Proce-verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen

Locație: Str. Hâncești, 4 (Casa Marioarei)
Mun. Chișinău

Data: 18 februarie 2016
Durata: 14:00 –18:00

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. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
5. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă,
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
6. Lilia Potâng, Juristă, Asociaţia Obştească Promo-LEX
7. Violeta Dumitrașcu, Clubul Politic al Femeilor 50/50
8. Alexei Buzu, Director, CPD
9. Elena Burcă, Directoare, Casa Mărioarei
10. Veronica Vition, Secretara generală a Coaliției naționale ”Viața fără Violență în familie”,
11. Victoria Cernat, Forul Organizațiilor de Femei din RM

S-a discutat ți s-a decis:
1. Activități asumate/realizate sau în proces de realizare.
Valentina Bodrug-Lungu a informat despre ședința cu MMPSF care a propus ca ședința cu
Prim Ministru să aibă loc după consultările grupurilor de lucru sectoriale, care să discute
divergenţele de opinii şi să revizuiască formulările contradictorii identificate de actorii implicaţi.
Valentina Bodrug a mai informat că ieri împreună cu Nina Lozinschi au participat la masa
rotundă privind Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalității în Republica Moldova - 3 ani de
implementare: realizări și impedimente”. A menționat că la eveniment a fost doar un singur post
de televiziune.
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La acest eveniment Platforma pentru Egalitate de Gen a primit invitație de a ieși în teritoriul cu
companii de sensibilizare, și anume în raionul Dubăsari.
S-a propus să se contacteze mass-media pentru ai invita la evenimentele în domeniul egalității
de gen.
Dat fiind faptul ca întâlnirea cu Prim-Ministru a fost amânata, s-a discutat despre cât timp
așteptăm pentru a stabili o nouă dată a întâlnirii, pentru că ședințele planificate cu MMPSF ar
putea să dureze mai mult chiar dacă au promis că până la sfârșitul săptămânii va expedia
calendarul ședințelor consultative cu grupurilor de lucru sectoriale.
Veronica Vition a menționat că Coaliția Naționala ”Viața fără Violență în familie” va participa
la ședințele consultative a grupurilor sectoriale organizate de MMPSF, de obicei la aceste ședințe
participă grupul juridic al coaliției din care face parte: Elena Burcă, Angelina Zaporojan,
Valentina Bodrug, Lilia Potîngă. A rugat ca graficul privind ședințele consultative sau alte
ședințe privind domeniul violenței în familie să fie transmis secretariatului coaliției pentru a
informa toți membrii.
S-a decis: În maximum 2 săptămâni luăm decizia de stabili ședința cu Prim-Ministrul. Când
avem graficul ședințelor consultative,distribuim Secretariatului Coaliției ”Viața fără Violență în
familie” pentru a informa toți membri coaliției.
2. Acțiuni care trebuie incluse în Planul de acțiuni al Platformei pentru următoarele 3 luni:
a) Conferința de presă ”Inegalităţile salariale de gen în Republica Moldova. Cum
fiecare femeie din Moldova pierde un venit anual de 7620 de lei”- 19 februarie, ora
10:00.
Alexi Buzu a informat ca CPD va prezenta analiza diferenței salariale din Moldova, în cadrul
unei conferinte de presă, unde a fost invitată Nina Lozinschi ca vorbitor privind Ziua egalității
salariale. Datorită faptului că organizarea conferinței s-a realizat pripit și pe ultima suta de metri
nu s-a reușit informarea Biroul Permanent despre implicarea Platformei în acest eveniment.
Valentina Bodrug-Lungu a precizat ca decizii de implicare/participare/delegare în așa genuri de
evenimente trebuie luate pe interior de comun acord cu toți membrii Biroului.
Antonita Fonari a precizat că la evenimente trebuie invitate Președinta și Vicepreședinta ca
semn de respec pentru funcția care și au asumat-o voluntar.
S-a decis ca la Conferința de presă va merge Vicepreședinta, iar pe viitor deciziile de implicare
la evenimente trebuie luate prin consultarea membrilor Biroului Permanent.
b) Alte documente de politici publice și proiectul de lege cu privire la cota de gen și,
activități care trebuie realizate până în prima săptămână a lunii mai.
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Valentina Bodrug-Lungu a menționat ca în martie UN Women va organiza Forumul Public
unde vor fi invitați conducerea Parlamentului, partidele politice, platforma femeilor deputate.
Platforma trebuie să participe la acest eveniment, pentru a interacționa cu decidenții și a discuta
