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Proces Verbal  
Al ședinței Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen 

 
 
 

Locație:  Str. Kogălniceanu,  nr. 65 (USM), blocul nr.1, sala 28             Data: 7 august 2017 
             Mun. Chişinău                                                                                 Durata: 14:00 - 16:00 
 
 
 
Au participat: 
 

1.  Ecaterina Mardarovici, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen,   

Directoarea CPF 50/50 

2.  Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,             
   Președinta Gender-Centru 

3.  Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG (on-line) 

4.  Alina Andronache, Politologă 

5. Andrei Brighidin, FEE 

6.  Cornelia Călin, Analistă a finanțelor, Promo-LEX 

7. Olga Patlati, A.O. Onoarea și Drepturile Femeii Contemporane 

8.  Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen 

9.  Victoria Roșca, Asistentă de proiect, Gender-Centru 

S-a discutat și s-a decis: 
 
1.  Aprobarea caricaturilor pentru expoziția mobilă, planificarea expoziției mobile. 

Valentina Bodrug a deschis ședința menționând că Nina Lozinschi a pregătit două machete a 

caricaturilor cu sloganele sexiste, pentru ca membrii Platformei să perceapă conceptul expoziției. 

 

Andrei Brighidin a propus delimitarea mesajelor din josul caricaturii prin două culori diferite,  pentru 

o vizualizare clară a mesajului corect și cel greșit.  
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Cornelia Călin a propus plasarea unui X (cu roșu) la începutul frazei sexiste și a unei bife (cu verde) la 

începutul explicației. Este o variantă modernă, utilizată deseori în rețelele de internet pentru a arăta din 

start unde este corect și unde greșit. 

 

Antonița Fonari a propus o serie de recomandări pentru îmbunătățirea mesajelor din caricaturi: 

● Corectarea titlului de la explicație: ”Cum este corect din punct de vedere al egalității de gen și 

drepturile omului.”. 

● Imaginea 2, modificarea frazei a patra: ”Controlul și dominarea nu aduc nimic bun în familie”. 

● Imaginea 5, înlocuirea frazei sexiste prin: ”Fii bărbat!” și modificarea explicației: ”Nu e 

rușinos să fii comparat cu o femeie. Femeie sau bărbat, onorabil este să fii om. Bărbații au 

emoții și trăiri. Ei sunt liberi să le exprime oricând, fără a fi judecați.”. 

● Imaginea 7, modificarea frazei finale, pentru a evita doi de ”și”. Ex: ”Femeile ca și bărbații se 

descurcă în viață, cerând ajutor atunci când au nevoie de el.”.  

● Imaginea 8, în ambele fraze în loc de ”e” de scris ”este”. 

● Imaginea 9, adăugarea la prima frază: ”….și timpul lor liber este limitat.”. Ștergerea frazei a 

doua: „Nu există persoane perfecte”. Modificarea frazei a treia: ”Fiecare este unic în felul său 

și respectiv femeile și bărbații trebuie să fie așa cum ei își doresc.”.  

● Imaginea 10, modificarea frazei sexiste: „Hai să vorbim ca de la bărbat la bărbat.” 

● Imaginea 11, modificarea frazei sexiste: ”Femeia nebătută este ca și casa nemăturată”. 

Modificarea textului din imagine: ”Nu înțeleg, dar ce face acolo vecinul cu mătura?”.  

● Imaginea 12, corectarea frazei a treia: ”… atât din punct de vedere al carierei, cât și a vieții de 

familie. 

Antonița Fonari a menționat că în data de 15 septembrie, la Parlament se va desfășura ziua ușilor 

deschise, cu intrare liberă din ambele părți a clădirii și un spațiu rezervat pentru expunerea ONG-

urilor. Platforma poate organiza expoziția în această zi, la Parlament, cu banii rămași de la 

Campania de Advocacy, ca să-i amintim parlamentarilor despre angajamentele asumate privind 

egalitatea de gen.  

. 
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A fost menționat că expoziția caricaturilor va fi expusă la Bălți, Cahul prin intermediul membrilor 

PEG din teritoriu.      

 Cornelia Călin a propus oficiile regionale ale Promo-LEX în calitate de gazde pentru expoziție 

S-a decis: Delimitarea  textul stereotipului în culoare roșie pronunțat și plasarea unui X (cu roșu) la 

începutul frazei sexiste și a unei bife (cu verde) la începutul explicației. Modificarea textelor conform 

recomandărilor. Pregătirea primei expoziții a caricaturilor pentru ziua ușilor deschise din Parlament. 

