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Centrul de Drept al Femeilor și 
Departamentul Instituțiilor Penitenciare 
au semnat un Acord de colaborare

Femeile ce își ispășesc pedeapsa 
în instituțiile penitenciare pe ca-
zuri de violență în familie vor be-
neficia de asistență juridică și psi-
hologică gratuită, oferită de CDF. 
Acest lucru va fi posibil datorită 
acordului de colaborare semnat la 
data de 18 septembrie curent între 
Centrul de Drept al Femeilor, re-
prezentat de Directoarea executi-
vă, Natalia Vîlcu și Departamentul 
Instituțiilor Penitenciare, repre-
zentat de Directorul interimar Au-
reliu Suhan. 

Autoritățile DIP și-au asumat 
să asigure participarea angajaților 
instituțiilor penitenciare la pro-
gramele de formare profesională, 
atelierele de lucru sau conferințe-
le organizate de CDF, precum și 
accesul specialiștilor Centrului în 
penitenciar, pentru a oferi servicii 
juridice și psihologice. 

La rândul său, CDF va între-
prinde activități menite să acorde 
femeilor, ce își ispășesc pedeapsa 
pe cauze de violență în familie, atât 
asistență juridică, cât și psihologi-
că, iar după eliberare, va susține 
procesul de integrare comunitară, 
acolo unde este cazul. Totodată, 
specialiștii CDF vor organiza se-
siuni de formare pentru angajații 
DIP, pe subiecte de țin de violența 
în familie.

De menționat că CDF a început 
activitățile de informare privind 
serviciile prestate pentru femeile 
ce-și ispășesc pedeapsa în Peniten-
ciarul nr.7 – Rusca în primăvara 
anului curent, iar acordul consti-
tuie piatra de temelie pentru cola-
borările ce vor urma.
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Mișcăm Moldova din loc. 
CDF a participat la 
Civic Fest 2017

Timp de două zile, la Chișinău s-a desfășurat festiva-
lul societății civile – CIVIC FEST – care a adunat zeci de 
ONG-uri din toată țara, activități de succes și cetățeni 
activi, care zi de zi, mișcă Moldova din loc. 

Centrul de Drept al Femeilor a participat pentru pri-
ma dată la acest eveniment. A fost o experiență inedită, 
cu discursuri motivaționale și activități interactive. În 
prima zi, Directoarea Centrului, Natalia Vîlcu, a par-
ticipat în panelul de discuții „Femei active, comunități 
prospere”, unde a prezentat activitatea organizației, a 
vorbit despre istoriile noastre de succes, serviciile des-
tinate victimelor violenței în familie și proiectele în des-
fășurare. 

În weekend, Civic Fest a continuat cu un Târg al 
ONG-urilor. Ne-a făcut o deosebită plăcere să împărtă-
șim colegilor din societatea civilă experiența noastră de 
lucru cu victimele violenței în familie, să informăm și 
să interacționăm cu vizitatorii târgului. Festivalul a cu-
prins un program divers, cu training-uri, târguri și ate-
liere de lucru, prestații artistice și sesiuni inspiraționale.

CIVIC FEST este cel mai important eveniment din 
Republica Moldova dedicat societății civile, care pro-
movează activitatea ONG-urilor din țară și din străină-
tate. 
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Natalia Vîlcu a fost desemnată 
Directoare executivă a CDF

Dragă Natalia, povestește-ne un 
pic despre activitatea pe care ai des-
fășurat-o până acum?

În domeniul dezvoltării inter-
naționale am început să activez în 
2007. Sunt deja 10 ani de când în-
cerc să fac schimbări în țară. Am 
activat în programe finanțate de 
USAID, prin care ne-am propus să 
reformăm sistemul judiciar din RM. 
În acest scop, a fost dezvoltat un 
program automatizat de gestionare 
a dosarelor, inclusiv procurat echi-
pamentul necesar, care le-a permis 
angajaților instanțelor judecătorești 
să repartizeze în mod automat do-
sarele, cererile de chemare în jude-
cată, să înregistreze audio ședințele 
de judecată, să publice hotărârile pe 
pagina web. Aceste elemente au fost 
perfecționate pe durata altor proiec-
te USAID și mă bucură faptul că de 
rezultatele activității noastre bene-
ficiază și cetățenii, având acces on-
line la informația despre activitatea 
instanțelor de judecată și dosarele 
examinate. Din 2016 am lucrat în 
cadrul NORLAM, unde am avut o 
experiență frumoasă de colaborare 
cu Departamentul Instituțiilor Peni-
tenciare și trei penitenciare-pilot. A 
fost o experiență inedită, pentru că 
puține programe de asistență inter-
națională își îndreaptă privirea spre 
sistemul penitenciar al unei țări. 

