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Proces verbal  

Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

Locație:  Str. Kogălniceanu,  nr. 65 (USM), blocul nr.1, sala 28         Data: 3  mai  2017          

                 Mun. Chişinău                                                               Durata: 16:00 - 18:00 

      

                                                                                                      

Au participat: 

  

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

   Directoarea CPF50/50 

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

   Președinta Gender-Centru 

3. Alina Andronache, Politologă 

4. Andrei Gaiu, Coordonator ”Tineri și Liberi” 

5. Victoria Apostol, Co-fondatoarea GIFM (Skype) 

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

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

 

S-a discutat și s-a decis: 

1.      Raport de evaluare a partidelor politice privind respectarea cotei de gen. 

Planificarea conferinței de presă.      

Nina Lozinschi a informat că din păcate Cornelia Călin, nu a putut să vină, a fost invitată la 

emisiune Alb & Negru referitor la raportul privind finanțele partidelor politice prezentat astăzi. 

La moment sunt realizate toate interviurile și sunt colectate toate datele, urmează să fie analizate 

și elaborat documentul. Astfel ca până la data de 14 mai să fie expediat la toți membrii primul 

draft al raportului pentru a interveni cu comentarii și recomandări în timp de 5 zile. 

Valentina Bodrug a propus să se organizeze o masă rotundă de prezentare a raportului, cu 

partidele politice, unde se va discuta și despre respectarea cotelor voluntare, apoi poate fi 

organizată o conferința de presă. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că există practici de organizare a conferinței de presă în 

timpul pauzei de cafea a unui eveniment. 

 

S-a decis: 
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În perioada 24-30 mai se va organiza o masă rotundă cu reprezentanții partidelor politice, în care 

se va prezenta raportul de evaluare a partidelor politice. În cadrul evenimentului vor participa 

aproximativ 30 persoane. Evenimentul va fi organizat între orele 10:00 - 12:00. În cadrul pauzei 

de cafea de la finalul evenimnetului, se va organiza conferința de presă.  Dacă spațiul va 

permite. 

2. Planul de acțiuni a campaniei de advocacy privind asumarea cotelor voluntare de către 

partidele politice. 

S-a discutat despre necesitatea organizării repetate a concursului de selecției a unei persoane 

competentă care și-ar asuma responsabilitatea de a convinge partidele politice privind asumarea 

cotelor voluntare. Din motiv că A.O. CAP nu mai sunt disponibil pentru a realiza compania de 

advocacy. 

Alina Andronache a propus să modificăm titlul concursului pentru Campania de Advocacy, 

ideea este de a interesa mai multe persoane printr-un titlu mai atractiv.  A propus ca Platforma 

să elaborează scurt-metraje în animație, pentru a informa societatea despre ce înseamnă 

asumarea cotelor voluntare. 

Nina Lozinschi a menționat că în planul de acțiuni a proiectului, trebuie să fie organizate cel 

puțin șase întâlniri cu reprezentanți ai partidelor politice. Pentru început am putea să solicităm o 

întrevedere cu organizațiile femeilor din partidele politice. Secretariatul a expediat invitație către 

Platforma Doamnelor Deputate, pentru a avea o ședință privind inițiativa legislativă de 

modificare a sistemului legislative, dar nu am primit nici un răspuns. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că este necesar de solicitat un răspuns clar din partea 

Platformei Femeilor Deputate referitor la ședința comună solicitată pentru a discuta cele două 

subiecte: modificarea sistemul electoral și asumarea cotelor voluntare. 

S-a decis: 

Valentina Bodrug va contacta doamnele deputate ca să discute referitor la scrisoarea înaintată 

din partea Platformei către Platforma Doamnelor Deputate pentru a organiza o întâlnire comună, 

în care să se discute despre sistemul uninominal și cotele voluntare.  

Nina Lozinschi va pregăti material informativ referitor la asumarea cotelor voluntare, maxim 

două pagini.  

3. Dezbatere publică, conform planului de acțiuni, cu reprezentanții Mitropoliei Moldovei! 

Alina Andronache a menționat obstacolele realizării dezbaterii: 

● Majoritatea preoților de la Mitropolie nu participă la astfel de evenimente în care 

trebuie să-și expună poziția fără binecuvântarea Mitropoliei; 
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● Preoții au sugerat Platformei ca în titlul dezbaterii să nu folosească anumiți termeni 

ca: egalitate de gen, asigurare egalității între femei și bărbați, drepturile femeilor etc. 

pentru că există riscul, din partea preoțimii, de a nu participa la acest eveniment. S-ar 

opta pentru o denumire generală, mai aproape de viziunea preoților; 

● Localul nu trebuie să  fie luxos; 

● Data dezbaterii a fost aleasă cu mare precauție, între posturi 28 mai - 7 iunie.   

