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Cine suntem noi?
INFORMAȚII GENERALE:
Centrul de Drept al Femeilor este 
o organizație non – guvernamen-
tală creată în 2009 de un grup de 
femei-juriste din Republica Moldo-
va care promovează egalitatea de 
șanse dintre bărbați și femei și con-
tribuie la prevenirea și combaterea 
violenței în familie și față de femei. 

Ne implicăm în  procesul de ajustare 
a legislației la standardele europene 
și pledăm pentru recunoașterea, 
respectarea și apărarea drepturilor  
femeilor în calitate de drepturi ale 
omului. Oferim asistență directă, 
gratuită și confidențială (consiliere 
juridică, reprezentare și asistență 
psihologică) și acordăm suport fe-
meilor care au rupt cercul violenței și 
au început o viață nouă. 

Suntem membru al Coaliției Națio-
nale “Viață fără Violență în Familie!” 
care cuprinde 18 organizații active 
în domeniul prevenirii și combate-
rii violenței și deținem Secretariatul 
acesteia. 

Centrul de Drept al Femeilor este 
finanțat de Fundația OAK. 

DATE DE CONTACT:
Centrul de Drept al Femeilor (CDF)

Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4
MD 2012, Chișinău,
Republica Moldova

Tel/fax: (+373) 22 237 306
Mobil: (+373) 68 855 050

Asistență juridică primară și 
calificată oferită victimelor 
violenței în familie

gettyimages.com

De 3 ori a crescut numărul femeilor, victime ale violenței în familie, care 
s-au adresat la Centrul de Drept al Femeilor pentru asistență și ajutor

În perioada  iulie-septembrie 
2015, juriștii Centrului de Drept al 
Femeilor au consiliat 105 femei, 
victime ale violenței în familie, 
numărul acestora fiind de trei ori 
mai mare  comparativ cu perioada 
precedentă aprilie – iunie 2015.

48 de femei au primit asis-
tență juridică primară de urgență 
și anume, asistență la întocmirea 

cererilor de divorț, stabilirea domi-
ciliului copilului minor și încasa-
rea pensiei alimentare, partajul 
averii și întocmirea cererii privind 
emiterea ordonanței de protecție.

Majoritatea agresorilor sunt 
soții, foștii soți și concubini. În 
toate cazurile, copii minori au fost 
victime ale violenței sau martori la 
scenele violente.

Polițiștii sunt de cele mai mul-
te ori, primele persoane care se 
confruntă cu cazurile de violență 
în familie și care informează fe-
meile, victime ale violenței, des-
pre drepturile lor.

În perioada iunie-septembrie 
2015, polițiștii din inspectorate-
le de poliție Ciocana, Rîșcani și 
suburbiile Cricova, Ciorescu și 
Sîngera au referit cele mai multe 

cazuri de violență în familie Cen-
trului de Drept al Femeilor.

Creșterea numărului de poli-
țisti sensibili la violența în fami-
lie este și rezultatul parteneriatu-
lui stabilit între Centrul de Drept 
al Femeilor și Inspectoratele de 
poliție Ciocana și Rîșcani ale Di-
recției de poliţie a municipiului 
Chișinău în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie.
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De ce ordonanța de protecție nu este 
întotdeauna o măsură de protecție eficientă 
pentru a asigura protecția victimei? 

Ordonanța de protecție, pre-
văzută în Legea nr.45 și Codul de 
Procedură Civilă reprezintă  un 
set de măsuri care asigură pro-
tecția victimei față de agresor, 
emisă  de către instanța de jude-
cată în termen de maximum 24 
de ore din momentul solicitării, 
și conține mai multe măsuri, in-
clusiv, obligarea agresorului de 
a părăsi temporar locuința co-
mună.

