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Proces verbal  

al ședinței Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

Locație:  bd. Ștefan cel Mare, 127                                                      Data: 8 iunie 2017 

               Mun. Chişinău                                                                      Durata: 13:00 - 15:00 

Participați/participantecu drept de vot: 

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

2. Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG 
3. Alina Andronache, Politologă 
4. Cornelia Călin, Analistă a finanțelor, Promo-LEX 
5. Rodica Ivașcu, Coordonatoare de proiect, CPD 

 
Participanți/participante fără drept de vot: 

1. Andrei Gaiu, Coordonator de proiect CAP 
2. Natalia Covrig, Coordonatoare de proiect CPD 
3. Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen 
4. Ion Andronache, Activist civic 
5. Rodion Gavriloi, Reprezentant GIFM 
6. Victoria Roșca, Asistentă de proiect, Gender-Centru 

S-a discutat și s-a decis: 

1. Delegarea unui/unei membru(e) pentru cea de a II-a Conferință OSCE privind egalitatea 
de gen. Termeni de referință privind participarea membrilor PEG la evenimente 
internaționale.  

Valentina Bodrug a menționat că la elaborarea proiectului pentru secretariatul Platformei a fost 
planificat un buget cu suma de 1000 USD pentru a participa la prezentarea raportului CEDAW. 
Din acest motiv nu a fost planificat ca activitate în această perioadă. Raportul CEDAW va fi în 
perioada noiembrie - decembrie 2017, cu părere de rău nu vom putea acoperi cheltuielile 
prevăzute pentru că proiectul se finisează în septembrie. A specificat ca procedura de delegare la 
eveniment trebuie de modificat, dar la acest eveniment trebuie să delegam o persoană, iar restul 
banilor vor fi distribuiți pentru alte evenimente.  

Antonița Fonari a precizat că regulile trebuie să fie create pentru toți. Este important de a avea un 
cadrul conform căruia o persoană este delegată cu specificarea despre ce se face la început și ce 
se face după eveniment. A menționat că este suficient să meargă o singură persoană, în contextul 
că Valentina Bodrug a fost invitată ca expertă de OSCE. Este important ca toți membrii PEG să 
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cunoască criteriile conform cărora pot obține suport din parte PEG de a participa la un eveniment 
internațional, iar PEG nu este dator cu plecări la nimeni. Trebuie să ne oferim șanse egale pentru 
toți. Iar în condițiile în care nu a fost realizat un concurs public, se va abține de la vot. 

Alina Andronache a precizat că agenda Conferinței de la Viena este una importantă pentru 
Agenda și Strategia Platformei. În cadrul workshop-urilor paralele, dela conferință, se vor 
discuta subiecte precum abilitarea economică a femeii, femeia pacea și securitatea, femeia în 
politică, din acest motiv susține participarea a două persoane. În contextul când dna Valentina 
este invitată de la OSCE trebuie să fie delegată încă o persoană din partea Platformei. 

Antonița Fonari a menționat că procesul de votare prin rețea în cadrul Platformei, are o problemă 
de conflict de interes sau cel puțin de imagine, când privești din afară, pentru că doi membri se 
votează pe sine și pe o altă persoană.  

Rodica Ivașcu a precizat că conflictul de interes se referă la cazurile de rudenie între persoane, 
iar în situația dată este manifestarea dreptului de vot. 

A fost discutat Draftul Termenilor de referință pentru acordarea suportului financiar membrilor 
PEG în participarea la evenimente internaționale. Antonița Fonari a propus să fie inclus 
”termenul preferabil pentru depunerea solicitărilor – 25 august” și termenul opțional de depunere 
a solicitărilor – 2,3 septembrie”. 

Nina Lozinschi a precizat că termenii vor fi publicați pe site-ul oficial al Platformei. 

