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Centrul de Drept al Femeilor contribuie la 
consolidarea capacităţilor specialiştilor 
ce intervin în soluționarea cazurilor de 
violență în familie

Primăvara începe cu 
instruiri şi cu un mărțişor

Aproximativ 30 de judecători, 
procurori și ofițeri de urmărire pe-
nală au participat în perioada 1-2 
martie la instruirea dedicată prac-
ticilor judiciare privind examina-
rea cauzelor legate de violența în 
familie. 

În deschidere, Timothy P. Buc-
kley, Director al Secției justiție 
penală și aplicare a legii, al Depar-
tamentului de Stat al SUA a ținut 
să menționeze despre importanța 
acestor seminare în contextul apro-
bării de către Guvernul Republicii 
Moldova a Strategiei naţionale de 
prevenire și combatere a violenței 
în familie.

„Odată cu aprobarea Strategiei, 
Republica Moldova își asumă acți-
uni concrete de reducere a violen-
ței în familie. Fără dumneavoas-
tră, însă, acest lucru ar fi dificil de 
realizat. Ne bucurăm să vedem că 

sunteți interesați 
de perfecționare 
continuă și sunt 
convins că infor-
mația din aceste 
seminare va fi 
utilă pentru acti-
vitatea ce o desfă-
șurați”, a declarat 
în deschidere Ti-
mothy P. Buckley.

Pentru a păs-
tra tradiția lunii 
martie, partici-
panții au primit 
în dar de la re-
prezentanții Am-
basadei SUA câte 
un mărțișor, în 
semn de bun au-
gur și reușite pro-
fesionale. După 
care au urmat sesiunile de instruire 
în care au discutat despre trauma 

și nevoile victimei violenţei în fa-
milie, particularităţile examinării 
de către instanţele judecătorești a 
cazurilor de violenţă în familie, ro-
lul procurorului și a ofițerului de 
urmărire penală în investigarea și 
soluţionarea cazurilor de violenţă, 
rolul avocatului în apărarea vic-
timelor violenței, participanţii au 
fost implicaţi în soluţionarea mai 
multor studii de caz. 

Instruirile au fost organizate 
de Institutul Național al Justiției și 
CDF cu suportul Ambasadei SUA 
în Moldova, Ambasadei Suediei în 
Moldova, Misiunii OSCE și Funda-
ției OAK. 
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CDF contribuie la consolidarea capacităţilor specialiştilor ce intervin în 
soluționarea cazurilor de violență în familie

Instruirea şefilor şi ofiţerilor subdiviziunilor de 
urmărire penală

Șefii și ofiţerii subdiviziunilor 
de urmărire penală ce activează în 
cadrul Inspectoratului General al 
Poliției au participat în luna mar-
tie la seminare de instruire dedica-
te fenomenului violenței în fami-
lie. Formatorii au punctat aspecte 
legislative relevante fenomenului 
violenței în familie, au discutat 
despre bunele practici de interven-
ție a poliției, despre importanța 
depășirii stereotipurilor de gen și 
au dezbătut situații din practica 
ofițerilor, ce necesitau clarificări. 

,,Instruirile regionale le permit 
ofiţerilor din diferite subdiviziuni 
teritoriale de urmărire penală să re-
lateze despre modul în care investi-
ghează infracțiunile ce țin de dome-
niul violenței în familie, despre co-
laborarea cu alte autorităţi, instituții 
de stat și neguvernamentale. Împre-

ună cu avocații CDF am găsit solu-
ții practice și răspunsuri explicite la 
problemele întâmpinate de ofițeri în 
activitatea de zi cu zi”, a precizat Ina 
Chiriliuc, formator și ofiţer superior 
urmărire penală al Direcţiei analiză 
planificare și instruire a Direcţiei ge-
nerale urmărire penală a IGP.

Dat fiind faptul că în legislație 
au fost făcute mai multe modifi-
cări, ofițerii de urmărire penală au 
adresat întrebări cu referire la noile 
mecanisme de protecţie a victimei - 
aplicarea ordinului de restricție de 
urgenţă, calificarea corectă a faptei 
și delimitarea violenţei în familie de 
alte infracţiuni. Un alt aspect dezbă-
tut intens a fost latura psihologică a 

fenomenului, modul în care poate 
fi utilizată evaluarea psihologică în 
constatarea unor fapte, precum și 
importanța de a lucra atât cu victi-
ma, cât și cu agresorul în prevenirea 
situațiilor de violență.