Analiza hotărîrilor in-
stanțelor de judecată privind re-
fuzul în emiterea ordonanțelor 
de protecție denotă că prin-
cipalele motive ale refuzului 
sunt  insuficența probelor prez-
entate și existența dreptului de 
proprietate a agresorului asupra 
locuinței. Obligarea agresorului 
de a părăsi temporar locuința 
comună, în cazul în care aces-
ta este proprietarul imobilului, 
determină de cele mai multe ori 
refuzul instanței de judecată de 
a emite ordonanța de protecție, 
chiar dacă în cazurile de con-
damnare a Republicii Moldova la 
CEDO se menționează că dreptul 
la integritatea corporală și drep-
tul la viață este superior dreptu-
lui de proprietate , iar în cazuri-
le de violență domestică dreptul 
de  proprietate al  agresorului  nu 
poate să ia locul dreptului victi-
mei  la viață și integritatea fizică 

și psihică.
Aplicarea ordonanței de pro-

tecție este dificilă și în situ-
ația în care agresorul refuză să 
părăsesc locuința. Pe de o parte, 
polițiștii nu doresc să fie acuzați 
de violarea domiciliului, pe de 
altă parte, procedura de aplicare 
a sancțiunii contravenționale 
pentru încălcarea ordonanței 
de protecție durează mai mult 
decît termenul propriu zis al or-
donanței. La fel, dat fiind faptul 
că emiterea ordonanței este de 
competența instanței de jude-
cată și necesită timp și un min-
im de probe, aceasta nu poate fi 
obținută atunci cînd se impune 
scoaterea de urgență a agresoru-

lui din casă.
 În acest caz, împuternicirea 

poliției cu emiterea ordinului de 
restricție de urgență pe un anu-
mit termen ar oferi o protecție 
reală și imediată victimelor vi-
olenței în familie și ar completa 
măsurile de protecție a victimei  
în vederea intervenției imedi-
ate a poliției pentru eliminarea 
agresorului din locuință. Pentru 
a asigura protecția victimelor, 
proiectul de lege în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței 
în familie, elaborat de Minister-
ul Muncii, Protecției Sociale și 
Familiei prevede eficientizarea 
mecanismului de soluționare a 
actelor de violență în familie și  
asigurarea drepturilor victimelor 
infracţiunilor, inclusiv prin in-
troducerea ordinului de restricție 
de urgență.

Avocatul Centrului de Drept 
al Femeilor,  Violeta Andriuță

Femeile sunt singurul grup asuprit în 
societatea noastră, care trăiește în intimă 
asociere cu agresorii  săi.

  — EVELYN CUNNINGHAM

”
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Coaliția Națională 
„Viața fără Violență în Familie!”
Cît mai durează aprobarea 
proiectului de lege privind 
modificarea unor acte legis-
lative în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în 
familie?

În luna septembrie 2015, pro-
iectul de lege privind modifica-
rea și completarea unor acte le-
gislative în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie 
a fost restituit de către Cance-
laria de Stat Ministerului Mun-
cii, Protecției Sociale și Familiei 
pentru re-examinare suplimen-
tară. Motivul invocat de către 
Cancelarie sunt avizele negative 
a Ministerul Finanțelor și Minis-
terul Justiției, obiecțiile cărora 
s-au referit în special la introdu-

cerea ordinului de restricție de 
urgență.

18 organizații non-guverna-
mentale, membrii ai Coaliției 
Naționale ”Viața fără violență în 
familie”,  au adresat o scrisoare 
Dlui Valeriu Streleț, Prim-mi-
nistru al Republicii Moldova, so-
licitînd o întrevedere pentru a 
discuta tergiversarea proiectului 
de lege. Anterior, în cadrul Foru-
lui Public “Parteneriat pentru o 
Moldovă Incluzivă și Prosperă: 
Femeile Contează!” organizat 
pe data de 31 martie 2015, liderii 
partidelor parlamentare au pro-
mis că vor susține adoptarea în 
regim de urgență a acestui pro-
iect, dar pînă în prezent această 
promisiune nu a fost onorată. 

Deși adoptarea proiectului 

de lege este o condiție necesară 
pentru semnarea și ratificarea 
Convenției de la Istanbul, pro-
movarea proiectului de lege care 
și- propus ajustarea legislației 
naționale la standardele inter-
naționale în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în familie 
durează mai mult de trei ani. În 
opinia membrilor Coaliției, res-
tituirea proiectului de lege pen-
tru re-examinare va determina 
o nouă tergiversare a adoptării 
proiectului de lege.