În luna august curent, Natalia Vîlcu a fost desem-
nată în calitate de Directoare executivă a Centrului 
de Drept al Femeilor. După zece ani de experiență 
în domeniul reformei justiției, de activitate în pro-
iecte finanțate de USAID și Misiunea Norvegiană 
de Experți pentru Promovarea Supremației Legii 
(NORLAM), Natalia Vîlcu se alătură echipei CDF 

pentru a continua misiunea organizației. Vă pro-
punem să lecturați interviul ce urmează, pentru a 
afla care sunt oportunitățile și provocările pe care le 
vede în domeniul prevenirii și combaterii violenței 
în familie și ce își propune să realizeze împreună cu 
echipa în următorii ani.  
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Care au fost primele impresii în 
calitate de Directoare executivă a 
CDF?

În primul rând, vreau să spun că 
am fost impresionată de echipa CDF. 
Am găsit aici femei dedicate scopu-
lui pe care îl promovează organiza-
ția. M-a bucurat lipsa formalităților 
exagerate, dar și faptul că activitatea 
Centrului se bazează și derivă din do-
rința fiecărui membru al echipei de a 
ajuta persoanele aflate în dificultate. 

Cum arată o zi în calitate de di-
rectoare a unei organizații non-gu-
vernamentale? 

Orarul zilei este foarte diferit. În 
organizațiile internaționale, de re-
gulă, lucrul pe care ți-l planifici, îl 
realizezi în baza unui plan de lucru 
prestabilit. Aici, însă, ziua este foarte 
dinamică și diferită. Mai mult, este 
destul de greu să-ți urmezi planul 
făcut de dimineață, pentru că vari-
etatea activităților și a subiectelor 
care trebuie soluționate, uneori ime-
diat, îți dau peste cap tot programul. 
În același timp, ziua mea de muncă 
este plină de interacțiune cu diferite 
persoane, organizații non-guverna-
mentale, instituții ale statului, care, 
de altfel, o și face variată. 

Ce te motivează în activitatea de 
zi cu zi?

Aici e simplu. Mi-am conștienti-
zat motivația lucrând la NORLAM. 
Atunci când la sfârșitul zilei analizezi 
evenimentele ce au avut loc și reali-
zezi că ai putut să ajuți, să dai spe-
ranță sau să aduci bucurie cel puțin 
unui om, înțelegi utilitatea lucrului 
pe care îl faci. Noi la Centru ajutăm 
nu doar un om, ci sute pe parcursul 
unui an și nimic altceva nu poate să 
te motiveze mai mult. 

De ce este importantă misiunea 
CDF?

Misiunea CDF nu poate fi di-
minuată ca importanță și valoare. 
Aportul organizației în ameliorarea 
situației victimelor violenței în fami-
lie, dar și de asigurare a respectării 
drepturilor femeilor, este extraordi-

nar. Din interacțiunea cu beneficia-
rele noastre aflăm cum statul își poa-
te îmbunătăți răspunsul la preveni-
rea și combaterea violenței în fami-
lie. Este necesar să fim auziți atunci 
când discutăm 
sau atențio-
năm o anumită 
autoritate pu-
blică centrală 
sau locală des-
pre probleme-
le existente în 
sistem. Activitatea noastră vine să 
aducă o plus valoare măsurilor în-
treprinse de instituțiile statului și 
ne-am bucura dacă aceste instituții 
ar conștientiza rolul organizațiilor 
non-guvernamentale. 

Ce provocări ai putut sesiza în 
sectorul în care activează CDF?

