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Participanți: 
 

1. Alina Andronache, Politolog, militantă pentru egalitatea de gen; Membră a Platformei pentru 

Egalitate de Gen 
 

2. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE 
 

3. Antonița Fonari, Secretar General al Consiliului ONG; Directoare Executivă,  

      Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 
 

4. Cornelia Călin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX – ONG membru al Platformei 

pentru Egalitate de Gen 
 

5. Nina Lozinschi, Secretar General al Platformei pentru Egalitate de Gen; Coordonatoare, 

Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 
 

6. Valentina Bodrug, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru” 
 

7. Victoria Apostol, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen; CReDO 

 

S-a discutat și s-a decis: 
 

1. Introducere și trecere  în revistă a produselor Platformei care necesită o strategie de 

continuitate în septembrie.    

Doamna Valentina Bodrug-Lungu a informat despre întâlnirea care a avut-o cu Vicepreședinta 

Victoria Apostol și echipa UNDP Democracy Programme/Parliament , care implementează proiect 

pentru consolidarea capacităților parlamentare și crearea Caucaus-ului Femeilor din Parlament.  

 

Victoria Apostol a precizat că echipa PNUD au fost surprinsă de solicitările Platformei de a 

colabora privind adoptarea mecanismului cotei de gen, precizând ca PNUD asigură doar suport 

pentru crearea Caucas, iar deputatele sunt cele care stabilesc agenda de lucru. 
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Victoria Apostol a concluzionat că ONU este o agenție guvernamentală, care nu va face presiuni 

asupra politicienilor, acest lucrul trebuie să-l facă societatea civilă din Moldova. 

 

 

2. Sinergizarea eforturilor cu ONU.  

În contextul inițiativei Conducerii și Secretariatului Platformei pentru Egalitate de Gen de a se 

întâlni cu conducerea ONU Andrei Brighidin a informat că a avut recent ocazia și inițiativa de a 

discuta cu conducerea ONU despre o întâlnire la data de 21 septembrie. Întâlnirea poate avea loc 

sub forma unui eveniment strategic privind domeniul egalității de gen și elaborarea unui plan de 

acțiuni comune. Evenimentul se poate desfășura  timp de o zi, unde în prima jumătate a zile 

societatea civilă să discute în cadrul unui atelier, urmat de întrevederea cu conducerea ONU.  

 

Domnul Brighidin a specificat că, după discuția cu conducerea ONU, reprezentanții societății 

civile vor putea elabora un plan comun de acțiuni privind egalitatea de gen în Moldova. Andrei 

Brighidin s-a oferit să elaboreze un draft de agendă și să-l expedieze prin e-mail Biroului 

Platformei, după care fiecare să intervină cu comentarii. În acest context domnul Brighidin 

consideră că scrisoarea cu solicitarea unei întâlniri cu Excelența Sa Dafina Gercheva nu are rost. 

Antonița Fonari a propus Biroului Platformei ca scrisoarea de solicitare să fie modificată într-un 

mesaj de apreciere pentru deschidere către conducerea ONU. În scrisoare putem mulțumi celor de 

la ONU că au acceptat întâlnirea cu noi, astfel având ocazia să discutăm subiectele de interes 

comun. Doamna Fonari a propus ca subiectele discuției să fie menționate în scrisoare pentru ca 

Dafina Gercheva să poată să se pregătească și să nu fie luată prin surprindere. 

Valentina Bodrug-Lungu a susținut idea și a menționat că la întâlnirea cu ONU trebuie să se 

discute și despre cost eficiența proiectelor gender.  

Victoria Apostol a specificat că pentru o întâlnire constructivă este necesar ca numărul persoanelor 

invitate să nu fie foarte mare, în jur de 20 persoane. 

Biroul Permanent a decis în unanimitate ca Biroul Platformei va colabora pentru pregătirea și 

desfășurarea întâlnirii cu reprezentanții ONU, unde se vor discuta următoarele subiectele care vor fi 

remise din timp printr-o scrisoare de apreciere:  

a. Interacțiunea entităților ONU cu ONG-le care lucrează în domeniul egalitate de gen. Prezența 

publică și civică a persoanelor care implementează proiecte administrate ONU.  

b. Transparența proiectelor finanțate de către agențiile ONU. Având în vedere că 

Proiectul ”Women in Politics in Moldova” este unicul proiect pe domeniul gender dorim să 

cunoaștem strategia de vizibilitate și cost eficiența activităților.  

c. Cum se asigură evitarea dublării eforturilor din Proiectul ”Women in Politics in moldova” (al 

UN Women) și Proiectul ”Democracy Programme/Parliament” (al UNDP), în special în 

contextul consolidări capacitățile Parlamentare și crearea Caucaus-ului Femeilor din Parlament.  
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d. Cine este persoana de contact, din cadrul familiei ONU, împuternicită să comunice la capitolul 

gender cu societatea civilă  și instituțiile Guvernului /Parlamentului.  

e. Unde putem accesa Raportul final a Proiectului ”Abilitatea economică a femeilor” pentru a 

vedea durabilitatea proiectului.  

f. Coordonarea eforturilor privind promovarea egalității de gen și evitarea dublării eforturilor 

ONU și ONG (inclusiv și  www.egalitatedegen.md). 