Valentina Bodrug a menționat că împreună cu Nina Lozinschi au scris două proiecte cu 
organizația din Suedia ”Operation1325” dar au fost refuzate. A menționat că a găsit finanțatori 
noi pentru implementarea programelor PEG, dar care nu vor să împarte alocările cu alți 
parteneri. A amintit că Fundația Est-Europeană va finanța PEG-ul până în data de 25 septembrie. 
Până atunci, secretariatul caută și alte surse de finanțare pentru următoarele proiecte ale 
Platformei.  

Alina Andronache a propus să se stabilească o perioadă de timp, în care membrii vor contribui la 
extinderea relațiilor externe a Platformei. După care, Platforma va organiza o ședință în care 
membrii își vor expune opiniile privind oportunitățile de finanțare. 

S-a decis: 

Delegarea unei singure persoane la conferința OSCE de la Viena. Secretariatul PEG va asigura 
cheltuielile de transport, cazare și diurna de deplasare. 

Pentru candidatura Corneliei Călin au fost 4 voturi și un membru s-a abținut de la vot. 

Secretariatul va stabili în următoarea perioadă o ședință specială pe componenta fundraising. 
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2. Prezentarea și aprobarea descrierilor pentru expresiile sexiste. Prezentarea rezultatului 
concursului de selectare a unui/unei caricaturist/caricaturiste. 

Nina Lozinschi a menționat că la concursul de selectare a unui/unei caricaturist/e, a fost 
înregistrată doar o singură aplicație. Persoana care a aplicat la concurs este Alex Bureț, a cărui 
recomandări și portofoliu sunt foarte bune. Secretariatul a consultat mai multe organizații cu care 
a lucrat caricaturistul, pentru confirmare recomandărilor. Din acest considerent, a fost ales pentru 
a colabora cu Platforma în vederea elaborării a 10 caricaturi sexiste, prin contract de prestări 
servicii. Formatul caricatorilor va fi A2, iar descrierea va fi sub fiecare imagine în română și 
rusă. 

A adăugat că până la sfârșitul lunii iunie, caricaturistul va expedia secretariatului PEG primul 
draft al imaginilor. După care secretariatul va expedia acest draft membrilor Platformei pentru 
propuneri, sugestii. Specialistul în caricaturi este deschis pentru a primi careva comentarii de 
modificare și îmbunătățire a imaginilor.  

Valentina Bodrug a propus ca draftul cu imagini să fie plasat pe site-ul PEG pentru ca si alte 
persoane, din afara Platformei, să-și poată exprima părerea.  

S-a discutat că plasarea draftului cu imagini pe site, va diminua din impactul acestora în 
momentul lansării, la expoziție. S-a decis că după lansare, se va plasa pe site-ul oficial al 
Platformei și posibil pe pagina de facebook se va face un concurs de selectare a celei mai bune 
caricaturi. 

Cornelia Călin a propus introducerea unei expresii noi, pentru caricatură: „Mântuirea femeii prin 
biserică”. Propunerea nu a fost susținută. 

Antonița Fonari a propus să se modifice a 6-a expresie sexistă: din ”Asculți părerea femeii 
înseamnă că ești sub călcâiul ei” în ”Dacă asculți de femeie înseamnă că ești sub călcâiul ei”. 

Alina Andronache a precizat că ar fi bine să avem cel puțin o expresie la subiectul violenței 
domestice, mai ales că este un domeniul la care Platforma lucrează și are rezultate bune. Iar cea 
mai uzuală este expresia”Femeia nebătută - e ca o casă nemăturată”.  Propunere susținută. 

Antonița Fonari a menționat că ar fi bine de modificat expresiile 9 și 10, pentru că nu sunt 
corecte din punct de vedere gramatical: 

9. ”Și deșteaptă, și frumoasă și devreme acasă”. 

10. „Hai, să vorbim de la bărbat la bărbat”. 

A sugerat că ar fi bine de consultat un profesor de limba română, referitor la aceste două 
expresii. 