,,Ne-am propus prin aceste in-
struiri să informăm și să familiari-
zăm ofițerii de urmărire penală cu 
cele mai bune practici de răspuns 
al poliției la cazurile de violență în 
familie, să le vorbim despre impor-
tanţa referirii victimelor la serviciile 
specializate și cooperarea eficien-
tă dintre autorități și prestatorii de 
servicii. Totodată, ne bucură faptul 
că ofițerii de urmărire penală sunt 
receptivi, implicați în discuții și so-
licită organizarea mai multor activi-
tăți de acest gen”, a declarat Violeta 
Andriuţa, avocata CDF.

Astfel, toți șefii subdiviziunilor 
de urmărire penală și peste 390 de 
ofițeri de urmărire penală din regiu-
nile de Nord, Sud și Centru ale țării 
au beneficiat de instruiri. Centrul de 
Drept al Femeilor și Direcția Gene-
rală Urmărire Penală au stabilit un 
parteneriat de colaborare prin care 
își propun să consolideze cunoștin-
țele profesioniștilor din domeniu. 

Instruirile s-au desfășurat cu su-
portul Ambasadei Suediei în Moldo-
va și Fundației OAK.
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CDF contribuie la consolidarea capacităţilor specialiştilor ce intervin în 
soluționarea cazurilor de violență în familie

Instruirea funcţionarilor din cadrul instanţelor de 
judecată

În premieră, asistenții judici-
ari, grefierii și șefii de secretariate 
au participat pe 23 martie la un 
seminar privind Practica judicia-
ră în examinarea cauzelor legate 
de violența în familie. Au fost dis-
cutate subiecte ce țin de specificul 
fenomenului, despre probatoriul 
inclus în dosare și măsurile de 
protecție aplicate victimelor. 

Formatorii au provocat partici-
panții să analizeze rolul instanțelor 

de judecată dincolo de asistența ofe-
rită, atitudinea specialiștilor față de 
femeile victime ale violenței în fa-
milie și  dificultăţile întâmpinate în 
activitatea lor.

Reprezentanții Ambasadei SUA, 
prezenți la eveniment au menționat 
că susțin schimbările din sistemul 
judiciar ce vin să îmbunătățească și 
să răspundă necesităților victimelor 
violenței în familie. În mod special 
a fost apreciată dorința participanți-

lor de a acumula informație nouă și 
utilă, având în vedere rolul pe care îl 
au angajații instanțelor de judecată 
în răspunsul la cazurile de violență 
în familie.

Seminarul a fost organizat de 
CDF și Institutul Naţional al Justi-
ţiei cu susținerea financiară a Misi-
unii OSCE în Moldova, Ambasadei 
SUA în Moldova, Ambasadei Sue-
diei și Fundației OAK.

Practici de intervenţie multidisciplinară exersate 
de asistenţii sociali şi poliţiştii din Ialoveni

Angajaţii poliţiei și asistenţii sociali din raionul 
Ialoveni au discutat despre abordarea multidiscipli-
nară a cazurilor de violența în familie și cum poate fi 
realizată referirea și cooperarea eficientă între auto-
rități. Totodată, specialiștii au analizat modul în care 
poate fi asigurat accesul la servicii pentru victimele 
violenței în familie și cum pot veni cu un răspuns co-
ordonat.

Instruirile sunt realizate în contextul Acordului 
de colaborare semnat între CDF și Direcția Asistență 
Socială și Protecția Familiei din Ialoveni, prin care 
părțile își asumă să conlucreze sub formă de schimb 
de informații, experiență și asistență reciprocă în 
ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de 
violență în bază de gen, în special de violență în fa-
milie. 

Partener în organizarea instruirilor a fost Inspec-
toratul General al Poliției, iar susţinerea financiară 
a venit din partea Ambasadei Suediei și Fundației 
OAK.
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A fost adoptată Strategia naţională de 
prevenire și combatere a violenței față de femei 
și violenței în familie pentru anii 2018-2023

Pe 22 februarie 2018, Guver-
nul Republicii Moldova a adoptat 
Strategia naţională de prevenire 
și combatere a violenței în familie 
pentru anii 2018-2023, document 
unic pentru Republica Moldova ce 
are la bază cei patru piloni ai Con-
venției de la Istanbul: prevenirea, 
protecția, urmărirea în justiție și 
politici integrate. 

Documentul este focusat pe 
informarea publicului larg cu pri-
vire la gravitatea acestui fenomen, 
promovarea toleranței zero față de 
toate formele de violență, comba-
terea stereotipurilor și prejudecăți-
lor de gen, perfecționarea cadrului 
legislativ și normativ în conformi-
tate cu standardele internaționale, 
implementarea de bune practici în 
domeniu și eficientizarea activității 
actorilor care intră în contact cu 
subiecții violenței în familie. 

Centrul de Drept al Femeilor a 
coordonat procesul de elaborare 
și scriere a Strategiei, implicând, 

la diferite etape de consultări, re-
prezentanți ai societății civile, Mi-
nisterului Sănătății, Muncii și Pro-
tecției Sociale, experți în domeniu 
și supraviețuitoarele violenţei în 
familie. 

Implementarea se va realiza 
prin intermediul a două planuri de 
acţiuni ce corespund anilor 2018-
2020 și 2021-2023 și va implica 
instituții ale administrației publice 
centrale, locale și societatea civilă. 

Centrul de Drept al Femeilor a fost selectat în 
calitate de membru al Grupului de consultanță 
al Consiliului strategic al Inspectoratului 
General al Poliției

Centrul de Drept al 
Femeilor a fost selectat 
în calitate de membru al 
Grupului de consultanță 
al Consiliului strategic al 
Inspectoratului General 
al Poliției, o platformă 
ce își propune să asigure 
transparența în procesul 
decizional și de reformare 
a Poliției. Prima ședință a 
avut loc în data de 13 fe-
bruarie, unde a fost pre-
zentat raportul privind 
implementarea în anul 
2017 a Strategiei de dez-
voltare a Poliției pentru anii 2016-
2020.

Din Consiliul strategic fac parte 
11 reprezentanți ai societății civile, 
care au fost selectați de Consiliul 

ONG, în urma unui anunț public. 
Membrii au fost desemnați pentru 
un mandat de 2 ani. În această ca-
litate, ne vom implica activ în pro-
cesul de luare a deciziilor strategi-
ce în domeniul asigurării ordinii 

și securității publice, promovând 
valorile democratice, respectarea 
principiilor egalității de gen, pre-
cum și dreptul tuturor, în special al 
femeilor, de a trăi fără violenţă.
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Cât de eficient răspunde sistemul judiciar la 
cazurile de violență în familie? Concluziile 
etapei de monitorizare a ședințelor de judecată.

Domnul Iurie Perevoznic a co-
ordonat întregul proces de moni-
torizare și susține că „deși este pre-
matur să venim cu unele concluzii, 
putem identifica câteva practici. 
De exemplu, judecătorii pot dis-
pune o ședință închisă fără a urma 
procedura. Declaraţiile agresorilor 
sunt luate ca adevăr absolut, iar ce 
zice victima este apreciat critic. Se 
accentuează când comportamentul 
victimei nu este „așa cum trebuie” 
după părerea lor. Impresia e că nu 
se înțelege specificul cazurilor de 
violenţă în familie.” 

„Ce am monitorizat noi este 
doar vârful aisbergului. Problemele 
au rădăcini mult mai adânci și vin 
din educație. Toleranța oamenilor 
din sistem este foarte mare față de 
fenomenul violenței. Sper ca pas cu 
pas să ajungem unde ne dorim”, a 

menționat Rodica Savciuc, moni-
tor în cadrul proiectului.

Ion Lunca, participant și el în 
procesul de monitorizare a ținut 
să sublinieze că „în instanțele de 
judecată nu se ia în calcul părerea 
victimelor. Lipsește informarea. 
În majoritatea cazurilor femeile 
nu cunosc procedurile, ce trebuie 
să facă, cui trebuie să se adreseze 
pentru ca cererea să fie acceptată”.