 

2. Proiecte de viitor ale Platformei pentru Egalitate de Gen și oportunități de finanțare.  

Valentina Bodrug a anunțat că a avut recent o întâlnire cu Asya Varbanova, în care s-a discutat 

despre oportunitățile de finanțare a Platformei. S-a convenit ca membrii PEG să elaboreze o listă a 

activităților de viitor pe care o vor prezenta la întâlnirea cu potențialii finanțatorii în a doua jumătate a 

lunii septembrie.  

Valentina Bodrug a dat citire Obiectivelor strategice ale Platformei pentru Egalitate de Gen 2017-

2018:  

1. Promovarea egalității de gen în sectorul de securitate şi apărare în contextul standardelor 

internaționale. 

2. Asigurarea valorificării dimensiunii de gen în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă în Republica Moldova. 

3. Valorificarea egalității de gen în sistemul educațional din Republica Moldova 

4. Promovarea echilibrului de facto dintre viața de familie și viața profesională, precum și a 

principiului salariu egal pentru munca egală. 

5. Asigurarea unei societăți fără violență de gen. 

Ecaterina Mardarovici a menționat la obiectivul strategic nr. 3 că ar fi benefic de realizat o evaluare a 

tuturor ONG-urilor care lucrează în sistemul educațional, pentru a verifica gradul lor de sensibilizare 

la gen. Scopul este ca indirect, prin aceste ONG-uri, să sistemul educațional să devină sensibil la gen. 
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Ecaterina Mardarovici a propus ca după ședința de azi, toți membrii PEG să fie anunțați referitor la 

organizarea Adunării Generale a Platformei, care va avea loc în septembrie. Să vină cu propuneri de 

activități pentru continuitatea Platformei. 

Andrei Brighidin a anunțat despre posibilitatea Fundaţiei Est-Europeană de a contribui la organizarea 

unui eveniment în cadrul Platformei, din banii revizuiți - 1500$.  Acest eveniment poate fi unul comun 

așa cum s-a procedat și anii precedenți, la finalul căruia s-ar putea de elaborat o declarație, un apel sau 

rezoluție din partea Platformei privind Reforma Administrației Publice Centrale sau Sistemul electoral 

mixt, în vederea obținerii mai multor semnatari.  

Andrei Brighidin a menționat că prima acțiune: ”Monitorizarea implementării cotei de gen de 40% de 

către partidele politice  pentru noul scrutin electoral din 2018 (alegeri parlamentare).” nu are nici un 

obiectiv strategic corespunzător din lista obiectivelor strategice propusă de Platformă. A accentuat că 

anul 2018 este unul electoral și ar fi benefic pentru Platformă de a se concentra pe obiectivele politice.  

Antonița Fonari a propus continuarea activităților de pleadorie pentru asigurarea a 40% de femei în 

funcție de decizie. Este necesarr ca de fiecare dată să ne reamintim că misiunea Platformei este să se 

concentreze pe acțiuni care nu le poate face o organizație individual. Acțiuni de genul Festivalului 

Egalității deja a începu să-l organizeze GIFM, scoala de liderism pentru tinere ar putea foarte bine să 

le organizeze organizațiile member ale Platformei printr-un concur de granturi prin intermediul FEE. 

La Adunarea Generală fiecare membru al Platformei ar trebui să vină propuneri concrete de activități 

în acest domeniu, pentru conjugarea eforturilor comune în vederea obținerii unui produs major. Să 

discutăm ce am realizat în cadrula cestui proiect și ce nu s-a reuțit. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că obiectivul general al Platformei este asigurarea cotei de 40%, 

însă nu putem rămâne doar cu un singur obiectiv, este necesar de a avea și obiective specifice pe 

educație, pentru ca populația să conștientizeze problemele care există la nivel de țară.  

Valentina Bodrug a susținut ideea dnei Ecaterina Mardarovici cu necesitatea testării Proiectelor și 

ONG-urilor care fac parte din domeniul educațional, pentru a analiza cât de sensibile sunt la gen. A 

adăugat că după un astfel de proces, ar fi util pentru societate inițierea de către Platformă a unei 
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Campanii de infarea în egalitate de gen. A menționat că Centrul de Drept al Femeilor (CDF), au 

elaborat Studiul IMAGES ”Bărbații și egalitatea de gen în Republica Moldova” și doresc să realizeze 

o Campania de combatere a stereotipurilor, bazată doar pe violență în familie. Aici PEG ar putea 

colabora cu CDF în vederea realizării unei Campanii mai ample în domeniul gender. Caricaturile pot fi 

parte din campanie, prin expoziția organizată la Parlament sau la Guvern și în teritorii.  

