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

Data: 1 februarie 2016
Durata: 16:00 –18:00

Participanți/participante:
Valentina Bodrug, Președintă, Platforma pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru”
Alina Andronache, Vicepreședintă, Platforma pentru Egalitate de Gen;
Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen;
Alina Mițu, Directoare Executivă, AFAM
Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE
Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă,
Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”
7. Cornelia Călin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX
8. Ecaterina Mardarovici, Directoare Executivă a Clubului Politic al Femeilor 50/50
9. Alexei Buzu, Director executiv, CPD
10. Cristiana Sîtnic, Voluntară
1.
2.
3.
4.
5.
6.

S-a discutat și s-a decis:
1. Capitolul II, punctul 4 din Agenda Egalității de Gen: Elaborarea în anul 2015 a unei
politici publice clare şi ambiţioase în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie.
S-a discutat despre cazul Victorie Pruteanu și măsuri luate de către organizațiile implicate în
monitorizarea cazului; implicarea copiilor în cazuri de violență în familie; necesitatea de a
întreprinde acțiuni pentru a îmbunătăți politicile publice privind violența domestică.
Alina Andronache a propus ca Platforma pentru Egalitate de Gen să întreprindă acțiuni de
promovarea proiectului de lege 45, despre care s-a discutat și cu reprezentanții MMPSF la
masa rotundă din 4.11.15. Să ne axam pe acțiuni privind emiterii în regim de urgență a
ordonanței de protecție de către colaboratorii IGP și măsuri mai dure pentru atragerea la
răspundere penală a agresorilor conform prevederilor din capitolul II al Agendei Egalității
de Gen.
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Valentina Bodrug a precizat că proiectul de lege 45, datorită faptului că s-a schimbat
Guvernul, trebuie să primească din nou, avizele de la toate ministerele. A propus ca va
discuta cu reprezentanți de la MMPSF, atunci când este distribuit documentul pentru avizare
să fie expediat și Platformei pentru a vedea ultimul format al proiectului de lege.
Antonița Fonari a propus să solicităm o întâlnire cu Prim-Ministru Pavel Filip pentru a
discuta cazurile recente de violență în familie reflectate de mass-media și să venim cu un set
de recomandări care să prevină consecințele grave ale violenței în familie printr-un cadru de
politici publice.
S-a decis:
Expedierea unui mesaj către Prim-Ministru Pavel Filip pentru a solicita o întâlnire cu
membrii Platformei pentru Egalitate de Gen.
Organizarea unei ședință cu ONG-urile care lucrează în domeniul prevenirii și combaterii
violenței domestice, pentru a pregăti setul de recomandări.
2. Întrunirea cu Asya Varbanova, Chief Technical Advisor, UN Programme Women in Politics.
Președinta Valentina Bodrug a informat că Asya Varbanova a invitat Platforma pentru
Egalitate de Gen la o întâlnire unde s-a discutat despre realizări, problemele întâlnite și
planuri de viitor ale Platformei. La întâlnire a fost Valentina Bodrug și Nina Lozinschi.
La ședința s-a discutat despre acțiunile viitoare ale Platformei, pe lângă acțiunile de
advocacy și loby pentru a implementa prevederile Agendei Egalității de Gen, pot fi și
activități în domeniul educației tinerilor în domeniul egalității de gen, clarificarea
terminologiei de egalitate de gen și egalitate de șanse.
S-a mai precizat și necesitatea de a oferi subgranturi organizațiilor din teritoriu, iar o
organizație din Platformă să monitorizeze implementarea acestor subgranturi.
3. Planificarea întrunirii trimestriale cu reprezentanții ONU.
S-a discuta despre necesitatea planificării întrunirii trimestriale cu reprezentanții ONU, așa
cum s-a solicitat și s-a convenit la întâlnirea din 21 septembrie 2015.
Alexei Buzu a propus ca întâlnirea cu reprezentanții ONU să fie stabilită după ce va fi
elaborat un Plan strategic de dezvoltarea a Platformei și un Plan de acțiuni anual, necesare
pentru un dialog substanțial.
