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Participanți: 
 
 

1. Alexei Buzu, Director centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, membru al Platformei pentru 

Egalitate de Gen 

2. Alina Radu, Ziarul de Gardă 

3. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, Monitorizare și Evaluare, FEE, membru observator 

4. Antonița Fonari, Secretară generală a consiliului ONG 

5. Cornelia Călin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX , membră a Platformei pentru 

Egalitate de Gen 

6. Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă a Clubului  Politic al Femeilor 50/50, membră a 

Platformei pentru Egalitate de Gen 

7. Maria Meșter, Centrul de Asisitență Juridică penru Persoane cu Dizabilități  

8. Maria Vîzdoagă, Asistentă programe, FEE 

9. Nina Lozinschi, Secretar General al Platformei pentru Egalitate de Gen;  

10. Olga Nicolenco, Trainer gender, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen 

11. Oxana Moisă, Clubul politic al Femeilor 50/50 

12. Sabina Țarălungă, Centrul PAS 

13. Stela Roman, Aociația Presei Indepedente 

14. Valentina Bodrug, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru” 

15. Violeta Rebeja 

16. Violeta Dumitrașcu, Clubului  Politic al Femeilor 50/50  

17. Vitalie Meșter, Centrul de Asisitență Juridică penru Peroane cu Dizabilități 

18. Eugenia Iurco, Grupul consultativ al societății civile pe lîngă UN Women în Moldova 

CSAG/WDN 
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Invitați: 

 

1. Dafina Gercheva, Rezidetul Coordonator ONU în Moldova 

2. Ulziisuren Jamsran, Reprezentanta de țară UN Women Moldova 

3. Corneliu Eftodi, Ofițer de programe UN Women Moldova 

4. Svetlana Andrieș, Program Manager WiM  

5. Elena Rățoi, Component manager WiM 

 

 

S-a discutat și s-a decis: 
 

1.  Contextul de activitate a Platformei pentru Egalitate de Gen (Platforma), actorii relevanţi care 

activează în domeniul  egalităţii de gen 

Doamna Valentina Bodrug-Lungu a precizat importanța conjugării eforturilor și resurselor ale 

organizațiilor active în domeniul egalității de gen și organizații care  evaluează egalitatea de gen în 

domeniul de activitate pentru a avea un impact major. A reiterat  importanța cunoașterii actorilor în 

domeniul egalității de gen pentru a stabili obiective, de unde pornim, ce resurse avem și unde se 

dorește să se ajungă.  

 

Alexei Buzu  a realizat o prezentarea a rezultatelor alegerilor 2015 din perspectiva de gen, conform 

cărora schimbări majore nu sunt înregistrare, cota de reprezentare a femeilor în parlament este de 

20,8%. Prezența femeilor candidate în mass-media este de nivel redus în comparație cu bărbații. De 

regulă femeile sunt prezente în mass-media la ore cu audiență redusă.  

În raport privind egalitatea de gen prezentat de Guvern situația este prezentată ca un domeniu cu 

multe realizări. Problema rapoartelor de evaluare ale Guvernului este că aceste sunt axate pe 

indicatori cantitativi și nu calitativi. Oficial discriminarea salarială este de 12,8% în realitate este 

aproape dublu.  

A precizat că dorește ca Platforma pentru Egalitate de Gen să stabilească niște priorități pentru care 

să aibă un plan de lungă durată 

 

Vitalie Meșter  a informat că femeile care au avut la întreținere un copil cu dezabilități de la 

naștere sunt discriminate de formula de calcul a pensiei. Pensia pentru aceasta este de 101 (una sută) 

lei. Aceasta este aprecierea unei femei care nu a dat copilul la întreținerea statului. Este necesar de 

inclus dimensiunea de gen pe protecția socială 

 

Ecaterina Mardarovici a precizat că este bucuroasă că egalitatea de gen este susținută și de 

organizații care nu lucrează în domeniul gender. Toți inclusiv finanțatorii trebuie să susțină 

organizațiile care lucrează pe dimensiunea de gen. A precizat că listele electorale este forma cea 

mai prietenoasă pentru promovarea femeilor.  Televiziunile nu invită politicieni gratis, iar cauza 
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mediatizării reduse a femeilor politicieni este ierarhia de partid, dar și ne dorința femeilor de a se 

prezenta la emisiuni TV fără coafuri.  