 
Platforma pentru Egalitate de Gen 
Adresa:  Str. A. Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova 
Adresa poștală:  MD 2009, Chișinău Republica Moldova 
E-mail: secretariat.platformadegen@gmail.com  
Web: www.egalitatedegen.md 

 
 
 

4 
 

A menționat că descrierea frazei a 9-a nu exprimă adevărata esență a frazei folosite în popor. 
Descrierea pune accent pe ”venitul acasă”, însă sensul frazei constă în ideea că fata trebuie să fie 
perfectă. 

Nina Lozinschi a reamintit ca pe lângă acele 10 expresii sexiste, o să fie o planșă care va include 
o listă cu expresii sexiste utilizate frecvent, dar care nu va avea descriere și nici imagine. Mesajul 
fiind că societatea are foarte multe expresii de acest gen, pe care ar trebui să le diminuăm. 

S-a discutat despre înlocuirea frazei a 9-a cu o altă expresie: ”Femeia nebătută - e ca o casă 
nemăturată”, despre faptul că mai bine ar fi să nu înlocuim, dar să optăm pentru 11 expresii, 
despre numărul expresiilor: 10 expresii sună mai bine, decât 11 expresii. 

Valentina Bodrug a propus să introducem 12 expresii sexiste, cu imagine și descriere, cu referire 
la 12 luni ale anului, gen - calendarul sexist. 

A propus includerea unei fraze traduse din limba rusă: ”Ascultă femeia și fă invers”.  

S-a decis: Elaborarea a 12 caricaturi pentru expresii sexiste. Cea de a 11 expresie: ”Femeia 
nebătută este ca o casă nemăturată”. Cea de a 12-a expresie să fie selectată din domeniul 
educației, expediate de Antonița Fonari.  

  

3. Definitivarea și aprobarea Raportului de evaluare a partidelor politice privind 
respectarea cotei de gen. Planificarea mesei rotunde de prezentare a raportului.  

Valentina Bodrug a menționat că Raportul pregătit de Cornelia Călin, va fi utilizat de către 
Platformă ca instrument de advocacy și sensibilizare a partidelor politice întru asigurarea 
respectării cotei de gen. La moment, situația politică este dificilă, referitor la trecerea de la 
sistemul mixt la unul uninominal și nu este posibil de desfășurat ședințe cu doamnele deputate. 
Însă, acest Raport poate fi utilizat ca bază de reprezentare a rezultatelor, în cadrul unei mese 
rotunde, cu invitarea reprezentanților ai diferitor partide politice.  

Cornelia Călin a menționat că rezultatele Raportului, care de fapt sunt câteva grafice, nu este 
suficient pentru a desfășura o masă rotundă și că ar fi bine de mai adăugat ceva. 

Antonița Fonari a menționat că reprezentații partidelor politice vor avea ca un contra argument 
faptul că broșura Promo-LEX-ului este reprezentată doar de bărbați.    

Valentina Bodrug a propus că Cornelia Călin să pregătească o sinteză a studiului care să fie în 
partea introductivă.  

Cornelia Călin a menționat că prezența CPD-ului cu o scurtă prezentare privind datele 
Barometrului de gen cu referire la implicarea femeii în politică, va fi actuală în cadrul mesei 
rotunde desfășurate de către Platformă.    

Alina Andronache a propus ca masa rotundă să se desfășoare sub două forme:  
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1. Prezentarea informației de către experți; 

2. Atelier de lucru, discuții cu referire la implementarea cotelor voluntare,  

Valentina Bodrug a propus ca masa rotundă să se desfășoare în data de 28 iulie, în contextul zilei 
de 30 iulie, în care Republica Moldova a ratificat în anul 1994 Convenția CEDAW. Acest fapt ar 
permite responsabilizarea Guvernului de a pregăti Raportul CEDAW 2017.  