Directoarea CDF, Natalia Vîlcu, 
a declarat că acest proiect este unul 
extrem de important, iar „consta-
tările și concluziile monitorilor vor 
fi valorificate atât în procesul de 
instruire a polițiștilor, judecători-
lor și procurorilor, cât și pentru a 
îmbunătăți cadrul legislativ. Vom 
lucra la elaborarea unui nou pachet 
de modificări legislative pentru a 
racorda normele existente la pre-
vederile Convenției de la Istanbul.”

În total au fost monitorizate 
158 de cauze de la Curtea de Apel 
și Judecătoria Chișinău prin care 
s-a „scanat" cât de responsabil este 
sistemul justiţiei în faţa cetăţenilor 
și dacă acţionează sau nu separat 

de interesul acestora. Concluziile 
și recomandările experţilor vor fi 
compilate și incluse într-un raport 
ce urmează a fi lansat de CDF în a 
doua jumătate a anului.

Printre problemele identificate 
de  monitori se regăsesc următoa-
rele aspecte:

• Victimele nu-și cunosc dreptu-
rile, nu știu ce acte semnează. 
Când ajung în instanță, sunt de-
busolate. E nevoie de lecții pu-
blice și multă informare.

• Unii judecătorii jonglează cu 
legea. Alții au ignorat acordul 
semnat între CDF și Consiliul 
Superior al Magistraturii, iar ac-
cesul la ședințe se făcea la dis-
creția judecătorului.

Activitatea de monitorizare a 
instanţelor de judecată în Republi-
ca Moldova este o componentă a 
proiectului „Consolidarea capaci-
tăților de răspuns al reprezentan-
ților organelor de drept la cazurile 
de violență în familie în Moldo-
va" susţinut de Ambasada SUA în 
Moldova. 

Timp de aproximativ un 
an, 11 monitori instruiți de 
experții Global Rights for 
Women, au documentat mo-
dul în care se desfășoară șe-
dințele de judecată pe cauze 
de violență în familie și trafic 
de ființe umane. La 15 mar-
tie curent, a avut loc ședința 
de totalizare a etapei de mo-
nitorizare unde participanții  
și-au împărtășit impresiile și 
experiența de monitorizare a 
ședințelor de judecată.
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Deţinutele din Penitenciarul Nr.7 - Rusca – acum 
mai informate

În urmă cu un an, Centrul de Drept al Femeilor iniția co-
laborarea cu Penitenciarul Nr.7 - Rusca. Era vorba despre un 
proiect pilot prin care ne-am propus să contribuim la abilitarea 
femeilor aflate în detenție, să le asigurăm acces la informații 
cu privire la drepturile lor, să le oferim consiliere juridică, in-
clusiv reprezentare în instanță și, nu în ultimul rând, suport 
psihologic. O echipă formată din 2 psihologi și un avocat mer-
geau săptămânal să discute, să analizeze și unde e posibil să in-
tervină cu acțiuni concrete. Nu știam cum vor reacționa, cât 
de mult ne vor lăsa în lumea lor și dacă vom putea să le ajutăm 
fără a crea prea mari speranțe. Interesul manifestat de aceste 
doamne, mărturiile din sesiunile de informare ne-au confirmat 
că răspundem necesităților lor. 

„Când ești în penitenciar tot ce îți dorești este să ispășești cât 
mai repede pedeapsa și să fii din nou alături de familie. Multe din-
tre noi am răbdat ani la rând, o viață întreagă bătăi și umilință, 
iar când ajungi aici, simți cum lumea ta se prăbușește. Vă mul-
țumim că ne-ați readus speranța, că ne ajutați să vedem lumina 
de la capătul tunelului” ne-a mărturisit o beneficiară din cadrul 
proiectului.