Pentru a asigura egalitatea de gen este necesar de introdus dimensiunea de gen în școli. Ministerul 

Educație trebuie să elaboreze un manual pentru profesori privind utilizarea vocabularului 

discriminatoriu. Dimensiunea de gen trebuie să fie prezent și mai mult în cadrul universităților. 

 

Andrei Brighidin a prezentat o listă a actorilor specifici pentru asigurarea egalității de gen. S-a 

realizat o analiză a abilităților și competențelor structurilor de stat pentru a asigura egalitatea de gen.  

S-a precizat că APL sunt cele mai vulnerabile și care opun cea mai mare rezistență. MMPSF este 

necesar de insistat la capitolul strategiei egalității de gen. 

Valentina Bodrug a specificat că MMPSF au nevoie de un secretariat care să-i ajute și pentru care 

este nevoie de finanțare. Importanța egalității de gen în domeniul protecție socială.  

 

2. Sinergii cu familia ONU pentru promovarea egalității de gen şi abilitatea 

femeilor. 

În cadrul dialogului cu reprezentații agenției ONU doamna Valentina Bodrul-Lungu a precizat că 

activitatea de peste 15 ani a organizațiilor în domeniul egalității de gen a fost recunoscută de către 

Guvern și societate. Aceasta este un indicator că societatea civilă poate schimba anumite lucruri.  

Raportul Programul național de evaluare a egalității de gen prezentat de Guvern arată  că fost 

îndeplinit chiar cu multe realizări. Societatea civilă are păreri împărțite privind realizările în 

domeniul egalității de gen. Recunoaștem că sunt realizări dar se doresc schimbări calitative. Nu ne 

interesează numărul instruirilor realizate ne interesează atitudinea guvernanților privind egalitatea 

de gen. 

A precizat și existența unor limitările în raport cu partenerii de dezvoltare. Este o coordonare 

insuficientă dintre stat și partenerii de dezvoltare și chiar între partenerii de dezvoltare și grupul de 

donator. Implementarea proiectelor din oficiu afectează dezvoltarea societății civile. Este bine să 

sinergizăm eforturile Guvernului, partenerilor de dezvoltare și societatea civilă. Implicarea 

societății civile în toate bordurile organizațiilor internaționale, conform standardelor internaționale 

de evaluare, a cost eficiența proiectelor și transparența rapoartelor. 

A fost propus ca banii din proiecte să fie implementați de ONG-uri în proporție de 30%, acordarea 

unei burse pentru reprezentanții cei mai active ai societății civile. S-a mai propus acordarea 

suportului pentru a participa la  diferite evenimente  internaționale pentru a monitoriza 

angajamentele asumate de către guvernanți în cadrul acestor reuniuni. 

 

Antonița Fonari a menționat necesitatea asumării partenerilor de proiect UN Women ca acest 

proiect să nu fie unul din oficiu. Când s-au început discuțiile cu Parlamentul  despre proiectului de 

lege cu referință la cota de gen, deputatele ne au anunțat că au întâlnire cu PNUD și că sunt dispuse 

să ne întîlnim împreună pentru că lucrăm la aceeași idee. Biroul și Secretariatul Platformei nu a 

reușit să aibă în timp util un răspuns cu privire la solicitarea de a organiza întâlnirea împreună. 
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Pentru că deputatele s-au văzut de două ori în acea perioadă cu PNUD nu a mai fost posibilă 

organizarea încă a unei întâlniri cu deputatele și Platforma..  

Antonița Fonari a propus ca odată la 2 luni oficiu ONU în Moldova să aibă o întâlnire cu 

Platforma pentru Egalitate de Gen, pentru a face schimb de informații și a evita dublarea eforturilor. 