Notă: 
Coaliția Națională ”Viața fără 
Violență în Familie” beneficiază 
de asistență și suport din partea 
Fundației OAK 

Pe data de 26 iunie 2015, 
România a semnat Conven-
ţia Consiliului Europei pri-
vind prevenirea şi comba-
terea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei do-
mestice(Convenţia de la Is-
tanbul)." Cu această ocazie 
Ministrul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoa-
nelor Vârstnice, doamna Ro-
vana Plumb a menționat că 
”Semnarea Convenţiei de la 
Istanbul reprezintă un pas 
firesc, pe care Guvernul Ro-
mâniei îl face pentru a veni 
în sprijinul victimelor vio-
lenţei domestice. Milioane 
de femei cad pradă acestui 
fenomen, pe care nu ezit să-l 
numesc criminal". 

Monitorizarea punerii în apli-
care a Convenției Consiliului 
Europei privind prevenirea și 
combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice 
(Convenția de la Istanbul) se face 
de către grupul independent de 
experți,  GREVIO.

 GREVIO va întocmi și publica 
rapoarte de evaluare a măsurilor 
legislative și altor măsuri adop-
tate de către părți pentru eva-
lua ajustarea cadrului legislati-
ve și instituțional la exigențele 

Convenției. În cazurile în care 
este necesară o acțiune pentru a 
preveni survenirea unor acte de 
violență, grave, complexe și per-
sistente,  GREVIO poate iniția o 
procedură de anchetă. GREVIO 
poate, de asemenea, să adopte, 
dacă este cazul, recomandări 
generale și specific pe anumite 
concepte ale Convenției.

Mai multe despre GREVIO:
http://www.coe.int/en/web/istan-

bul-convention/grevio
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Colaborarea cu autoritățile 
publice centrale, reprezentanții 
societății civile și alți parteneri de 
dezvoltare
Rezultate frumoase în ca-
drul parteneriatului dintre 
Centrul de Drept al Femeilor 
și  Inspectoratele de poliție 
Ciocana și Rîșcani ale Direc-
ției de poliţie a municipiului 
Chișinău

Pe data de 16 septembrie Cen-
trul de Drept al Femeilor a orga-
nizat o masă rotundă de prezen-
tare a rezultatelor proiectului 
“Eficientizarea răspunsului la 
cazurile de violență în familie și 
executării ordonanțelor de pro-
tecție Republica Moldova prin 
dezvoltarea și pilotarea unui me-
canism de monitorizare în două 
raioane pilot”. 

În cadrul evenimentului 
Centrul de Drept al Femeilor a 
prezentat Ghidul practic de in-
tervenție eficientă a poliției pe 
cazurile de violență în familie 
(în continuare Ghid) care a fost 
elaborat de Centrul de Drept al 
Femeilor în parteneriat cu In-
spectoratele de poliție Ciocana și 
Rîșcani ale Direcției de poliţie a 
municipiului Chișinău, Consiliul 
Național pentru Asistența Juri-
dică Garantată de Stat și Direcția 

Generală de Asistență Socială a 
Consiliului Municipal Chișinău 
și este este finanțat de către Fun-
dația SOROS Moldova și Fundația 
OAK.

Ghidul este structurat în trei 
părți care se referă la fenomenul 
violenței în familie prin pris-
ma egalității de gen, intervenția 
practică a organelor de poliție în 
cazurile de violență în familie și 
conține un rezumat al cazurilor 
relevante în domeniul violenței 
în familie examinate de CEDO, 
studii de caz și modele de acte 
procesuale.

Potrivit dnei Angelina Zaporo-
jan-Pîrgari, președinta Centrului 
de Drept al Femeilor, Ghidul este 
adresat ofițerilor de poliție, res-
ponsabili de prevenirea și com-
baterea cazurilor de violență în 
familie și este un instrument 
de lucru care va contribui atît la 
sensibilizarea ofițerilor de poli-
ție la cazurile legate de violenţa 
în familie, cît și la cunoașterea 

de către ofițerii de poliție a ca-
drului legislativ național și a 
standardelor internaționale și 
bunelor practici.