Prima provocare pe care am reu-
șit să o sesizez este dialogul limitat 
între instituțiile statului și organiza-
țiile societății civile. Cel puțin eu mi-
aș fi dorit ca acest dialog să fie mai 
constructiv și ca instituțiile statului 
să fie mai receptive față de ceea ce le 
propun ONG-urile care au experien-
ță practică de lucru într-un anumit 
domeniu. Noi identificăm mai ușor 
problemele și vedem lacunele din 
sistem în baza interacțiunii zilnice 
cu beneficiarii Centrului. De aceea, 
este foarte important să fim auziți. 

Care sunt proiectele implemen-
tate acum de Centrul de Drept al 
Femeilor?

Avem mai multe proiecte impor-
tante în curs de desfășurare. Acum, la 
sfârșitul lui septembrie, dar și în oc-
tombrie vom organiza, în colaborare 
cu Institutul Național al Justiției, o 
serie de instruiri pentru judecători și 
procurori privind consolidarea capa-
cității răspunsului sistemului judiciar 
și al procuraturii în cazurile de vio-
lență în familie. Tot în acest context, 
desfășurăm proiectul de monitori-
zare a instanțelor judecătorești din 
municipiul Chișinău, prin care dorim 
să identificăm principalele lacune, 
dar și bunele practici în procedura 

de judecare a cauzelor civile, penale 
și contravenționale, care vizează vi-
olența în familie și traficul de ființe 
umane. Practic, vrem să vedem care 
este răspunsul statului la aceste cauze 

prin analiza și 
monitorizarea 
instanțelor de 
judecată. Nu în 
ultimul rând, aș 
dori să mă refer 
la proiectul pe 
care îl imple-

mentăm în parteneriat cu Departa-
mentul Instituțiilor Penitenciare și 
care vine să continue eforturile între-
prinse de NORLAM, dar într-o abor-
dare diferită. Activitatea de la Peni-
tenciarul nr.7 – Rusca vizează femeile 
care au fost victime ale violenței în 
familie. Ele beneficiază de asistență 
psihologică și juridică gratuită, iar în 
caz de necesitate, vom fi alături de ele 
și după eliberare din detenție. 

Ce îți propui să realizezi cu echi-
pa CDF în următorii ani?

În primul rând, avem o strategie 
ambițioasă și pentru a reuși avem 
nevoie de susținerea mai multor in-
stituții, în special a celor de stat. În al 
doilea rând, ne propunem împreună 
cu echipa să continuăm eforturile 
de creare a unui centru de zi cu o 
abordare holistică, astfel încât, per-
soana care se va adresa la Centru, să 
beneficieze într-o singură locație de 
serviciile necesare pentru a-i fi solu-
ționată problema. 

Scopul nostru de bază este asi-
gurarea respectării și apărarea drep-
turilor femeilor, dar și prevenirea și 
combaterea fenomenul violenței în 
familie. Noi ne dăm seama și sun-
tem realiști că acest scop este foarte 
greu de realizat și schimbarea nu se 
va produce peste noapte. Însă, redu-
cerea cel puțin cu un anumit procent 
a fenomenului de violență bazată pe 
gen și a violenței în familie și schim-
barea, cât de neînsemnată, a percep-
țiilor și stereotipurilor legate de ega-
litatea de gen în țară, cred că deja va 
fi un succes.

~
Scopul nostru „de bază este asigura-

rea respectării și apărarea drepturilor 
femeilor, dar și prevenirea și combate-

rea fenomenul violenței în familie. 
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Colaborarea CDF cu autoritățile statului 
este garantul unei intervenții mai eficiente în 
soluționarea cazurilor de violență în familie

* * * 
Centrul de Drept al Femeilor, îm-

preună cu mai mulți reprezentanți 
ai societății civile, a avut o întâlnire 
productivă cu Procuratura Genera-
lă, la care a participat și Inspectoratul 
General al Poliției. În cadrul întâlni-
rii s-a discutat modul de implemen-
tare a articolului 320/1 din Codul 
Penal și  posibilitățile de eficientizare 
a muncii procurorilor, atunci când 
examinează cazurile de violență în 
familie. CDF a pledat pentru nece-
sitatea uniformizării practicilor în 
baza legislației existente, încurajând 
organizarea instruirilor destinate 
acestor specialiști și identificarea 
unei serii de instrumente ce vor aju-
ta procurorii să evalueze cazurile 
de violență în familie. Colegii de la  
Asociația Promo- Lex, La Strada și 
CNPAC au susținut necesitatea de 
a revizui modul în care este imple-
mentat articolul 320/1 din Codul Pe-
nal, accentuând că orice intervenție 
pe cazurile de violență în familie tre-
buie să se axeze pe interesul superior 