Excelența Sa Dafina Gercheva a subliniat că societatea civilă este vocea care va fi auzită și cu 

ajutorul ei va fi implementat Programul Sustenabil de Dezvoltare. În acest program este inclus 

subiectul egalității de gen. Pentru asigurarea egalității de gen este necesar de schimbat mentalitatea 

și stereotipuri, împreună vom găsi metode de depășire a acestor stereotipuri.  

Sunt decacord că cele mai stringente probleme este coordonarea/colaborarea  între societatea civilă 

și stat și partenerii de dezvoltare. Apariția Platformei poate contribui la dezvoltarea acestei 

colaborări.  Pentru aceasta este nevoie de funcționalitate, iar ONU poate să susțină cererile de 

finanțare pentru detectarea viitorilor finanțatori.  

Excelența Sa a venit cu propunerea ca cei prezenți să recomande o persoana care ar comunica cu 

ONU, din partea Platformei pentru Egalitate de Gen. Să ne informeze personal și Cabinetul 

Rezidentului pentru a le include pe ordinea de zi și a da un răspuns viabil.  

UN nu este un donator ci un partener de dezvoltare. 18% din contribuțiile primite, care sunt tot mai 

mici, cuprinde 3 direcții: securitate, pace, dezvoltare. Restul banilor sunt colectați după metodele 

DVS și ce conformăm cerințelor donatorilor noștri. 

Agențiile ONU, referire PNUD are cel mai înalt nivel de transparență. Toate rapoartele sunt 

publicate pe situl oficial. Dacă nu se găsește informația interesată contactați-mă și veți primi 

răspuns. 

În regulamentul de organizare a echipei de lucru există anumite reguli. Includerea reprezentanții 

societății civile în echipa de lucru ar fi posibil doar cu drept de observator. 

În elaborarea Programului de parteneriat a fost consultată și societatea civilă. Se pare că persoanele 

care au participat la elaborarea lui nu au transmis mesajul. Crearea Platformei poate fi văzut ca un 

instrument de lucru de colaborarea. 

A  fost încurajată ideea întâlnirilor tematice semestriale, unde să actualizăm informația cu ce s-a 

întâmplat de la ultima întâlnire, legătura dintre problem și provocări. Întâlniri unde să se discute 

problemele care pe viitor să poată fi finanțate. Să se facă advocacy la Guvern sau să  invităm 

Platforma la acele întâlniri cu Guvernul. 

Nivelul de flexibilitate este scăzut, planul de activitate în luna ianuarie, dar suntem deschiși. 

Excelența Sa Dafina Gercheva a precizat că domeniul  egalității de gen are un traseu lung, 

schimbările nu vin peste noapte. Lucrând împreună putem ajunge la succesul egalității de gen și 

abilitarea femeii cu eforturi comune putem să avem rezultate. 

 

Dna Ulziisuren Jamsran: a precizat că întâlnirea de astăzi este foarte utilă în contextul când 

săptămâna aceasta va avea loc Simitul Global a Liderilor cu privire la Egalitatea de Gen și 

Abilitarea Femeilor, unde va merge Doamna Viceprim - Ministră Natalia Gherman. Este momentul 

oportun ca societatea civilă să facă presiune asupra angajamentelor țării la acest eveniment. 
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UN Women Moldova a avut o evaluarea la jumătate de drum a programelor, de unde a venit ideea 

de a crea un fond special care ar motiva și premiere a celor mai inovative inițiative civice. Din luna 

noiembrie am putea începe testarea unui astfel de fond. Platforma ar putea să devina gazdă, care să 

primească ideile de proiect și să administreze un fonduri pentru realizarea acestor proiecte. 

Domeniul egalitatea de gen este unul foarte actual unde schimbările sunt greu de văzut. Dar este 

unul din cel mai important factor care ar duce la iradierea sărăciei. 