Antonița Fonari a propus posibilitatea ca PEG să preia organizarea și dezvoltarea conceptului 

Forumului ”Femeia contează” realizată de UN Women, sau Platforma să organizeze o 

Conferință/eveniment separate în care să invite toți partenerii pentru a discuta despre oportunitățile de 

viitor. Acest eveniment ar putea fi parte componentă a festivalului de gen.  

Alina Andronache a propus organizarea unei acțiuni în care Platforma să dăruiască cabinetului de 

miniștri legea nr. 71, în ramă cu format A1. Scopul este de a le aminti că la formarea guvernului 

trebuiau să țină cont de cota de 40%. 

Ecaterina Mardarovici a propus să apelăm la judecată cu dovezi de încălcare a legii nr. 71 cu privire la 

egalitatea de șanse. 

S-a decis:  

Secretariatul va trimite mesaje membrilor Platformei să se implice activ la Adunarea Generală cu 

propuneri de acțiuni concrete pentru planul de viitor. 

Secretariatul va organiza în săptămâna actuală sau viitoare o acțiunea de înmânare a legii nr. 71 

cabinetului de miniștri/ministre în cadrul ședinței de Guvern. Pentru a antenționa despre respectarea 

cotei de 40% în selectarea persoanelor în funcția secretarilor de stat. 

Pregătirea documentului final referitor la cțiunile Peg pentru întrunirea cu Asya Verbanova.  

3.  Redistribuirea economiilor din bugetul proiectului pentru deplasări internaționale. 

Nina Lozinschi a menționat că datorită contextului politic și priotizarea acțiunilor de advocacy au fost 

realizate unele economii de aproximatib 1556 USD. Din discuțiile cu echipa secretariatului dar și 

dorința manifestată a membrilor de a participa la conferințe internaționale venim cu propunerea ca 
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economiile realizate să fie redirecționați către deplasările internaționale, pentru a mări bugetul pentru 

deplasarea membrilor Platformei, care la moment este de 600USD A adăugat că există o singură 

aplicație pentru acești bani: Aplicația A.O. Femeia Modernă, privind deplasarea în Moscova la un 

training pe comunicare.  

 

S-a decis: 

Redirecționarea economiilor realizate către linia de buget – deplasări internaționale. Aferirea 

supoutului financiar organizațiilor care sunt în lista de așteptare.  

 

4.  Aplicația  A.O. Femeia Modernă privind suport financiar pentru deplasări internaționale. 

 

Antonița Fonari a propus ca Platforma să semneze un angajament cu Asociației Femeia Modernă, 

privind organizarea unui training de 4-5 ore la întoarcerea în țară, aproximativ pentru 10 persoane, în 

care se va prezenta tehnici de comunicare. Trainingul preferabil să se desfășoare până la Adunarea 

Generală a Membrilor PEG. 

S-a decis: 

Oferirea suportului finaciar pentru participarea la ”Effective Communication Training” care se va 

desfășura în perioada 27 August - 3 Septembrie 2017, la Moscova, Federația Rusă.  

 

5. Anunțuri suplimentare. 

1. Valentina Bodrug a menționat că MMPSF invită membrii Platformei, vineri 11 august, ora 

9:00 la ședința de lucru privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr. 895 

din 07.08.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei guvernamentale pentru 

egalitate între femei şi bărbaţi. Persoanele care doresc să participe la şedință, să anunțe 

secretariatul. 

 

2. În data de 26 septembrie Consiliul Europei (CoE) va realize un eveniment la Parlament de 

prezentare a studiului regional  de reprezentarea a femeilor în politică din Parteneriatul 

estic. CoE a invitat ca Peg să fie parteneri în organizarea acestui eveniment alături de 
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Parlamentul Republicii Moldova. În cadrul acestui eveniment Platforma va prezenta studiul 

elaborat de Cornelia Călin, pentru a accentua încă odată necesitatea respectării cotei. 

Evenimentul va fi organizat că către trei co-parteneri: Consiliul Europei în parteneriat cu 

Parlamentul R.M. și Platforma pentru Egalitate de Gen. Din acest motiv a fost amânat și masa 

rotundă de prezentare a raportului planificat pentru sfărșitul lunii iulie. 

 
3. Glosarul în domeniul egalității de gen. Alina Andronache a propus ca Glosarul să fie mai 

amplu prim completarea cu mai mulți termeni asta în cazl cînd nu există stabilită numărul 

maxim de termeni.  

Nina Lozinschi a precizat că a fost planificat să fie selectați un număr minim de 30 de termeni. 

Din discuțiile cu Victoria am stabilit că formatul Glosarului va fi A6  cu un volum de 

aproximativ  40 pagini. Acesta va include și caricaturile expresiilor sexiste. Dacă se dorește a fi 

incluși anumiți termeni atunci este cazul să-i expediem pe email. 