 

Valentina Bodrug a menționat că nu este eficient să se organizeze o discuție cu patru preoți 

care nu vor îndrăzni niciodată să-și expună părerea în public, chiar dacă sunt de acord cu 

ceea ce se va discuta în cadrul dezbaterii. 

Ecaterina Mardarovici a adăugat că este parțial de acord cu d-na Valentina Bodrug, întrucât 

discuția organizată dintre PEG și Mitropolie are ca scop transmiterea informației corecte 

referitor la ceea ce înseamnă gender, echilibru de gen și oportunități egale pentru ambele 

sexe. Discuția organizată nu va obligă asumarea angajamentelor reciproce, ci va fi un 

schimb de viziuni. Nu va conta numărul reprezentanților Mitropoliei care va fi prezentă la 

dezbatere, sunt bineveniți chiar și un număr minim de preoți. 

Alina Andronache a propus candidatură lui Rodion Gavriloi în calitate de moderatorul 

dezbaterii, motivând că d-nul Gavriloi are studii teologice și este adept pro gender. Toți 

membrii bordului prezenți au fost de acord. 

S-a optat pentru două localuri: Promo-LEX sau USM în funcție de disponibilitate. 

Denumirea/titlu  pentru a 3-a dezbatere: 

1. ”Șanse egale pentru femei și bărbați, dialog cu Mitropolia bisericii Ortodoxe” 

2. ”Rolul femeii și bărbatului în familie și societate” 

 

S-a decis: 

În invitațiile care vor fi trimise reprezentanților Mitropoliei va fi specificat faptul că 

evenimentul în sine este un dialog pentru schimbul de viziuni, în care nimeni nu își va 

asuma angajamente reciproce. Invitațiile la eveniment vor fi trimise atât la Mitropolia 

Basarabiei și a Moldovei, cât și personal preoților. În cadrul dezbaterii se preconizează un 

număr aproximativ de 20 persoane. 

Evenimentul nu va fi unul public, pentru că scopul este discuția dintre membrii Platformei și 

Mitropolie. Invitațiile vor fi trimise doar în rețeaua Platformei. După eveniment, se va 

organiza o știre despre dezbaterea care va fi plasată pe site-ul oficial al PEG și pe pagina de 

Facebook a Platformei.   
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Alina Andronache va expedia scenariu celei de a 3-a dezbatere care va conține 

recomandările din cadrul ședinței. 

4. Propunerea pentru a solicita o întrevedere cu comisia de la Veneția în Chișinău. 

Alina Andronache a menționat că comisia de la Veneția vine în Chișinău pe data de 10 mai 

și vrea să se întâlnească cu reprezentanți/ reprezentante a societății civile. A propus ca din 

partea PEG să trimitem o solicitare pentru a organiza o întâlnire comună în care Platforma 

să-și expună poziția referitor la modificarea sistemului electoral, întrucât sistemul 

uninominal nu este prietenos femeilor. A propus să se elaboreze un articol pe pagina 

Platformei și să trimită un comunicat pentru presă în care menționează că PEG s-a întâlnit cu 

comisia de la Veneția pentru a-și expune poziția. 

Nina Lozinschi a menționat că toate întâlnirile cu membrii comisiei de la Veneția sunt 

organizate de către Consiliul Europei. Din discuții cu persoane din cadrul CE lista  

participanților din partea societății civile a fost deja coordonată cu cei de la Strasburg, 

aprobată si definitivată. În listă sunt incluși reprezentanți ai celor 18 organizații care au 

semnat apelul contra sistemului uninominal. Din acest considerent, solicitarea va fi respinsă, 

dar am putea transmite poziția PEG prin intermediul CPD care va fi prezent la întâlnirea cu 

delegația Comisiei de la Veneția. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că Platforma trebuie să solicite participarea la întrunirea 

cu delegația Comisiei de la Veneția. Respingerea solicitării se va considera un act de 

discriminare a Platformei pentru Egalitate de gen (care reprezintă o entitate de 28 de 

organizații și experți și care a avut prima curajul de a-și expune poziția referitor la sistemul 

uninominal, reflectat în 12 instituții media). 

