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suportul de curs privind implementarea legislației în domeniul 
violenței în familie a fost lansat la institutul național al Justiției

Centrul de Drept al Femeilor și Institutul Național al Justiției au lan-
sat pe 6 martie curent Suportul de curs – Implementarea legislației 
cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Ma-
terialul didactic are scopul de a consolida capacitățile procurorilor 
și judecătorilor din Republica Moldova pentru a garanta un răspuns 
eficient și coordonat la cazurile de violență în familie.

Excelența Sa, Domnul Ambasador Derek Hogan, a ținut să menționeze 
că suportul de curs va fi o sursă de referință valoroasă pentru 
profesioniștii din domeniul juridic și că este crucial ca victimele să 
aibă acces la un sistem de justiție echitabil, eficient și transparent. 

Suportul de curs descrie cauzele fundamentale ale violenței, legă-
tura dintre violența în familie și egalitatea de gen, oferă orientări 
privind cunoașterea și aplicarea standardelor internaționale și a 
legislației naționale, detaliază modul de aplicare a măsurilor de 
protecție și explică procesul de investigare a cazurilor de violență 
în familie.

„Acest suport de curs cu certitudine va consolida modul de imple-
mentare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie și va asigura un răspuns coordonat a sistemului judecăto-
resc cu procuratura, poliția, organizațiile neguvernamentale, la ca-
zurile de violență în familie”, a menționat, Natalia Vîlcu, Directoare 
Executivă, CDF.



3
Centrul de Drept al Femeilor a coordonat elaborarea suportului de curs și aprecia-
ză implicarea Institutului Național al Justiției pe durata întregului proces. Ținem să 
mulțumim și autorilor pentru structurarea informației în corespundere cu necesitățile 
de formare a reprezentanților din sectorul justiției. 

Suportul de curs a fost elaborat în cadrul proiectului Consolidarea capacității de 
răspuns la cazurile de violență în familie a Procuraturii și a Sistemului Judiciar 
din Republica Moldova cu susținerea financiară a Secției justiție penală și aplicare 
a legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova. 

Suportul de curs este accesibil în format electronic: https://bit.ly/2NMuMuH
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audienții inJ au participat la seminar de instruire  
privind practica Judiciară în cazurile de violență în familie

Judecătorii, procurorii și ofițerii de urmărire penală din peste 10 ra-
ioane ale republicii, au participat în perioada 21-22 martie la sesiuni 
de instruire ce țin de practica judiciară privind examinarea cauzelor 
legate de violența în familie. Formatorii le-au vorbit participanților 
despre:

 cauzele violenței în familie și portretul psihologic al victimei și 
agresorului

 aspecte de drept penal în prevenirea și combaterea violenței în 
familie

 au analizat studii de caz privind investigarea cazurilor de 
violență în familie

 au dezbătut problemele ce apar la judecarea în instanță a 
infracțiunilor de violență în familie

 au revizuit jurisprudența CtEDO privind violența în familie

 au analizat modul în care sunt protejate și asistența ce o pri-
mesc victimele în cazurile de violență în familie.

Participanții la instruire au fost primii care au primit Suportul de curs 
– Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea 
violenței în familie. 
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Seminarul a fost desfășurat de CDF în parteneriat cu Institutul Naţi-
onal al Justiţiei și cu susținerea financiară a Secției justiție penală și 
aplicare a legii a Ambasadei SUA în Republica Moldova. 

Aproximativ 40 de asistenți judiciari, grefieri și consultanți 
ai procurilor au participat în perioada 21–22 februarie la 
instruirea dedicată practicilor judiciare privind examinarea 
cauzelor legate de violența în familie. Formatorii le-au vorbit 
participanților despre aspectele de drept penal în prevenirea 
și combaterea violenţei în familie, despre problemele ce apar 
la judecarea în instanță a infracțiunilor de acest tip, despre 
jurisprudența CEDO și aspectele psihologice ale violenței în 
familie.

Instruirea a fost realizată în colaborare cu Institutul Naţional 
al Justiţiei și cu susținerea financiară a Ambasadei SUA în 
Republica Moldova.

aici inca foto
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specialiștii din domeniul sănătății și asistenței sociale vor activa 
în baza unor instrucțiuni revizuite și aJustate nevoilor victimelor 
violenței în familie

Timp de câteva luni, specialiștii din domeniul sănătății și asistenței 
sociale din raioanele pilot - Hîncești, Fălești, Orhei, Cahul și Căușeni 
au activat în baza noilor instrucțiuni aprobate de Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale. 

Aceste instrucțiuni au drept scop să eficientizeze mecanismul de 
intervenție al specialiștilor în cazurile de violență în familie. Ele de-
scriu pașii de intervenție în momentul identificării unui caz de violență 
în familie și totodată detaliază modul de referire și colaborare cu 
ceilalți actori din sistem. 

După etapa de pilotare, Centrul de Drept al Femeilor a organizat fo-
cus grupuri cu medici de familie, asistenți sociali și polițiști, din ra-

ioanele sus menționate, pentru a 
discuta provocările întâmpinate și 
aspectele ce pot fi îmbunătățite. 
În cadrul acestor întâlniri au fost 
identificate sugestii ce urmează să 
fie incluse în instrucțiuni și ajustate 
experiențelor expuse de specialiști. 

