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 Proces verbal al  

Atelierului de Lucru ”Combaterea violenței și sexismului în campanii electorale” 

 

 

Locație:  Institulul Muncii ( sala2)                                                               Data: 31 octombrie  2017 

                Mun. Chişinău                                                                               Durata: 9:00 - 16:30 

 

Au participat membrii PEG: 

 

1. Vitale Meșter, Președntele PEG,Director CAJPD 

2. Valentina Bodrug-Lungu,  Vicepreședinta PEG, Președinta Gender-Centru 

3. Ecaterina Mardarovici,  CPF 50/50 

4. Galina Precup, CPD cu delegare  de Alexei Buzu și Alina Andronache,   

5. Cornelia Călin, Promo-LEX 

6. Olga Patlati,  ODFC  

7. Zinaida Chitoroagă,  AO Midava 

8. Adriana Zastavneț, RCV Memoria 

9. Olga Nicolenco, expertă gender 

10. Olga Bătcă, CReDO 

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

S-a discutat și s-a decis: 

 

1. Raport de activitatea și aderarea noi membrii. 

A fost realizată o scurtă prezentarea a raportului de activitate a PEG în perioada octombrie 2018- octombrie 2019:  

a. Comunicarea externă și internă 

1. Asigurarea funcționalității paginii web a PEG- www.egalitatedegen.md și paginii de Faceboock – 1426 de aprecieri. 

Iar pe site sunt postat înmedie cite 2-3 noutăți. Lunar sunt aproximativ 35a de vizitatori. 

2. Depunerea dosarului pentru a deveni membru CSAG (14 august 2018)  
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3. Participare la eveniment Masa Rotundă cu genericul Echilibrul viața profesională–viața de familie: experiențe și 

perspective,organizat de Platforma deputatelor, 15 mai 

4. La finele programului ”Femeia în politică”  12 decembrie 2017 PEG a primit prima Diploma de exelență pentru 

imlicare pro-activă în promovarea femeilor în politică și egalității de gen 

 

 

b. Poziții publice: 

1. Scrisoare deschisă către președintele Igor Dodon privind decalarția din 25.02.2018-  

2. Angajamente către concurenții electorali pentru funcția de primarul general al capitalei – 4 mai 2018 

3. Participarea la conferinta de preză privind prezentarea recomandărilor 

4. Scrisoare către Prim-Ministru Pavel Filip cu privire la lipsa de progrese în crearea serviciilor de educație ante-

preșcolare - 20 aprilie 2018 

5. Poziția Platformei pentru Egalitate de Gen cu privire la proiectul de lege nr. 41 din 21.02.2018 modificarea 

articolului 27 din Legea partidelor politide nr. 294/2007 - 16 aprilie 2018 

6. Petiție către Consiliul pentru egalitatea, privind decalarțiile sexiste a lui Ilan Șor. Participarea la ședința de audiere 

și dicizia Cpentru Egalitate prin care se constată discriminarea de gen. 

 

 

c. Acțivități de advocacy: 

1. Evenimentului de Dialog între Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova și organizațiile societății civile cu 

privire la implementarea Agendei 2030 prin prisma de gen – 20 septembrie 2018.  

d. Fundraising 

- UN Trust Fund- refuz 

- UN Moldova- Gender-Centru si CPF 

 

Au fost depuse cererea de aderare de la 2 organizații: 

 AO Afina din or. Bățti, reprezentantă de Președinta Renata Grădinaru,  

AO ”Femeile pentru sociatate contemporană” reprezentată de Veronica Lupu. 

 

Decizie: cu  votul majorității membrilor PEG și membrilor Bordului - AO AFINA și AO ”Femeia pentru Societate 

contemporană” au devenit membi ai PEG. 
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2. Activitățile Platformei privind combaterea sexismului și Violenței împotriva Femeilor în Alegeri (VÎFA) – în cadrul 

următoarelor 2 scurtine electorale. 

 

In urma moduleleor de informare privind fenimeenul VÎFA și seximului. Participanții atelierului au lucrat în trei grupuri de 

lucru, unde în cadrul discuțiilor au fost identificate și propuse acțiuni de prevenirea și combaterea violenei asupra candidatelor 

și sixismului electoral. Toate propunerile sunt la anexa 1. 

 

3. Altele. 

 

 Adunarea Generală a PEG să aibă loc pînă la finele anului, unde să se ia decizii privind modificarea regulamentului și 

alegerea membrilor/membrelor Biroului Permanent mandatul V.  Definitivarea statutlui de membru activ și membru pasiv 

în cadrul Adunării Generale. 
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Anexa 1 

Activitatea Data  Organizație/ 

persoane  

membri ai PEG 

responsabile  
Apel către CEC cu referire la combaterea sexismului în campaniile electorale: 

• Solocitare către CEC/ CICDE de a organiza instruiri pentru partidele politice despre fenomenul 

seismului în campanii electorale 

• Completarea regulamentului CEC cu prevederi de combaterea sexismului 

• Introducerea obligației de a respecta cota de gen la nominalizarea membrilor CECE și BESV, 

observatorilor electorali. Respectarea egalității de gen la toate nivelele erarhice din cadrul CEC 

  

Monitorizarea de către PEG a programelor, publicității electorale a candidaților cu referire la 

sexism.  

Includerea datelor în rapoarte bilunare. Inclusiv sesizarea organilor abiltare 

  

Elaborarea materiale de informare are urmează să fie disiminate în masă și prin mediul online 

privind fenomenul discriminării de gen în cadrul alegerilor și sexismului electoral. 

Materiale informaționale pentru alegători și materiale pentru candidați. 

  

Campanie de Sensibilizare și informarea privind combaterea și prevenirea VIFA: 
• Discutii cu reprezentanților mass-media cu referire la sexismul în campanii electorale 

• Acțiuni publice/dezbateri publice privind ”Campanii electorale non violente” 

• Actiuni în cadrul celor 16 zile împotriva vilenței domestice 

• Poziții publice cu referire la situațiile privind VIFA și sexismului din cadrul campaniiilor electorale 

• Discuții cu comunicatorii guvernamentali și locali, formatorii deopinie 
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Conferință de presă în scop de infomare cu prvire la: 
• Monitorizarea campaniei 

• Sensibilizarea liderilor partidelor politice privind VÎFA 

• Sensibilizarea instituțiilor responsabile de control/intrevenții ( CEC. PG) 

  

Realizarea unei cartografieri a VÎFA  cu elaborarea metodologiei, indicatorilor  și recomandărilor 

privind combaterea VÎFA.  

  

Consolidarea eforturilor deja existente (OSCE; CEC, FEE; Promo-LEX, CPD, Platforma femeilor 

deputate) în monitorizarea alegerilor din perspectiva VÎFA.  

  

Promovarea codului de etică în cadrul Parlamentului cu referire la combaterea sexismului, cu 

mecanism de sancționare și codului de conduită a candiaților/telor. 

  

Informare și instruiri la nivel local privind VÎFA și sexismul elecctoral   
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