despre proiectul de lege privind cotele de gen. O altă posibilitate ar fi revigorarea ședințelor cu
Platforma femeilor deputate.
Lilia Potîng a menționat ca va transmite informația despre Forumul Public și datele de contact
ale Nataliei Florea, persoana de contact al CSAG.
Antonița Fonari a menționat că Platforma femeilor deputate au avut deja o ședință și nu este
momentul potrivit pentru a planifica o ședință cu ele.
c) Site www.egalitatedegen.md în administrarea Platformei pentru Egalitate de gen.
Andrei Brighidin a informat ca UN Women sunt dispuși să transmită dreptul de administrarea a
site-ului www.egalitatedegen.md către Platforma, rămâne să decidem dacă noi dorim să-l
preluăm și sub ce formă.
Alina Andonachea precizat că structura unui site este destul de dificil de modificat și costisitor,
uneori este mai ușor și ieftin să creezi un site din nou. A recomandat să preluam doar domeniul.
Antonița Fonari a menționat ca site-ul este destul de specific pentru UN Women și va fi foarte
mult de lucrat la structură.
Andrei Brighidin a propus ca în noul proiect pentru secretariatul Platformei să fi inclus
actualizarea site-ului.
A mai informat că FEE poate să asigure costul de participare, pentru 2 persoane, la Evaluare
Periodică Universală (UPR). A propus ca cît de curând să se formeze un grup care să lucreze la
acest raport pentru a reuși până la data de 29 martie să fie expediat.
Nina Lozinschi a menționat ca Victoria a inițiat procesul de comunicare cu reprezentanții
societății civile pentru a realiza schimb de informații privind cine și pe ce subiect va realiza un
raport pentru UPR. Ea va fi în Moldova din 4 martie și atunci am putea organiza o primă ședință.
Valentina Bodrug a precizat ca este prea târziu trebuie de demarat procesul de elaborare mai
devreme.
S-a decis: preluarea domeniului egalitatedegen.md de către Platforma. Secretariatul va expedia
o invitație prin email la membrii platformei care doresc să se implice în elaborarea raportului
pentru UPR.
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d) Elaborarea Planului Strategic al Platformei pentru Egalitate de gen, pentru
perioada 2016 - 2018.
Nina Lozinschi a informat ca pentru elaborarea unui Plan Strategic pentru o perioada de 3ani
este necesar de contractat o persoană specialist în elaborări de documente strategice. Iar planul
strategic trebuie să includă componenta de comunicare, fundraising și nu în ultimul rând trebuie
comunicat și coordonat cu toți membrii Platformei.
Persoana contractată ar putea fi plătita din banii economisiți din proiectul secretariatului
Platformei, care sunt în jur de 1000 de dolari pentru activitatea publică păpuși pentru deputați.
Andrei Brighidin a precizat ca membrii platformei sunt cei mai competenți pentru a elabora un
Plan Strategic. Iar pentru anul 2016, Planul Strategic nu este prioritar pentru Platformă, este
necesar un plan comun de acțiuni axat pe Agenda Egalității de Gen.
Valintina Bodrug a precizat ca sunt anumite lucruri care depășesc Agenda egalității de gen, cum
ar fi Ziua Salarizării Egale, Ziua Familie, da ele trebuie sa facă parte din planul de acțiuni.
Violeta Dumitrașcu a menționat ca Planul de acțiuni și Planul strategic nu se exclud unul pe
altul. Se poate începe cu un plan de acțiuni care poate fi dezvoltat în plan strategic. Dar ele
trebuie să existe ambele.
S-a decis: Elaborare unui draft a planului de acțiuni care va fi expediat membrilor Platformei
pentru a veni cu completări , discutat și aprobat la următoarea ședință.
e) Proiectul următor pentru menținerea Secretariatului Platformei pentru Egalitate
de Gen.
Antonița Fonari a menționat că suntem în luna februarie, iar în luna mai proiectul pentru
Secretariatul Platformei se finalizează. Este important să știm dacă va fi continuitate pentru acest
proiect și pentru a putea avea un plan de acțiuni pentru o perioadă mai lungă.
Andrei Brighidin a precizat că FEE a solicitat prelungirea perioadei contractului de garant
pentru Secretariatul platformei până în luna septembrie, în decurs de 2 săptămâni va avea un
răspuns definitiv.

3. Aderarea noilor membri la Platforma pentru Egalitate de Gen.
Nina Lozinschi a prezentat dosarele de aderare al AO Aociația Împotriva Violenței în familieCasa Mărioarei” și AO ”Forumul Organizațiiolr de Femei din Republica Moldova”.
S-a decis: atribuirea calității de membru celor doua organizații prin vot unanim.
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