al victimei. Reprezentanții Procura-
turii Generale au menționat că vor 
ține cont de sesizările prezentate și 
vor monitoriza cazurile de violență 
în familie pentru a respecta dreptul 
la justiție a persoanelor ce dețin Or-
donanța de Protecție.  La moment, 
sunt cazuri în care victimele violen-

ței în familie, care dețin Ordonanța 
de Protecție, sunt recunoscute în 
calitate de martori și nu în calitate 
de părți vătămate în dosare penale 
ce țin de încălcarea Ordonanței de 
Protecție. Prin urmare, acestea nu 
au posibilitatea de a solicita repara-
rea prejudiciului moral.

* * * 
Ne dorim să ajutăm cât mai mul-

te victime ale violenței în familie, de 
aceea ședințele de lucru cu partene-
rii noștri sunt o practică frumoasă 
prin care îndemnăm autoritățile să 
refere cazurile de abuz în familie 
Centrului de Drept al Femeilor, dacă 
victimele au nevoie de suport juri-
dic și psihologic. De data aceasta 
am avut o discuție productivă cu IP 
Buiucani. În baza acordului semnat 
anterior, părțile au convenit că vor fi 
organizate sesiuni de instruire pen-
tru efectivul inspectoratului privind 
modul eficient de intervenție în ca-
zurile de violență în familie. O aten-
ție deosebită se va acorda metodelor 
de prevenire a fenomenului violenței 
în familie și bunelor practici identi-
ficate până acum. 
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Centrul de Drept al Femeilor organizează sesiuni de 
instruire pentru reprezentanții organelor de drept

În luna septembrie, Centrul de 
Drept al Femeilor în parteneriat cu 
Institutul Național al Justiției au des-
fășurat o serie de ateliere de instruire 
pentru actorii cheie implicați în era-
dicarea fenomenului violenței față de 
femei. Astfel, judecători, procurori și 
ofițeri de urmărire penală, din mai 
multe raioane ale țării, au participat 
timp de două zile la ateliere de in-
struire. Scopul activităților a fost de 
a consolida capacitățile specialiștilor 
care sunt implicați în prevenirea și 
combaterea violenței în familie. În 
cadrul seminarelor participanții au 
avut posibilitatea să discute despre 
latura psihologică a fenomenului vi-
olenței, sa înțeleagă mai bine cauzele 
și traumele victimelor, profilul victi-
mei și al agresorului, despre ajustă-
rile făcute în legislația din domeniu 

și cum trebuie 
să acționeze în 
conformitate cu 
noile prevederi. 
Toți cei impli-
cați în instruiri 
au remarcat uti-
litatea și calita-
tea seminarelor, 
fiind o metodă 
bună de a in-
tegra aspectele 
teoretice în so-
luționarea ca-
zurilor concrete 
de violență în familie. Instruirile fac 
parte dintr-un efort mai larg al CDF 
și partenerilor săi în prevenirea și 
combaterea violenței în familie, care 
a inclus, de asemenea, elaborarea în 
parteneriat cu INJ a unui Suport de 

Curs pentru Judecători și organi-
zarea altor  instruiri în 2017. Semi-
narele sunt organizate cu suportul 
financiar al Ambasadei SUA în Mol-
dova, al Misiunii OSCE în Moldova, 
al Ambasadei Suediei și al Fundației 
OAK. 