S-a decis: Elaborarea agendei de către Andrei Brighidin. Printre invitați să fie și Asociația Presei 

Independente, Consiliul ONG, Coaliția pentru Alegeri libere și Corecte, persoane active în grupul 

Feminism Moldova. Lista invitaților va fi definitivată de către Biroul Permanent al Coaliției, într-o 

săptămână. 

 

 

3. Președintele țării / Prim-Ministrul / Viceprim-Ministra vor participa la un eveniment global 

focalizat pe egalitatea de gen. Oportunitatea unei luări de poziții din parte Platformei pentru 

Egalitate de Gen.   

Andrei Brighidin a informat despre evenimentul global focalizat pe egalitate de gen „Reuniunea 

Liderilor Globali cu privire la Egalitatea de gen şi abilitarea femeilor: Angajament pentru Acțiune”. 

Evenimentul va aveal loc la 27 septembrie 2015, ONU, la care a fost invitat Președintele Nicolae 

Timofti. Încă nu se cunoaște exact persoana care va merge din partea Guvernului la acest eveniment. 

S-a propus elaborarea unui scrisori adresată Guvernului și cabinetului de miniștri prin care să 

precizăm revindecările Platformei privind angajamentele statului privind egalitatea de gen. 

 

Antonița Fonari a menționat ca ar fi bine de inclus în scrisoare și solicitarea ca Guvernul să 

găsească bani și pentru membrii societății civile care să facă parte din delegația care va pleca la 

eveniment. 

 

Victoria Apostol a precizat ca expedierea scrisorii trebuie făcută publică, în cadrul unei conferințe 

de presă iar la întoarcerea delegației în țară să existe încă un eveniment de presă în care să fie 

prezentate angajamentele asumate la „Reuniunea Liderilor Globali cu privire la Egalitatea de gen şi 

abilitarea femeilor: Angajament pentru Acțiune”. 

 

S-a decis elaborarea unui draft al Scrisori de către Andrei Brighidin, iar membrii Biroului vor 

interveni cu comentarii. Va fi făcută prezentarea conținutului scrisorii în cadrul unei conferințe de 

presă. 

 

 

4. Activitatea conducerii și a Biroului Permanent al Platformei.  

Victoria Apostol a informat că va pleca în Budapesta pentru o perioadă mai lungă și în această 

situație funcția sa rămâne vacantă, fiind necesare noi alegeri. Victoria Apostol a propus  să lucreze 

la distanță până la următoarele alegeri ale Biroului Permanent – propunere acceptată unanim.  
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Antonița Fonari a reiterat importanța comunicării în Biroul Platformei. Fiecare membru/membră a 

Biroului trebuie să se implice conform angajamentelor și în timp eficient. Doamna Fonari a solicitat 

ca CPD ca organizație membră a Biroului care este parteneră de bază și pentru implementarea 

proiectului ”Women in Politics in Moldova”  are responsabilitatea să fie prezentă la toate ședințele 

Biroului Permanent  și l-a rugat pe Domnul Brighidin să discute acest subiect cu CPD, în calitate de 

parteneri de proiect al FEE. 

 

Membrii Biroului au făcut referință și la faptul că AFAM, Promo-Lex și Clubul Politic al Femeilor 

50/50 trebuie să vină la ședințele Biroului Permanent, iar persoanele care sunt delegate la ședință 

trebuie să fie informate despre activitatea Platformei. 

 

Cornelia Călin a anunțat că, începând cu ședința respectivă, va reprezenta Promo-Lex în cadrul 

Biroului și și-a asumat că va conlucra cu Alina Andronache, pentru ca ambele să mențină activă 

pagina de Facebook a Platformei. 

 

S-a decis ca în timp de o lună să fie organizată Adunarea Generala a Platformei pentru Egalitate de 

Gen, când se va face un raport al fiecărui membru din Birou și al Secretariatului și vor avea loc 

realegeri pentru Biroul Permanent. 

 

 

5. Examinarea dosarelor de aderare la Platforma pentru Egalitate de Gen.  

Au fost examinate dosarele de aderare ale Dianei Enachi și Natalaliei Scobioală. 

 

S-a decis atribuirea calității de membre a Platformei Dianei Enachi și Natalia Scobioală.  

 

 

6. UPR Moldova 2016 - Universal Periodic Review.  

Victoria Apostol a realizat o prezentare a UPR 2016. A propus să se inițieze o comunicare cu 

organizațiile care doresc să participe la UPR Moldova 2016. Pentru a participa este necesară 

prezentarea unui raport privind respectarea drepturilor omului. Acest raport poate fi elaborat  

individual de organizații sau de către o Coaliție. La acest eveniment va fi prezentat și un Raport 

Național elaborat de către Guvern.  

 

Andrei Brighidin s-a oferit să se implice și la nivel de fundraising pentru delegația societății civile 

la UPR 2016. 

 

S-a decis ca Victoria Apostol să preia comunicarea prin email cu persoanele/organizațiile care 

doresc să se implice la elaborarea unui astfel de raport și prezentarea lui la Geneva. Victoria 

Apostol va fi responsabilă de  coordonarea elaborării capitolului cu referință la egalitatea de gen. 

 

 

 

Președinta ședinței                                                                                    Valentina Bodrug-Lungu 
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Secretara ședinței                                                                                       Nina Lozinschi 

 

 