Etapa de pilotare a proiectului s-a încheiat cu elaborarea unei 
broșuri - Ghid practic pentru femeile în detenție, ce conține răs-
punsul la multe întrebări de ordin juridic și psihologic și a fost dis-
tribuită fiecărei beneficiare în ajunul zilei de 8 martie. Întâmplarea 
a făcut ca în acea zi să fim spectatori la concertul organizat cu oca-
zia Zilei Internaționale a Femeii. Astfel, atmosfera de sărbătoare a 
fost completată de reprezentanții CDF cu un mesaj de încurajare 
către femei - de a se informa, de a-și cunoaște și cere drepturile. O 
primă sursă de documentare le poate servi chiar ghidul dezvoltat 
de specialiștii în domeniu în baza interacțiunilor săptămânale cu 
femeile din penitenciar. 

Prima etapă a proiectului "Sporirea accesului la justiție, asis-
tență juridică și sprijin psihologic femeilor aflate în detenție" s-a 
finalizat în 2017 și a fost implementată grație suportului Birou-
lui de Cooperare al Elveţiei în Moldova. În 2018, activitățile sunt 
realizate  grație susținerii Ambasadei Suediei în Moldova și vor 
conține elemente noi, precum sesiuni de art-terapie și terapie prin 
lectură.
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Proiectul de abilitare economică implementat 
de CDF transformă visurile în realitate 

Un proiect la care ținem mult și care bucură cu re-
zultate frumoase este cel de abilitare economică a be-
neficiarelor noastre. Este o adevărată plăcere să vezi cât 
sunt de motivate și pregătite să investească în studii și 
dezvoltare personală, să-și urmeze visurile și să nu ce-

deze în fața greutăților. În luna mai, proiectul desfășu-
rat cu suportul Clubului Internațional al Femeilor se 
încheie, dar înainte de a veni cu o prezentare mai deta-
liată a reușitelor, vrem să vă povestim câteva experiențe 
frumoase trăite de fetele și femeile incluse în program:

Viorica a decis să frecventeze cursurile de masaj 
terapeutic și pediatric, iar odată finalizate, să încea-
pă activitatea pe cont propriu. În luna aprilie a pri-
mit diploma pentru primul nivel încheiat cu succes. 

Ana a învățat să cree-
ze, să combine culori, să 
dea frâu liber imaginației, 
să-și depășească propri-
ile limite. Handmade-ul 
o relaxează și o ajută să 
persevereze. Ghidată de 
un mentor, Ana vrea să 
ajungă la etapă în care va 
putea vinde creațiile ei.

Cristina a purtat cu mândrie roba 
de absolventă a Colegiului Tehnolo-
gic, iar primele ei piese vestimentare 
au fost prezentate în faţa publicului. E 
o cale lungă de parcurs, însă perseve-
rența ei ne face să credem că va fi un 
drum cu realizări frumoase.

Ana, mamă a trei 
copii, a iniţiat o mică 
afacere din crește-
rea găinilor. Cel mai 
mult Ana își dorește 
ca cei trei copii ai ei 
să urmeze studiile, 
iar ea să ajungă la o 
etapă în care să poată 
ajuta alți oameni.

Victoria este o tânără antreprenoare ce confecți-
onează haine pentru bebeluși născuți prematur. În 
proiect a fost procurată o mașină de cusut care o aju-
tă să-și dezvolte afacerea. A participat în premieră 
la Târgul de Crăciun organizat de Clubul Interna-
țional al Femeilor din Moldova, unde a putut vinde 
piesele vestimentare, dar și stabili colaborări cu po-
tențiali clienți.
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93
cu copii
 minori

ACTIVITATEA CDF ÎN CIFRE 
Primul trimestru 2018

119
Centrul de Drept al Femeilor a 

oferit asistență la 119 victime 
ale violenței în familie

dintre care 93                                       
       cu copii 
         minori

victime 
ale violenței

în familie

Tipul serviciului acordat: 
Asistență juridică primară: 

în 71 cazuri victimele au primit 
asistență juridică primară – 
întocmirea cererilor, plângeri 
adresate organelor de drept sau 
contestații împotriva deciziilor 
agentului constatator. Au fost 
eliberate 22 de ordonanțe de 
protecție. 