Ghidul practic de intervenție 
eficientă a poliției pe cazurile de 
violență în familie poate fi acc-
cesat aici: http://cdf.md/rom/re-
sources 

Centrul de Drept al Femeilor este o organizație non – guverna-
mentală creată în 2009 de un grup de femei-juriste din Republi-
ca Moldova care promovează egalitatea de șanse dintre bărbați 
și femei și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în 
familie și față de femei. 

Ne implicăm în  procesul de ajustare a legislației la standardele 
europene și pledăm pentru recunoașterea, respectarea și 
apărarea drepturilor  femeilor în calitate de drepturi ale omului. 

Oferim asistență directă, gratuită și confidențială (consiliere 
juridică, reprezentare și asistență psihologică) și acordăm 
suport femeilor care au rupt cercul violenței și au început o 
viață nouă. 

CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR 
Adresa: Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4,

MD 2012, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: (+373) 22 23 73 06

(+373) 68855050
www.cdf.md

GHID PRACTIC 

Chișinău, 2015

CENTRUL DE DREPT
AL FEMEILOR

privind intervenția e�cientă a poliției 
în cazurile de violență în familie

Chișinău, 2015
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În timpul târgului, echipa Cen-
trului de Drept al Femeilor a pre-
zentat misiunea și activitățile 
organizației și a distribuit infor-
mația relevantă despre violența 
în familie și drepturile femeilor 
victime.  Totodată, juriștii Cen-
trului au explicat persoanelor in-
teresate despre măsurile de pro-
tecție și serviciile care le oferă 
Centrul femeilor victime ale vio-
lenței și altor forme de violență.

Pe parcursul perioadei iulie- 

septembrie, Centrul de Drept al 
Femeilor a participat la mai mul-
te ședințe ale  echipei multidisci-
plinare din sectorul Ciocana, în 
cadrul cărora au fost examinate 
cazurile de violență în familie 
din sector. Centrul de Drept al Fe-
meilor a solicitat să fie inclus în 

componența echipelor multidis-
ciplinare din sectorul Ciocana și 
Rîșcani în calitate de reprezen-
tant al societății civile conform 
Regulamentului de activitatea 
echipelor multidisciplinare teri-
toriale din cadrul Sistemului na-
ţional de referire. Astfel, echipele 
multidisciplinare sunt formate 
din reprezentanți ai Preturii, In-
spectoratului de poliție, Servi-
ciului Prestaţii Sociale, Asociaţiei 
Medicale Teritoriale și Biroului 
de Probaţiune Ciocana, societății 
civile și au drept scop asigurarea 
unei abordări sistemice a protec-
ţiei și asistenţei victimelor vio-
lenței în familie și tarficului de 
ființe umane. În cadrul ședințe-
lor membrii echipelor analizea-
ză cazurile de violență în familie 
pentru a identifica  soluțiile ne-
cesare și a consolida mecanismul 
de colaborare dintre specialiș-
tii-cheie implicați.

PE SCURT
Centrul de Drept al Femeilor, 
alături de alte 50 de orga-
nizații active ale societății 
civile din toată țara, s-au re-
unit pentru cea de-a șaptea 
ediție a Târgului de ONG-uri 
pe 25 septembrie în mun. or-
ganizat de FHI 360 și USAID.

Pe 4 septembrie, echipa Cen-
trului de Drept al Femeilor s-a 
întîlnit cu reprezentanţii Direc-
ţiei Municipale pentru Protec-
ţia Drepturilor Copilului și sub-
diviziunile teritoriale unde au 
prezentat activitatea Centrului 
și au discutat despre provocă-

rile în abordarea și examinarea 
cazurilor de violenţă în familie 
cum ar fi. Participanții au discu-
tat despre dificultățile din do-
meniu, cum ar fi, identificarea 
dificilă a centrelor de plasament 
pentru victimele violenţei în fa-
milie, în special cînd victimele 

sunt mame cu copii mici, neres-
pectarea ordonanţei de protec-
ţie de către agresori, informarea 
insuficientă a victimelor despre 
drepturile lor și lipsa unor me-
canisme de colaborare intre toţi 
actorii implicaţi.
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Centrul de Drept al Femeilor în fruntea echipei de experți 
pentru a afla cît costă violența în familie și față de femei 
în Republica Moldova

SUBIECT DE DISCUȚIE

Doamna Angelina Zaporojan – 
Pîrgari, de unde acest interes?