S-a decis: 

Secretariatul PEG va trimite Consiliului Europei o solicitare de participare a Platformei în 

cadrul întâlnirilor cu delegația Comisiei de la Veneția.  

5. Prezentarea raportului de activitate pentru perioada aprilie – iunie 2017. 

Nina Lozinschi a prezentat planul de acțiuni pentru perioada aprilie – iunie 2017, care este 

unul derivat din planul pentru anul 2017 prezentat la ședința din 23 ianuarie. Planul prevede: 

2 ședințe de coordonare a Platformei; Participarea la ședința comisiei guvernamentale care 

va avea loc în iunie; elaborarea raportului de monitorizare a partidelor politice și conferința 

de presă/masă rotundă; pregătirea și planificarea ședinței cu reprezentanții partidelor 

politice; ședința Platformei cu Doamnele Deputate; organizarea celei de a 3-a emisiune TV; 

elaborarea glosarului și selectarea mesajele sexiste pentru expoziția mobilă; organizarea a 2 

dezbateri publice. 
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Valentina Bodrug a anunțat că Ambasada Lituaniei în R.M. organizează concurs de granturi 

pentru ONG-uri. Oportunitatea acestui grant constă în posibilitatea de a imortaliza printr-o 

carte istoria mișcării feministe din R.M. 

Ecaterina Mardarovici a propus ca membrii Platformei să se gândească la un format pentru 

istoriile femeilor care vor fi expuse în carte. 

Alina Andronache a propus să-și asume responsabilitatea în urmărirea granturilor de 

finanțare care se oferă în domeniul egalității de gen. 

Valentina Bodrug a anunțat că unele structuri internaționale reduc finanțarea grupurilor de 

femei, focusându-se pe finanțarea grupurilor mai vulnerabile cum sunt LGBT și emigranții. 

S-a decis: 

Aprobarea raportului și planului de lucru pentru perioada aprilie-iunie 2017. 

6. Prezentarea și aprobarea expresiilor sexiste. Stabilirea modalității de colaborare cu 

persoana care va realiza caricaturile mesajelor/expresiilor sexiste. 

Nina Lozinschi a menționat că Victoria Apostol va prezenta 17 mesaje sexiste, dintre care 

Platforma va selecta 10 mesaje cele mai potrivite, pe baza cărora vor fi realizate caricaturile. 

Nina Lozinschi a propus două opțiuni în realizarea caricaturilor sexiste: 

1. Angajarea unui singur caricaturist, care să reprezinte toate cele 10 expresii sexiste, 

asigurându-ne că le va face rapid și corect din punct de vedere al promovării 

egalității de gen. 

2. Organizarea unui concurs de selecție a caricaturistului, prin oferirea unei sarcini de 

desen, pentru a vedea viziunile mai multor persoane competente în domeniu. 

Membrii bordului au susținut opțiunea nr. 2 expusă de Nina Lozinschi: organizarea unui 

concurs de selecție a caricaturistului. 

Alina Andronache a propus desfășurarea concursului în Colegiul Republican de Arte 

Plastice ”Alexandru Plămădeală”, unde va fi dat un anunț din timp: cu data, ora, sala în care 

se va petrece concursul. Toți doritorii de a participa vor veni în data respectivă, o persoană 

din platformă va explica pe scurt ce înseamnă egalitate de gen și detaliile concursului. După 

care se dă sarcina de a face o caricatură cât mai reprezentativă a ”egalității de gen”, pentru a 

putea selecta o persoană sau două în calitate de caricaturiști/caricaturiste. 

Ecaterina Mardarovici a propus ca participanții să vină la concurs cu sarcina deja îndeplinită, 

pentru că unii au nevoie de mai puțin timp, alții de mai mult. A fost propus ca aplicanții la 

concurs să realizeze o caricatură a unei expresii sexiste din lista celor selectate. 

http://www.colegiuarte.md/
http://www.colegiuarte.md/
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S-a decis: Secretariatul va plasa anunțul de selectare a caricaturistului/caricaturistei pe site-

ul PEG, pagina de Facebook a PEG și Civic.md. Afișarea acestui anunț la Colegiul și 

Academia de arte plastice. Criteriul de selecție va fi caricatura unei expresii sexiste. 