Asistență juridică calificată:  în 
12 cazuri au fost desemnați avocați 
pentru a reprezenta interesele 
victimelor. Au fost înregistrate 
două cauze penale, 3 cauze 
contravenționale, 7 cauze civile: 
desfacere a căsătoriei, stabilirea 
domiciliului copiilor minori, 
încasarea pensiei alimentare, 
internarea forțată într-o instituție 
medico-sanitară.

Asistență psihologică: 55 de 
victime au beneficiat de asistență 
psihologică individuală, inclusiv a 
fost acordată asistență psihologică 
de lungă durată în 5 cazuri. Au fost 

întocmite 19 rapoarte de evaluare 
psihologică. 

Asistență socială: 34 de victime 
au beneficiat de asistență socială 
- consiliere socială și orientare 
profesională. În 3 cazuri a fost 
dispus plasamentul victimei într-
un centru de plasament.

Profilul social al 
beneficiarelor:

După mediul de reședință 
-  86 victime provin din mediu 
urban și 33 din mediu rural. 
Majoritatea au domiciliul stabilit 
în mun. Chișinău, însă s-au adresat 
și persoane din raioanele: Anenii 
Noi, Călărași, Cantemir, Cimișlia, 
Drochia, Edineț, Fălești, Hîncești, 
Orhei, Soroca, Ștefan-Vodă, 
Ungheni. 

Vârsta: cele mai multe victime 
ale violenței în familie au între 25-
34 ani, urmate de beneficiarele de 
+65 ani și cele cu vârsta cuprinsă 
între 34-44 de ani. 

Nivelul de studii: 99 victime au 
studii medii, iar alte 20 au studii 
superioare.

Statutul ocupațional: 80 femei 
au statut de șomer sau au activitatea 
de muncă suspendată pe motivul 
concediului de îngrijire a copilului. 
Totodată, au fost înregistrate 38 
de victime care sunt încadrate 
în câmpul muncii. 93 femei sunt 
mame și au grijă de copiii lor 
minori.  

Victimele s-au adresat la CDF 
fiind îndrumate de către ofițeri de 
poliție, asistenți sociali, avocați, 
psihologi, centre maternale, alte 
organizații ce activează în domeniu, 
foste beneficiare ale CDF sau prin 
intermediul poștei electronice. 

107
cazuri

Violența 
psihologică 

84
cazuri

Violența 
fizică 

47
cazuri

Economică

6
cazuri

Sexuală

În primul trimestru al anului 2018, Centrul de Drept al Femeilor 
a oferit asistență la 119 victime ale violenței în familie. În 107 cazuri 
femeile au fost victime ale violenței psihologice, 84 au suferit de violență 
fizică, 47 au raportat violența economică. În șase cazuri s-a înregistrat 
violență sexuală din partea partenerilor de viață, iar violență spirituală a 
fost identificată într-un caz. 

În total, începând cu anul 2012 
au fost ajutate 1498 de victime ale 
violenței în familie. 
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Istoria Anei seamănă cu cea a al-
tor sute de femei din Moldova, care 
de dragul copiilor, de rușinea satu-
lui sau frica bărbatului, rabdă ani la 
rând violenţa în familie. Totul deru-
la clasic, prima bătaie la nici o săp-
tămână de la nuntă, înjosiri zilnice 
și scene de gelozie. A răbdat 12 ani, 
timp în care au apărut trei copii. De 
dragul lor îi mai acorda o șansă azi, 
mâine până când ultima picătură, 
mai bine zis, ultima bătaie a umplut 
paharul și a decis să divorţeze. 

„Decizia de a divorța a fost cea mai 
importantă din viața mea. Cu groază 
mă gândesc prin ce am trecut. Au fost 
momente când trebuia să dau ultimii 
bani din casa pentru țigările lui sau o 
sticlă de vin, iar eu și copii să rămâ-
nem flămânzi. A ajuns până la prostia 
că fura ouăle din cuibarul găinilor și le 
dădea pe băutură.”

În discuţii cu o prietenă, Ana a aflat 
despre Centrul de Drept al Femeilor și 
a decis să apeleze după ajutor. „Vroiam 
să scot tot ce e negativ din viaţa mea. 
Îmi era frică de reacţia lui. Mereu mă 
amenința și îmi spunea că fără el nu 
trăiesc nici cinci minute. Dar și mai 
mult a trebuit să înfrunt frica mea. La 
centru m-au ascultat, m-au susținut 
psihologic și m-au ajutat să obţin or-

donanţa de protecţie. Am mers la poli-
ţie, după care el a fost obligat să plece și 
nu mai avea dreptul să se apropie mai 
mult de 300 metri de mine și de copii.”