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S-a decis: întrunirea cu reprezentanții ONU va fi stabilită după ce va fi elaborat Planul
strategic al Platformei.
4. Plan comun de acțiuni al Platformei pentru Egalitate de Gen, pentru perioada ianuarieaprilie 2016.
Alexei Buzu a menționat că pentru elaborarea unui Plan de acțiuni este necesar mai mult
timp. A propus organizarea unei ședințe speciale de planificare. Planificarea să fie realizată
în baza celor cinci capitole din Agenda Egalității de Gen, iar membrii Platformei să devina
lideri de inițiativă pe un anumit segment.
Ecaterina Mardarovici a precizat că planul trebuie să fie axat pe obiectivele de bază ale
Agendei Egalității de Gen
Valentina Bodrug a menționat că Planul strategic trebuie să conțină și instrumente de
fortificare a organizațiilor membre a Platformei.
S-a decis: prima ședință de planificare strategică va avea loc la data de 12 februarie, ora
14:00.
5. Aprobarea definitivă a logo-ului.
Nina Lozinschi a prezentat traducerea sintagmei egalitate de gen în limbile de circulație din
Republica. Moldova (română, rusă, ucraineană, bulgară, romă, engleză, franceză), pentru a
fi incluse în logoul Platformei, așa cum s-a decis la ședința din 17.12.15.
S-a decis: aprobarea traducerii sintagmei și utilizarea acesteia pentru logoul Platformei.
6. Imagini gen: cover foto Facebook (cu respectarea dreptului de autor) pentru promovarea
egalității de gen.
Vicepreședinta Alina Andronache a informat că din evaluarea și monitorizarea paginii de
Facebook a Platformei pentru Egalitate de Gen cel mai mare impact au postările cu pozițiile
membrilor Platformei privind egalitatea de gen.
A propus să elaborăm imagini care să conțină mesaje cu definiții scurte privind egalitatea de
gen, egalitate de șanse etc.
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Antonița Fonari a menționat că echipa de voluntari pot contribui la elaborarea acestor
imagini cover.
S-a decis: membrii Platformei să expedieze câteva viziuni personale despre egalitate de gen
pentru a putea fi postate pe pagina de Facebook.
Echipa de voluntari va lucra la foto cover în domeniul egalității de gen.
7. Programul de instruire a voluntarilor și voluntarelor.
Antonița Fonari a informat că a început programul de instruire a voluntarilor, pentru că
este important ca atunci când avem o acțiune publică să adunăm câți mai mulți oameni, iar
voluntarii sunt o sursă foarte bună.
În același timp nu poți să mergi la o acțiune publică cu voluntari nepregătiți și neinformați,
unde vin reprezentanții mass media și iau interviuri de la toți participanții.
Programul de instruire a voluntarilor include instruiri în voluntariat, comunicare, drepturile
omului și ar fi bine ca atunci când vin experți pentru un training să beneficieze cât mai
multe persoane.
S-a decis: organizațiile membre să delegheze voluntarii să participe la programul de
instruire.
8. Dosar de aderare: A.O. ”Onoare și Dreptul Femeii Contemporane”; Ana Gurău;

Cristina Durnea; A.O. INRECO.
S-a realizat prezentarea dosarelor candidaților de aderarea la Platformă.
S-a decis în unanimitate oferirea calității de membru: A.O. ”Onoare și Dreptul Femeii
Contemporane”; Ana Gurău; A.O. INRECO.
Cristina Durnea va fi invitată la un interviu de către secretariatul Platformei.
Alte decizii:
Solicitarea unei întâlniri cu Președintele Parlamentului Adriana Candu, în luna februarie
expiră termenul care a fost oferit de către societatea civilă pentru punerea pe ordinea de zi a
Parlamentului proiectul de lege 180.
Scrisoare către MJ, din partea Platformei cu solicitarea de a modificare a formularului de
înregistrare a membrilor partidelor politice la MJ, care să includă segregarea pe sexe.
Scrisoarea trebuie să fie însoțită de o notă analitică cu argumente .
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Scrisoarea va fi expediată după prezentarea studiului privind monitorizarea activităților
partidelor politice, elaborate de către Promo-Lex, planificat la sfârșitul lunii martie.
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