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Proces verbal al 

 Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen 
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Participanți: 
 

1. Alina Andronache, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen 

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

3. Ecaterina Mardarovici, Directoare Executivă a Clubului  Politic al Femeilor 50/50 

4. Cornelia Călin, Analistă, Promo-LEX  

5. Natalia Scobioală, Activistă 

Invitați:  

 

6. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; membră a Platformei pentru Egalitate 

de Gen 

7. Nicolae Procopie, Director Executiv, TDV, membru a Platformei pentru Egalitate de Gen 

8. Cristiana Sîtnic, Voluntară a Platformei pentru Egalitate de Gen 

9. Lina Nicu, Voluntară, Voluntară a Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

 

S-a discutat și s-a decis: 
 

1. Logo-ul Platformei pentru Egalitate de Gen.  

 

Antonița Fonari a propus ca ”omuleții” din logo-ul Platformei să fie formați doar din 

cuvintele ”egalitate de gen” în toate limbile de circulație din  R. Moldova (româna,rusa, bulgara, 

găgăuza, ucraineana, romani, engleza, franceza, evreiască, poloneză). 

 

S-a decis: Propunerea a fost acceptată unanim. 

 

2. Posibilitatea de a edita un calendar pentru anul 2016 în parteneriat cu Gender- Centru.  

Nina Lozinschi a informat că Președinta Valentina Bodrug, a propus ca Centru-Gender în 

parteneriat cu Platforma pentru Egalitate de Gen să realizeze un calendar pentru anul 2016 care să 

includă fotografiile din cadrul Concursului Național ”Femeia Moldovei - Sufletul Țării”. Platforma 

să realizeze conceptual calendarul, iar Gender-Centru va acoperi cheltuielile financiare. 

 

Alina Andronache a precizat că fotografiile din concurs sunt potrivite pentru a exprima tematica 

concursului și a informat despre realizarea concursului. Vicepreședinta a propus: calendarul să aibă 
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doar logo-ul Gender-Centru și obiectivele concursului –  fără logo-ul Platformei, deoarece 

fotografiile nu corespund cu obiectivele Platformei pentru Egalitate de Gen.  

 

Antonița Fonari a sugerat ca Gender-Centru ar putea să includă în calendarul cu fotografiile din 

concurs date statistice privind egalitatea de gen în Moldova. 

 

S-a propus să se realizeze un calendar de birou (forma piramidală) doar cu logo-ul Platformei care 

ar putea fi distribuit membrii Platformei. Platforma să realizeze un calendar al egalității de gen 

pentru anul 2017. 

 

S-a decis: În cazul când calendarul va conține fotografiile din concurs va fi realizat doar de Gender-

Centru, iar în cazul când Gender-Centru dorește să realizeze un calendar în parteneriat cu Platforma 

forma recomandată este un calendar piramidal de birou care să conțină logo-ul Platformei și al 

Gender-Centru. S-a decis unanim. 

 

 

 

 

 