A menționat că Platforma are resurse de finanțare pentru Campania de Advocacy, însă dacă 
înainte aceasta se focusa pe implementarea cotelor de gen, la moment nu sunt clar definite 
aspectele programului.  

Antonița Fonari a propus ca la masa rotundă să fie invitată fiecare femeie deputată în parte, 
totodată ar fi bine de organizat două activități, una cu liderii politici și a doua cu femeile 
deputate.  

Alina Andronache a menționat că pentru evenimentul din 28 iulie, ar fi mai eficient ca doamnele 
deputate să fie invitate de către o persoană care le cunoaște personal, astfel dialogul ar avea 
continuitate.  

Antonița Fonari a menționat că pentru evenimentul mesei rotunde s-ar putea introduce 3 
moderatori, pentru a eficientiza procesul de lucru. 

S-a decis: 

Cornelia Călin va expedia documentul definitiv cu recomandările din partea Biroului. 
Prezentarea raportului în cadrul mesei rotunde. Data aproximativă planificată pentru desfășurarea 
evenimnetului 28 iulie 2017. 

4. Raport alternativ CEDAW. 

Valentina Bodrug a anunțat că Coaliția Viața fără Violența în Familie lucrează asupra 
inițiativelor bazate pe articolele din CEDAW cu referire la violența în familie. 

A propus ca Platforma să întocmească o poziție de luare a atitudinii față de implementarea 
Convenției la nivel de Guvern sau un Raport alternativ. 

A adăugat că din start s-a optat pentru întocmirea unei variante comune a Raportului, dintre 
Coaliția Anti Violență și PEG, dar s-ar putea de angajat doi experți care să implementeze 
raportul alternativ, prin intermediul Campaniei de Advocacy și economisirile făcute în cadrul 
acesteia.  

Antonița Fonari a susținut ideea de a întocmi o variantă comună a Raportului, însă 
responsabilitatea organizării să-și asume Coaliția Viața fără Violență în Familie, chiar dacă va 
colabora cu unii membri din Platformă. 
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A adăugat că angajarea experților pentru implementarea Raportului este un proces costisitor și o 
altă idee de a folosi bugetul rămas din Campania pentru Advocacy ar fi organizarea întâlnirilor 
 cu femeile deputate, lideri politici.  

A fost propus ca organizațiile membre care doesc să se implice în elaborarea raportului alternativ 
să expedieze propunerile Coaliției Viața fără Violență. Antonița Fonari a adăugat că mesajul cu 
referire la contribuția implementării Raportului CEDAW, trebuie să cuprindă criterii concrete 
pentru claritatea misiunii organizațiilor interesate. 

S-a decis: 

Secretariatul PEG va expedia mesaj organizațiilor din cadrul Platformei, care vor să contribuie la 
implementarea Raportului CEDAW, ca ulterior aceștia să transmită materialele necesare 
expertului angajat de Coaliția Viața fără Violență în Familie. 

.  

5. Solicitări de aderare la Platforma pentru Egalitate de Gen 

Nina Lozinschi a anunțat că Platforma a primit două cereri de aderare a persoanelor interesate de 
a deveni membre ale PEG: 

1. Chitoroagă Zinaida de la Milești, organizația MIDAVA. Persoane de contact: Nina 
Lozinschi și Antonița Fonari. Activistă din comunitate, fondatoarea unui Centru IT și de 
instruire pentru tineri. Cu o vastă experiență în organizarea și desfășurarea activităților de 
voluntariat pentru dezvoltarea comunității.  

2. Zarija Marina, juristă. Membră voluntară AO ”Clinica Juridică”, oferă servicii voluntare 
de consultare în domeniul juridic.  În prezent Junior Lawyer ACI Partners BAA. 
Persoane de contact: Alina Andronache și  Cornelia Călin 

S-a decis:  

Cu votat unanim a fost decisă aprobarea aderării Zinaidei Chitoroagă și Zarija Marina. 
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