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Proces verbal al ședinței  

 Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

Locație: Str. V. Alecsandri, 1 (MMPSF)                                                    Data: 26 februarie 2016 

               Mun. Chișinău                                                                             Durata: 12:00 –13:00 

 

Participanți/participante: 

 

1. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă, Platforma pentru Egalitate de Gen;    

Președinta ”Gender-Centru” 

2. Alina Andronache, Vicepreședintă, Platforma pentru Egalitate de Gen; 

3. Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen;  

4. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă,  

      Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

5. Lilia Potâng, Juristă, Asociaţia Obştească Promo-LEX  

6. Violeta Dumitrașcu, Clubul Politic al Femeilor 50/50 

 

Ordinea de zi: 

 

 

1. Planului de acțiuni a Platformei pentru Egalitate de Gen.  

 

Nina Lozinschi a prezentat planul de acțiuni al Platformei pentru perioada martie-septembrie 2016, 

în baza deciziilor și discuțiilor din cadrul ședințelor. 

 

Planul de acțiuni a fost acceptat în unanimitate.  

 

2. Forumul Public ”Parteneriat pentru o Moldovă Inclusivă și Prosperă: Femeia Contează!” din 

28.03.2016.  

 

S-a discutat despre Forumul Public ”Parteneriat pentru o Moldovă Inclusivă și Prosperă: Femeia 

Contează!” care va avea loc la data de 28 martie 2016. Forumul este organizat de către  Platforma 

Femeilor Parlamentare și Grupul Consultativ al Societății Civile de pe lângă UN Women. Forumul 

Public se va desfășura în 9 grupuri de femei: Necesități speciale, Migrație, Rome, HIV, Droguri, 

Feminism, Business, Etate, Violență. Grupurile de femei se vor întâlni cu reprezentanții partidelor 

politice parlamentare și membrii Parlamentului pentru a discuta problemele și provocările grupului 

și eventual propuneri de soluții. 
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S-a propus ca Platforma pentru Egalitate de gen să se implice în organizarea și participare la 

eveniment pentru a aduce în discuție votarea proiectului de lege privind cotele de gen și 

asigurarea unei reprezentări echitabile în procesul decizional. 

Pe fiecare grup de lucru sunt reprezentate platforme/rețele (din unele faceţi parte) care vin cu 

poziții consolidate, iar unicul grup care este mai aproape de obiectivele Platformei, este grupul 

feminism. S-a propus ca membrii Biroului Permanent să i-a legătura cu Angelica Frolov, lidera 

grupului feminist, pentru a discuta la ce etapă de planificare se află grupul și cum putem 

colabora.  

S-a decis: Contactarea cu Angelica Frolov în vederea unei colaborări în cadrul forumului public. 

 

3. Întâlnirea din 1 martie a CSAG și Platforma Femeilor Parlamentare - persoana care va 

reprezenta Platforma la această ședință.  

 

S-a discuta ca la data de 1 martie va avea loc ședința Platformei Femeilor Deputate și CSAG, 

este o ocazie de a aminti proiectul de lege privind cotele de gen și acceptarea de către co-

organizatorii Forumului Public că unul din problemele cheie discutate în cadrul forumului să fie 

proiectul 180. 

 

S-a decis: La ședința cu Platforma Femeilor Deputate să participe: Valentine Bodrug Lungu, 

Alina Adronache, Nina Lozinschi, Antonița Fonari. 

 

 

 

 