Proiectul inițiat cu Penitenciarul nr.7 - Rusca 
continuă cu noi activități destinate femeilor ce au 
fost victime ale violenței în familie

Echipa CDF a desfășurat cea 
de-a două sesiune de informare 
a femeilor din Penitenciarul nr.7 
- Rusca. De data aceasta, activi-
tățile au fost desfășurate în limba 
rusă, pentru ca un număr cât mai 
mare de femei să cunoască des-

pre serviciile Centrului. Fiecare 
participantă de aici are în spate o 
istorie impesionantă. Violenţa în 
familie era în viaţa lor la ordinea 
zilei. Fie că au fost bătute de taţi, 
iubiţi, soţi, fraţi, pentru multe 
dintre femeile cu care am inter-

acţionat, abuzul le-a însoţit ca o 
umbra pe tot parcursul vieţii. Fi-
ind în penitenciar, tot ce își doresc 
este să ispășească pedeapsa și să 
fie din nou alături de familie. Do-
rul de copii și nepoţi le menţine 
vie speranţa în ziua de mâine. Ca 
o speranţă au fost primite și întâl-
nirile cu echipa CDF. De la înce-
putul proiectului, în iunie 2017, și 
până în august curent, am reușit 
să consiliem 31 femei, dintre care 
25 au  beneficiat de serviciile ju-
ristului și 10 de asistență psiholo-
gică. Pentru perioada următoare 
este planificat un seminar de in-
struire pentru angajații penitenci-
arului și tipărirea unei broșuri ce 
va conține  informație relevantă 
cu privire la drepturile femeilor 
din detenție. Proiectul este reali-
zat cu suportul Agenției Elvețiene 
pentru Dezvoltare și Cooperare în 
Republica Moldova.



8 | WWW.CDF.MD | CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR

Tot mai multe beneficiare apelează la serviciile 
Centrului de Drept al Femeilor. 
Activitatea CDF în cifre.

360

În ultimele nouă luni ale anului 
curent, CDF a oferit suport la 
360 beneficiare

dintre care 356 
sunt femei

dintre care 146
            cu copii 
               minori

356

146

beneficiare

femei

cu copii
 minori

Membrii echipei CDF au participat la exercițiul de 
Cartografiere a Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă

Atelierul de lucru, organizat de 
Echipa de țară ONU, a prevăzut un 
exercițiu amplu de consultări cu 
mediul de afaceri, societatea civi-
lă, mediul academic și partenerii 
de dezvoltare pentru a identifica 
prioritățile de politici în atingerea 
ODD-urilor. La prima etapă, fieca-
re grup de lucru a avut sarcina de a 

identifica trei „viziuni”, așa numitele 
stocuri "verzi”, ce ar face Moldova o 
țară atractivă, în care să vrei să tră-
iești în 2030. După ce fiecare grup 
s-a expus, a fost stabilit un top trei al 
stocurilor "verzi": 

 ● Persoane care au parte de o bună 
calitate a vieții 

 ● Instituții eficiente, responsabile și 
incluzive

 ● Producere durabilă.
La a două etapă, gru-

purile trebuiau să identifi-
ce trei bariere ce împiedi-
că Republica Moldova să 
realizeze viziunea de țară 
– Moldova 2030. Primele 
concluzii au indicat că di-
ficultățile apar din cauza 
instituțiilor ineficiențe și 

iresponsabile, a accesului inegal la 
resurse și oportunități si lipsa unei 
coeziuni sociale și împuterniciri ce-
tățenești.

Și ultima etapă a fost identificarea 
acceleratorilor necesari pentru a re-
aliza o schimbare sistemică. Până la 
sfârșitul lunii septembrie urmează să 
fie finalizată prima schiță de Strate-
gie, după care să fie consultată și avi-
zată de organele de resort.

Statistica ne demonstrează că cel 
mai des suferă de violență în familie 
femeile cu vârsta  cuprinsă între 25 
și 44 ani și doamnele în vârstă de 65 
ani și mai mult. 