Pentru Ana a început o nouă via-
ţă în care zâmbetul și speranţa stau în 
capul mesei. Este veselă, plină de în-
credere și putere, iar ochii îi radiază de 
fericire. 

„Am un an de zile de când sunt 
singură. Trăiesc o altă viaţă. Cu cei trei 
copii minunaţi pe care îi am, râdem, 
glumim, ne jucăm, nu ne este frică de 
nimeni. Îndemn toate femeile să nu 
rabde violenţa în familie. Să fie cura-
joase și să ceară ajutor.” 

Pe Ana nu o veți auzi să se plângă că 
îi este greu, că nu reușește, că nu știe ce 
va face mâine. E genul de om care din 
puțin știe să facă multe. Acum jumăta-
te de an a fost inclusă într-un program 
de abilitare economică implementat 
de CDF și a dezvoltat treptat o mică 
afacere din creșterea găilor. Centrul a 
ajutat-o să cumpere găini, iar acum ce 
credeți, în sat deja se știe că Ana vinde 
ouă. Este un venit în plus din care își 
poate întreține familia. Cel mai mult 
Ana își dorește ca cei trei copii să ur-
meze studiile, iar ea să poată ajuta alți 
oameni aflați la nevoie. 

„Dacă ar fi să mă gândesc ce aș 
schimba în viaţa mea… cred că mul-
te. În primul rând aș învăța, mi-aș face 
o cariera. Pentru cei trei copii ai mei 
vreau altă viață. Muncesc pentru un 
viitor mai bun și mă feresc de oameni 
care vorbesc multe și fac puține. Cred 
că poți schimba lucrurile indiferent de 
vârsta pe care o ai. Chiar dacă ai 17 sau 
50 ani, o poți lua de la capăt și să fii 
mândră de tine si de viața ta.” 

Fără a ști, Ana inspiră prin felul ei 
de a fi și alte femei. Este un exemplu că 
lucrurile se pot schimba dacă apelezi 
după ajutor și ai curajul de a rescrie 
povestea ta. 

„Acum trăiesc o nouă viaţă alături de copiii mei 
și sunt fericită”

ISTORII CARE INSPIRĂ
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Centrul de Drept al Femeilor 
are un sediu nou

În luna aprilie curent, Centrul de 
Drept al Femeilor și-a schimbat 
sediul. Noua locație este mai bine 
adaptată necesităților beneficiarelor 
noastre și copiilor acestora. A fost 
amenajată o cameră destinată exclu-
siv consilierii juridice și sociale, unde 
specialiștii CDF vor continua să ofere 
informația, asistența și sprijinul ne-
cesar victimelor violenței în familie. 

Ne aflăm pe strada M. Kogălniceanu, 
87, vis-a-vis de Muzeul de Etnogra-
fie și Istorie Naturală. Noul număr 
de contact este 022 811 999, celelalte 
date au rămas neschimbate.

Vă așteptăm cu drag în vizită!

Centrul de Drept al Femeilor 
a fost nominalizat la Premiul 
pentru Curaj în cadrul unei 
competiții internaționale.

T h i s   i s  t o  c e r t i f y   t h a t

W o m e n ’ s  L a w  C e n t e r  
was a finalist for the #WalkTogether Prize for Courage  

in the 2017 Grassroots Justice Prize competition. 

O N  B E H A L F  O F  T H E   
G L O B A L  L E G A L  E M P O W E R M E N T  N E T W O R K    

2 0 t h  o f  F e b r u a r y ,  2 0 1 8

A b i g a i l  M o y
D i r e c t o r ,  G l o b a l  L e g a l

E m p o w e r m e n t  N e t w o r k

V i v e k  M a r u
C E O ,  N a m a t i

Centrul de Drept al Femeilor a ajuns 
în finala competiției internaționale 
Grassroots Justice Prize, fiind printre 
cei 10 finaliști nominalizați la catego-
ria Premiu pentru curaj. 

