Proces-verbal al ședinței nr. 4
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. 31 august, 98; etajul 3 (FEE)
Mun. Chișinău

Data: 10 septembrie 2015
Durata: 15:00 –16:00

Participanți:
1. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
2. Antonița Fonari, Secretar General al Consiliului ONG; Directoare Executivă,
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
3. Alexei Buzu, Director, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
4. Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
5. Nina Lozinschi, Secretar General al Platformei pentru Egalitate de Gen; Coordonatoare,
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
6. Valentina Bodrug, Președinta, Platforma pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru”
7. Victoria Apostol, Vicepreședinta, Platforma pentru Egalitate de Gen; CReDO (skype)
8. Cristian Ciobanu, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

S-a discutat și s-a decis:
1. Conținutul scrisorii către Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă ONU
Andrei Brighidin a menționat că conținutul scrisorii pregătite de secretariatul Platformei trebuie să
fie făcută într-un mod diplomatic pentru a reuși să sinergizăm eforturile cu familia ONU. Tonul
diplomatic determină subiectul discuției. Nu trebuie de axat pe o discuție contraproductivă, pentru
că toți suntem beneficiari de granturi.
Alexei Buzu a precizat că discuția cu ONU trebuie să fie axată pe oportunități de abordarea unor
subiecte strategice cum ar fi: solicitarea suportului pentru participarea reprezentanților societății
civile la evenimente internaționale, burse de merit. Înainte de face niște solicitări trebuie de căutat
informația, pentru că ea se găsește pe site-ul oficial al ONU. Aspectele invocate în scrisoare trebuie
argumentate.
Victoria Apostol a precizat că banii sunt a guvernului Suediei, agențiile ONU doar administrează
banii. Cu siguranță nu se dorește ca întrevederea cu ONU să se transforme într-o reglare de conturi.
Discuția trebuie focusată pe sinergii, consolidare și relațiile cu societatea civilă.
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Valentina Bodrug a precizat că transparența proiectelor finanțate de către agențiile ONU este
important pentru a monitoriza cost eficiența lor. Iar raportului final al Proiectului „Abilitatea
economică a femeilor” a fost căutată și nu a fost găsită pe site. A susținut reformularea subiectelor
prin prisma maximalizării rezultatelor proiectului, împreună, mai ales că au creat Caucasul. A
precizat că este necesar de discutat despre o sinergie a eforturilor pentru fiecare program al
agențiilor ONU cu ONG-urile.
Antonița Fonari a precizat că încă de la prima ședință a solicitat ca fiecare organizație care are
proiecte în domeniul egalității de gen să facă o scurtă prezentare, pentru a vedea cine și ce activități
are, din motivul de a evita dublarea eforturilor și aici este cazul sitului – www.egalitatedegen.md.
Ecaterina Mardarovici a subliniat ca Platforma pentru Egalitate de Gen și-a luat un avânt prea
rapid, trebuie de analizat lucrurile cu calm. Subiectul discuției trebuie să fie axat pe colaborarea
dintre ONG-uri și agențiile ONU.
Victoria Apostol a menționat ca este normal să avem un regim de alert pentru a ajunge la rezultatul
dorit - aprobarea proiectului de lege 180, timp de un an și deja suntem la jumătatea termenului. Ori
trebuie de profitat de faptul că Platforma are un secretariat plătit care poate asigura activitate și
comunicare membrilor pentru a realizarea obiectivelor propuse.
Andrei Brighidin a propus ca scrisoarea să fie reeditată cu accentul pe conjugarea eforturilor
pentru aprobarea proiectului de lege privind cota de gen și sinergia eforturilor din cadrul
proiectului ”Women in Politics in Moldova” ( UN Women), Proiectul ”Democracy
Programme/Parliament” (al UNDP) și Platforma pentru Egalitate de Gen.
S-a propus ca la ședința cu familia ONU să se discute despre:
Puncte de intersecție ale Agendei egalității de gen și The Briefing Book 2015 propus de către
partenerii de dezvoltare.
Suportul agențiilor ONU pentru reprezentanții ai societății civile de a participa la evenimentele
internaționale, burse de studii pe domeniul egalității de gen.
Durabilitatea Platformei pentru Egalitate de Gen și alte proiecte ale societății civile.
S-a decis ca scrisoare către Excelenței Sale Doamnei Dafina Gercheva să fie refăcută în baza
propunerilor prezentate și expediată tuturor membrilor pentru aprobare.

2. Agenda ”Atelierului de coordonare a eforturilor societății civile pentru egalitate de gen”
S-a decis: cuvântul de salut să fie doar din partea doamnei Președinte Valentina Bodrug-Lungu.
La modul II Sinergii cu familia ONU pentru promovarea egalității de gen şi abilitatea femeilor să
fie moderat de către Antonița Fonari și Andrei Brighidin. Iar la vorbitori modulului: Nina Lozinschi
va face prezentarea generală a Platformei, Alexei Buzu va prezenta Agenda Egalității de Gen, iar
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Valentina Bodrug -Lungu va realiza o pledoarie a activităților ONG-urilor în domeniul egalității de
gen și rolul ONU în activitățile lor.
3. Scrisoarea adresată Prim-Ministrul Streleț privind participarea la „Reuniunea Liderilor Globali
cu privire la Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor: Angajament pentru Acțiune”, la sediul
ONU din New York și necesitatea conferinței de presă pentru prezentarea publică a scrisorii.
S-a decis că în contextul situații politice actuale organizarea unei conferințe de prese nu este
potrivită. Scrisoarea va fi publicată pe situl Consiliului ONG și pagina de Facebook a Platformei.
S-a decis: Nina Lozinschi și Alexei Buzu va reprezenta Platforma la Civic Fest.
Președinta ședinței

Valentina Bodrug Lungu

Secretara ședinței

Nina Lozinschi
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