Astăzi există o mișcare mondială în abilitarea femeilor și egalității de gen: de  la implicarea a 

femeilor în bordul firmelor de burse de valori, Strategia Norvegiei din 2013 și până la Japonia, care 

este foarte patriarhală, unde femeile ministre sunt mereu prezente alături de Prim-Ministru Japoniei. 

În activitatea sa, Platforma pentru Egalitate de Gen, este important să nu se accese pe activități de 

fundraising, acestea activități  vor devia Platforma de scopul înființării. 

Olga Nicolenco a menționat că societatea civilă este activă în promovarea femeii, dar ceea ce 

lipsește este voința politică. A venit cu rugăminte către familiile ONU de a transmite întrebarea 

Consiliului de pe lângă Cancelaria de Stat, care este coordonat de Excelența Sa Dafina Gercheva, că 

programul de dezvoltare rămâne doar pe hârtie, în continuare avem 20% femei deputate în 

Parlament. Dacă va fi posibil să exercite și presiune asupra guvernatorilor de a promova femeia în 

politică. Voința politică în aplicarea criteriilor echitabili de reprezentare a femeilor în structurile 

decizionale este foarte redusă 

Trebuie de exercitat o presiune asupra lor. Avem femei pregătite dar nu se regăsesc în structurile de 

stat. 

Alexei Buzu a precizat că planificarea unui participări la conferințe internaționale din luna ianuarie 

este destul de dificil, deoarece invitațiile la astfel de eveniment vin cu două săptămâni înainte de 

eveniment. A propus să fie planifica un buget anual pentru a finanța integrarea globală a experților 

în drepturilor omului. Precizând că societatea civilă este cel mai bun expert în egalitate de gen ca să 

participe la o discuție globală.   

 

Excelența Sa Dafina Gercheva a precizat că ONU nu poate impune această voință politică. Dar 

prin societatea civilă se poate educa o nouă generație de politicieni, care vor aduce această voință și 

schimbare. Atitudinea actualei guvernări se înțelege că schimbări nu vor fi.  

UN  nu impune condiții stricte în comparație cu alții. Foarte puține prevederi ale Acordul de 

Asociere RM-UE au fost îndeplinite, lucru recunoscut și de Prim Ministrul Streleț. Ca și consecință 

au fost înghețate finanțările. Trebuie să fim conștienți de aceste instrumente și să facem presiune 

asupra statului. Societatea civilă și Partenerii de Dezvoltare vor schimba lucrurile. 

 

Nici un donator nu va finanța Platforma pentru traininguri, călătorii. O soluție ar fi ca fiecare 

membru a Platformei să vină cu o contribuție financiară pentru dezvoltarea proiectelor. Platforma 

trebuie să aibă proiecte viabile de dezvoltare ,unde să fie incluse cheltuieli de management. Nu vor 

fi dați bani doar pentru administrare. 

Trebuie să fim conștienți că lucrăm într-un mediu cu finanțări limitate. Dacă ar fi să decideți pe cine 

trimiteți la eveniment internațional: persoana care va face o prezentare bună sau persoana care va 

aduce informația înapoi. 
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Concluzii: 

Transmiterea unui mesaj din partea Platformei cu datele de contact a persoana de comunicare.   

Stabilirea unor ședințe tematice cu familia ONU 

Crearea unui fond de premiere cu participarea Platformei pentru Egalitate de Gen.  

Rezultate de succes pot fi atinse doar există comunicare permanentă prin e mail și ședințe comune 

periodice . 

 

3. Planului comun de advocacy pentru Septembrie-Decembrie 2015 

 

Participanții la atelier au elaborat un plat comun de acțiuni în baza celor 5 Obiective ale Agendei 

Egalității de Gen. Pentru fiecare activitate a fost stabilite o perioadă de implementare și persoanele 

responsabile.  Anexa 1 

 

 

 

 

 

Președinta ședinței                                                                                    Valentina Bodrug-Lungu 

 

Secretara ședinței                                                                                       Nina Lozinschi 

 

 

 