Concursul evidențiază valoarea or-
ganizațiilor care, prin activitățile des-
fășurate, „pun" puterea legii în mâi-
nile oamenilor și îi ajută să-și ceară 
drepturile, să înțeleagă cum funcțio-
nează legea, de la cine trebuie să so-
licite protecție și cine este obligat să 
îi ajute. 

Totodată, mai multe despre activi-
tatea Centrului pot fi accesate pe o 
hartă interactivă, gândită de organi-
zatori drept „luminiță a speranței”, 
unde doritorii pot vedea ce lucruri 
frumoase fac diferite organizații din 
întreaga lume. 

Tinerii de la Mondo Studio Art 
curioși să cunoască mai multe 

despre violența în familie

Prevenim violența în familie și vio-
lența împotriva femeilor prin discu-
ții cu tinerii de la Mondo Studio Art. 
Colegele noastre juriste le-au vorbit 
despre cum pot înțelege dacă sunt 
sau nu victimele violenței în familie, 
ce stereotipuri ne împiedică să vor-
bim despre violența în familie, care 
este profilului victimelor și de ce este 
extrem de important să-și continue 
studiile și să fie independente finan-
ciar.
Ne bucură faptul că instituțiile de în-
vățământ vin cu astfel de inițiative și 
au grija ca elevii să fie informați.

NOUTĂȚI PE SCURT

Centrul de Drept al Femeilor a susți-
nut Declarația mamelor care au avut 
de suferit în urma interacțiunii cu 
sistemul medical din Moldova, prin 
care a fost exprimată  nemulțumirea 
față de calitatea deplorabilă a servici-
ilor acordate în domeniul medicinii 
perinatale. 

Apelul a fost susținut de peste 30 
organizații non-guvernamentale și 
conține istoriile a 98 femei ce au po-

vestit despre experiențele proprii în 
care li s-a refuzat/tergiversat acor-
darea asistenței medicale urgente, li 
s-au cerut bani pentru servicii me-
dicale despre care legea spune că ar 
trebui să fie gratuite, au fost umilite/
desconsiderate/discriminate de către 
personalul medical pe diferite crite-
rii, inclusiv la solicitarea de a afla ce 
tratament le este administrat. 

Apelul a fost adresat Primului minis-

tru, Misterului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, Centrului Națio-
nal Anticorupție, Oficiului Avocatu-
lui Poporului, personalului medical, 
ONG-urilor, instituțiilor diplomati-
ce, instituțiilor media și publicului 
larg. 

LUĂM ATITUDINE PENTRU CĂ NE PASĂ



Buletinul apare cu sprijinul financiar al 
Fundației OAK și al Guvernului Suediei

Cine suntem noi?
Asociația Obştească "Centrul de 
Drept al Femeilor" (în continuare 
- CDF) este o organizație non-
guvernamentală înregistrată în anul 
2009. 

Scopul CDF este de a asigura 
drepturile femeilor din perspectiva 
de gen, atât în timpul procesului de 
elaborare, cât şi de aplicare a legii. 
CDF desfăşoară activități de prevenire 
şi combatere a violenței în familie, 
acordă  asistență directă juridică şi 
psihologică vicitmelor violenței în fam-
ilie. CDF pledează pentru statutul egal 
între femei şi bărbați în viața publică şi 
privată şi este un partener credibil al 
guvernului şi societății civile şi partic-
ipă la elaborarea politicilor publice.

CDF asigură Secretariatul Coaliției 
Naționale ”Viața fără Violență în Fam-
ilie(în continuare Coaliția Națională). 

Coaliția Națională cuprinde 18 orga-
nizații non-guvernamentale şi instituții 
publice care activează în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenței în 
familie şi față de femei.

DATE DE CONTACT:

Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
Str. M. Kogâlniceanu, nr. 87
MD 2009, Chişinău,
Republica Moldova
Tel/fax: (+373) 22 811 999
Mobil: (+373) 68 855 050

Buletinul apare cu sprijinul financiar al 
Fundației OAK și al Guvernului Suediei PARTENERI