A. Zaporojan – Pîrgari: 
Această întrebare ne preo-

cupa de ceva timp, astfel încat 
începând cu luna septembrie 
2015 Centrul de Drept al Femei-
lor este în proces de elaborate a 
Studiului de calculare a costuri-
lor în domeniul violenței în fa-
milie în Moldova în parteneriat 
cu Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale, cu sprijinul financiar al 
UN Women in Moldova și Oficiul 
OMS în Moldova. Rezultatele stu-
diului vor fi făcute publice în pri-
măvara anului 2016.

 Obiectivul Studiului constă 
în clarificarea costurilor în do-
meniul violenței în familie su-
portate de către stat și societatea 
civilă, exercițiu util și necesar 
pentru planificarea bugetară în 
scopul asigurării unui răspuns 
eficient la cazurile de violență în 
familie în Moldova. 

De fapt, identificarea costu-
rilor economice a violenței în 
familie va genera în rezultat de-
cizii la nivel de politici mai bine 
informate și va sprijini elabora-
rea și finanțarea adecvată a poli-
ticilor relevante pe domeniu. 

Analiza costurilor economice 

va permite înțelegerea efectelor 
pe care le are violența în familie 
asupra societății, și nu doar indi-
vidual asupra victimei, astfel în-
țelegând dimenisunile na nive-
lul societății devenind mult mai 
vizibilă. În cadrul studiului vor 
fi calculate costurile atât pentru 
oferirea serviciilor specilizate de 
asistență și protecție victimilor, 
cât și a costurilor suporate de 
sectorul justiției, sectorul de me-
dicină și economie.

Puteți să ne dați date statistice, 
dacă ele exită, cît costă violența în 
familie în alte țări?

A. Zaporojan – Pîrgari:
La nivel internațional, de 

exemplu în Statele Unite costu-
rile pentru violența între parte-
neri au fost evaluate la circa 5,8 
miliarde dolari SUA pe an, dintre 
care 4,1 miliarde sunt chletu-
ieli pentru servicii medicale, iar 
pierderea capacității de muncă 
constituie aproximativ 1,8 mili-
arde. 

La nivel European, conform 
Studiului privind Estimare Cos-
turilor Violenței în baza de gen 
desfășurat în 2014, costurile pen-
tru Regatul Unit s-au ridicat la 
13,7 miliarde Euro, iar pentru 

toate țările membre UE s-a ridi-
cat la 122,1 miliarde.

Care va fi impactul studiului dat?

A. Zaporojan – Pîrgari:
În esență, Studiul va permite 

măsuarea impactului violenței 
în calitate de valoare monetară, 
ceea ce este absolute nou și  nu 
s-a mai făcut în Moldova. Astfel, 
analiza costurlor violenței în fa-
milie va permite prin compara-
ție să înțelegem beneficiile po-
liticilor de prevenire a violenței, 
astfel oferind un cadru clar de 
evaluare a politicilor statului de 
alocare a finanțelor publice pen-
tru acest domeniu prioritar. 

În rezultat, datele obținute din 
accest Studiu vor servi pentru o 
înțelegere clară a costurilor și 
alocațiilor necesare pentru pre-
venirea violenței în familie și 
asistența și protecția vicitimelor 
violenței oferind o implementa-
re adecvată a cadrului legislativ 
național dar și ajustarea aces-
tuia în conformitate cu rigorile 
Convenției Consiliului Europei 
privind Prevenirea și Combate-
rea Violenței față de Femei și  Vi-
olenței în Familie (Convenția de 
la Istanbul).

PARTENERI

MAI, IGP

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Ministerul Sănătății 

Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat


