
    

 

 

 

 

 

Acest document este realizat de Centrul de Resurse ”Tineri și Liberi”, cu susținerea Programului „Femeile în Politică”, implementat  

de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea financiară a 

Guvernului Suediei. 

Proces verbal al ședinței  

 Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen și MMPSF 

 

Locație: Str. V. Alecsandri, 1 (MMPSF)                                                   Data: 11 mai 2016 

               Mun. Chișinău                                                                             Durata: 15:00 –17:00 

 

Participanți/participante: 

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

  Președintă,  ”Gender-Centru” 

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

3. Galina Precup, Vicedirectoare, CPD 

4. Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50 

5. Nina Lozinschi, Secretară Generală,  Platforma pentru Egalitate de Gen 

6. Victoria Apostol, CReDO 

7. Antonița Fonari, Președintă, Consiliul ONG 

Invitați: 

1. Lilia Pascal, Șefa Direcției politici de asigurare a egalității între bărbați și femei, MMPSF 

2. Diana Doroș, Șefă adjunctă Direcției politici de asigurare a egalității între bărbați și femei, 

MMPSF 

 

 

S-a discutat și s-a decis: 

 

1. Plan de acțiuni comun cu MMPSF în contextul aprobării legii nr. 180.  

Valentina Bodrug-Lungu a informat că a primit invitație de la Lilia Pascal, șefa Direcției 

politici de asigurare a egalității între bărbați și femei de a avea o ședință cu Platforma pentru a 

discuta un plan comun privind implementarea legii 180.  

Lilia Pascal a menționa că este nevoie de consultarea societății civile în elaborarea mecanismului 

instituțional de funcționare a legii nr. 180; elaborarea fișei de post a unității gender; Instruirea 

grupului coordonator gender, elaborarea instrumentelor de lucru pentru grupul coordonator în 

domeniul gender. 

S-a decis : organizarea unei ședințe de lucru privind planul de acțiuni după publicarea legii 180 

în monitorul oficial. S-a propus  ca ședința comună să aibă loc în data de 16-17 iunie, ora 14:00. 

 

2. Subiecte de discuție în platforma guvernamentală pentru anul curent și delegare a două 
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persoane pentru a participa la ședințele Comisiei guvernamentale de egalitate între femei și 

bărbați.  

S-a propus ca unul din subiectele de discuție pentru Comisia Guvernamentală, din 26 mai 2016, 

să fie Agenda Egalității de Gen. Doamna Lilia Pascal a precizat că în cadrul ședinței Comisiei 

guvernamentale vor fi abordate subiectele: retrospectiva funcționalității comisiei și Strategia 

pentru asigurarea egalității  între femei și bărbați 2016-2020. 

Agenda Egalității de Gen va fi expediată membrilor comisiei guvernamentale însoțită de o notă 

informativă. 

S-a decis. 

Draftul notei informative cu privire la provocările și planurile Platformei va fi elaborat de Nina 

și expediat pentru comentarii tuturor membrilor. 

Raportorul Agendei Egalității de Gen în cadrul Comisiei va fi Președinta Valentina Bodrug-

Lungu. 
 

3. Participarea la ședințele organizate de Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”       

 

Nina Lozinschi a informat despre invitația din partea secretariatului Coaliției Naționale ”Viața 

fără Violență în familie” de a ne implica în (co)organizarea ședințelor cu MF și Platforma 

Femeilor  Deputate. La ședința cu MF se va discuta problema insuficienței alocațiilor financiare 

pentru instituțiile publice (centre maternale) și necesitatea sporirii acestora, iar cu Platforma 

Femeilor Parlamentare  și Comisiile Parlamentare - proiectul de lege nr. 45 privind combaterea 

violenței domestice. 

La moment atât Viceministra Carauș cât și deputatele au agenda încurcată până la data de 20 mai, 

din acest motiv nu a fost stabilită nici o dată. 

 

S-a decis: Platforma se va implica în  (co)organizarea și participarea la ședințele cu MF și 

Platforma Femeilor deputate. Cînd vor fi stabilite datele ședințelor secretariatul va anunța 

membrii platformei prin e-mail.   
 

4. Studiul”Trei soluții pentru abordarea de gen în educație” și Forumul/Conferința despre 

implementarea legislației gender, desfășurate de CPD.  

Doamna Galina Precup a informat că CPD a elaborat un studiul privind soluții pentru 

abordarea de gen în educație, care a fost expediat prin e-mail la membrii Platformei, însă 

nimeni nu a reacționat. A menționat faptul că dacă este deschiderea din partea Platformei 

pentru a fi promovat ca produs comun acest studiu, CPD este deschis.  
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S-a adus la cunoștință că în data de 24 mai CPD va organiza  Forumul de politici publice „Cum 

să asigurăm o piață a muncii prietenoasă  mamelor și taților” care poate fi organizat sub 

umbrela Platformei. 

S-a decis: Studiul și Forumul de politici publice vor fi organizate de CPD și Platforma. 

Doamna Galina Precup va expediat conceptul și agenda forumului prin e-mail membrilor 

Biroului Permanent pentru comentarii și intervenții. 

 

5. Planificarea activităților de Ziua Familiei/ Ziua Taților. 

 

S-a discuta despre inițiativa secretariatului de a organiza un eveniment de Ziua Familie cu 

accent pe subiectul despre importanța implicării taților în creșterea și educarea copiilor. Dat 

fiind faptul că bugetul și amendamentele de prelungire a contractului de grant nu au fost 

semnate,evenimentul va fi organizat în prejma Ziua Taților a treia duminică din iunie, zi 

sărbătorită în peste 60 de țări. 

S-a propus ca de ziua taților să fie organizat o expoziție de fotografii a taților implicați în 

creșterea copiilor. Acest eveniment să fie corelat cu aniversarea de un an a platformei pentru 

Egalitate de Gen.   

 

 