326
cazuri

Violența 
psihologică 

281
cazuri

Violența 
fizică 

164
cazuri

Economică

17
cazuri

Sexuală

9
cazuri

Spirituală

CDF a facilitat eliberarea a 91 
Ordonanţe de Protecţie, au fost îna-
intate 33 cauze penale, 10 cauze con-
travenţionale și 12 cauze civile de 
desfacere a căsătoriei, de stabilire a 
domiciliului copiior minori, precum 
și un caz de decădere din drepturile 
părintești.
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Era o zi de vară și nimic nu pre-
vestea o situație nefastă. În luna iu-
nie 2017 într-o zi de duminică A.I. 
este invitată de o prietenă să meargă 
împreună cu doi bărbați la frigărui 
în pădure. Inițial A.I. a avut rezer-
ve în a accepta propunerea priete-
nei, dar aceasta a convins-o că sunt 
bărbați de încredere și că nu i se va 
întâmpla nimic rău. Au mers la pă-
dure s-au distrat, a consumat puțin 
alcool. La un moment dat s-au mai 
apropiat doi băieți pe care nu îi știa, 
dar erau cunoscuți de-ai unui băiat 
din gașcă. După o perioadă de timp, 
unul din băieți i-a propus o țigară. 
După ce a fumat-o, A.I. a simțit că 
se simte rău și a mers în pădure să 
vomite. A observat că în urma sa 
vine unul din bărbații din compa-
nia din pădure. Profitând de starea 
în care se afla fata, bărbatul a imo-
bilizat-o și a supus-o violului. A.I. 
a opus rezistență agresorului, striga 
disperată că nu dorește să întrețină 
raport sexual, dar acesta a continuat 
să-și satisfacă pofta sexuală și a la-
sat-o în pădure. După ce și-a reve-
nit, a constatat că prietena ei nu era 

și că în pădure erau doar doi din bă-
ieții care s-au alăturat ulterior com-
paniei lor. Aceștia au târât-o până la 
stradă și au lăsat-o acolo. După ce 
și-a revenit, era în șoc, îi era rușine 
să meargă acasă la părinți și a mers 
la prietena ei. A rămas acolo până 
dimineață, după care s-a adresat la 
poliție. Inițial îi era rușine, se temea 
că polițiștii vor face glume pe seama 
ei, dar totuși s-a decis și a mers să 
raporteze cazul. Poliția a referit-o 
la CDF pentru că A.I. avea nevoie 
urgentă de asistență psihologică. La 
Centru a fost consiliată, a fost ajuta-
tă să primească asistență medicală și 
un avocat ce avea să o reprezinte în 
instanța de judecată. În ziua în care 
a raportat cazul, agresorul a fost re-
ținut și ulterior plasat în arest. A.I. 
a fost nevoită să efectueze mai mul-
te expertize, inclusiv cea psihiatri-
co-psihologică, pentru ca organul 
de urmărire penală să poată demon-
stra vina agresorului. Pe parcursul 
tuturor acțiunilor procesuale A.I. a 
fost mereu susținută și asistată de 
avocatul CDF și de către psiholog. 
De remarcat promptitudinea cola-

borării dintre IP Ciocana și CDF. 
S-a lucrat operativ, profesionist și cu 
maximă eficiență pentru A.I. Acum 
așteptăm rezultatul expertizei psihi-
atrico-psihologice, după care cauza 
urmează să fie expediată în instanța 
de judecată. 

Istoria A.I, însă, nu se încheie 
aici. După ce a primit asistență me-
dicală și psihologică timp de apro-
ximativ 2 luni, la una din audieri 
A.I. și-a amintit că după viol, atunci 
când a mers la prietena sa, s-a cul-
cat în altă cameră și spre dimineață 
a fost din nou supusă unui raport 
sexual forțat din partea cumnatului 
prietenei sale. Chiar dacă al doilea 
episod de viol a fost raportat la două 
luni după faptă, ofițerul de urmărire 
penală de la IP Ciocana a pornit o 
nouă cauză penală și a expediat-o la 
IP Rîșcani după competență. Acum 
continuă investigația și la IP Rîș-
cani. Victima a fost din nou audiată, 
îi este greu să povestească prin ce a 
trecut, dar vrea ca agresorul să fie 
pedepsit pentru fapta comisă.

CDF contribuie decisiv la soluționarea 
cu succes a unui caz de abuz sexual
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În perioada iulie – octombrie 
2017, echipa CDF a participat la 
mai multe evenimente organizate 
de partenerii organizației și insti-
tuții internaționale a căror acti-
vitate are tangență cu misiunea și 
viziunea CDF:

 ► USAID prin Programul 
pentru o Justiție Transparentă a or-
ganizat atelierul de lucru privind 
determinarea indicatorilor de per-
formanță judiciară care generează 
informații de interes public. Scopul 
evenimentului a fost de a compila 
o lista de indicatori de performanță 
judiciară care sunt de interes public. 
Lista provizorie de indicatori, pre-
zentată la eveniment a inclus: chel-
tuielile per cauza judecată, cauze 
per judecător, durata cauzelor aflate 
în examinarea instanțelor, durata și 
finalizarea cauzelor examinate în in-
stanța de judecată. La final, s-a con-
statat că lista nu este exhaustivă și 
urmează a fi completată cu alți indi-
catori importanți. In cazul Centrului 
de Drept al Femeilor vor fi utile date 
statistice ce vizează cauzele de vio-
lență în familie.

 ► Ministerul Justiției a 
organizat consultări publice privind 
proiectul Legii cu privire la modi-
ficarea și completarea unor acte le-
gislative - simplificarea Codului de 
Procedură Civilă. În cadrul ședinței, 
Directoarea executivă a CDF, Natalia 
Vîlcu, a susținut integral avizul expe-
diat anterior către Ministerul Justiție, 
prin care se opune excluderii proce-
durii de emitere a măsurilor de pro-
tecție din procedura specială a Codu-
lui de Procedură Civilă și includerea 
acesteia într-un compartiment nou 
al Codului. Totodată, în cadrul în-
tâlnirii, Ministerului Justiției i-a fost 
solicitată o argumentare clară în pri-
vința intenției de a întreprinde aces-

te  modificări. Sesizarea CDF este o 
acțiune comune întreprinsă împreu-
nă cu Coaliția Națională „Viață fără 
violență în familie” pentru a sensi-
biliza autoritățile referitor la faptul 
că modificările propuse sunt în de-
trimentul victimelor și standardelor 
internaționale și subminează  efor-
turile realizate până acum în vede-
rea asigurării protecției victimelor 
violenței în familie. 

 ► Cum putem elimina             
violența față de femei? 

La această întrebare au încercat să 
răspundă participanții la works-
hop-ul organizat de UN Women, cu 
experți din Danemarca și Norvegia. 
Reprezentații ministerelor, a organi-
zațiilor internaționale și non-guver-

namentale, printre care și CDF, au 
avut drept obiectiv elaborarea unui 
model de simulare pentru elimina-
rea violenței față de femei și fete în 
Moldova.

 ► Coaliția Națională 
"Viață fără violență în fa-
milie" a lansat propria pagină web. 
CDF este membru al Coaliției și asi-
gură Secretariatul acesteia, iar în-
cepând cu 27 septembrie veți putea 
urmări activitatea noastră, accesând 
această platformă-http://www.sto-
pviolenta.md/. Datele statistice ne 
indică că 60% din serviciile de care  
beneficiază victimele violenței în fa-
milie sunt prestate de organizațiile 
societății civile.

PARTICIPĂM PENTRU CĂ NE PĂSĂ. 
NOUTĂȚI PE SCURT.

Buletinul apare cu sprijinul financiar al 
Fundației OAK și al Guvernului Suediei
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Cine suntem noi?
Asociația Obștească "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 și de aplicare a legii. 
CDF desfășoară activități de prevenire 
și combatere a violenței în familie, 
acordă  asistență directă juridică și 
psihologică vicitmelor violenței în fam-
ilie. CDF pledează pentru statutul egal 
între femei și bărbați în viața publică și 
privată și este un partener credibil al 
guvernului și societății civile și 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 și instituții 
publice care activează în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței în 
familie și față de femei.

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

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

Femeile din Arabia Saudită au pri-
mit dreptul de a obține carnet de 
conducere, răsturnând o piatră de 
temelie a conservatorismului din 
Arabia Saudită. În urma decretu-
lui regal, femeile nu vor mai avea 
nevoie de permisiunea unui tutore 
legal pentru a obține o licență și nu 
vor avea nevoie de un tutore în ma-
șină atunci când conduc. 

Întreaga comunitate internațională 
a salutat această acțiune, având în 
vedere că Arabia Saudită era ultima 
țară din lume în care femeile erau 
discriminate în acest fel.

Drepturile femeilor în lume. Femeile din 
Arabia Saudită vor putea conduce mașina.