Noile instrucțiuni sectoriale au fost 
elaborate și pilotate la inițiativa Mi-
nisterului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale al Republicii Mol-
dova cu sprijinul CDF și suportul fi-
nanciar al UNFPA Moldova.
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discuțiile publice despre violența în familie au aJuns  
la ungheni și cahul

Proiectul de informare a 
publicului larg din diverse 
localități ale Republicii Mol-
dova a ajuns la Ungheni și 
Cahul. A fost o întâlnire de 
suflet prin care colegii juriști 
și psihologi le-au vorbit feme-
ilor despre violența în familie. 
Provocarea a fost lansată de 
psiholog prin analiza stereo-
tipurilor ce există la acest subiect. El a explicat în ce constă cercul vio-
lenţei în familie și cum pot fi identificate formele de violenţă în familie. 
Gravitatea cazurilor expuse, prin prisma experienţei de avocat, a stârnit 
revoltă în sală. Par aproape incredibile situaţiile când soţul își orbește 
soţia, își violează fiica cu dizabilităţi sau instalează camere de luat ve-
deri prin toată casa pentru a urmări ce face soţia.

Dincolo de aspectele juridice și teoretice ale fenomenului, am discutat 
despre încredere și siguranță, despre frici și rușine. Nu, nu sunt doar 
emoții, e ceea ce ține, de cele mai multe ori, femeile în relații abuzive. E 
ceea ce am moștenit, împreună cu alte stereotipuri de gen, ce determi-
nă victimele să rabde, să ierte, de dragul copiilor, a familiei, a satului, 
generație de generație.

Ne-a bucurat faptul că participantele au manifestat curiozitate, au 
povestit din propria experienţă și au condamnat astfel de comporta-
mente.  Întâlnirile au loc în fiecare lună, în parteneriat cu rețeaua de 
biblioteci Novateca și susținerea Suediei și a Fundației OAK.
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terapia prin artă aJută femeile din penitenciarul nr. 7  
să găsească resurse pentru a depăși stări emoționale intense

Imaginați-vă că aveți un set de plastilină în față și trebuie să reproduceți 
cel mai fericit moment din copilărie. Ce culori ați alege? Cine ar fi pre-
zent în amintirile voastre? Unde erați? Cum vă simțeați? Imaginile se 
perindă una după alta, femeile din grupul de art-terapie din Peniten-
ciarul nr. 7 au lipit bucățică cu bucățică, culori, forme, gânduri, până 
când acestea au căpătat sens. În poveștile lor și-a făcut loc primul 
scrânciob, primul cățeluș adus acasă, porumbelul ce și-a făcut cuib 
la balconul apartamentului, prima vacanță la mare și delfinul ce s-a 
apropiat de vapor, zilele chinuitoare petrecute în spital, însă fiind ală-
turi de tată, orice gând negru și durere treceau neobservate.  

Activarea amintirilor frumoase, a experiențelor pozitive sunt o resursă 
importantă pentru persoanele aflate în detenție, în special când duci 

în spate traume precum abuz sexual, violență în familie sau abandon. 
Ghidate de psihologele Victoria Captari și Cristina Balan, femeile au 
inițiat discuții ce le ajută să regândească anumite evenimente, să gă-
sească puterea de a privi în față realități dure și să conștientizeze cât 
de eliberatoare poate fi acceptarea de sine și dorința de schimbare.

Prin acest exercițiu, femeile au deschis portița recunoștinței și au 
înțeles că oriunde s-ar afla, cei dragi vor fi mereu alături, că aceste 
amintiri sunt mereu la ele și le pot îmbogăți clipa, ziua, viața.
 
Activitățile de art-terapie fac parte din serviciul de suport psihologic, 
oferit de CDF în parteneriat cu Institutul pentru Familie și Inițiative 
Sociale și susținerea Suediei.
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femeile din penitenciarul nr. 7 cunosc despre serviciile cdf 
și cum le pot accesa

Centrul de Drept al Femeilor alături de alți specialiști, precum avocați 
și psihologi, au desfășurat o nouă sesiune de informare pentru feme-
ile din Penitenciarul nr. 7. Întâlnirea a fost una mai puțin obișnuită și 
a depășit cadrul discuțiilor unilaterale. Psihologele Victoria Captari și 
Cristina Balan  au reușit să predispună femeile la interacțiune și impli-
care prin abordarea unor teme dureroase, despre care femeile, de cele 
mai multe ori, preferă să tacă deși sufletul strigă și cere să fie auzit. 

Cu ajutorul unui text ce ilustra cazul unei beneficiare CDF a fost discu-
tată istoria unei femei supuse violenței în familie și care într-un final, a 
reușit să-și refacă viața. Multe doamne și-au regăsit propria istorie în 
aceste rânduri, iar lacrimile erau mărturia unor regrete, a unei dureri 

înăbușite, a unei speranțe că oricând lucrurile se pot schimba dacă 
este voință și forță interioară, susținere și curaj. Iar dacă ai această 
resursă ca pe o comoară, acolo, în interior, nimeni nu te poate debu-
sola. 

Cu această ocazie, femeile au fost informate și despre serviciile CDF 
și îndemnate să nu rămână indiferente când aud, știu, văd situații de 
violență în familie. 

Activitățile de susținere psihologică (consiliere, art-terapie și clubul 
de lectură) și consiliere juridică au loc cu susținerea financiară a 
Suediei.
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discriminare în câmpul muncii prin victimizare

Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea 
Discriminării și Asigurării Egalității a admis 
plângerea Centrului de Drept al Femeilor și 
a emis o decizie prin care a constatat dis-
criminare în câmpul muncii a unei benefi-
ciare a CDF, săvârșită prin victimizare.

Consiliul a recomandat angajatorului să 
elaboreze un regulament intern care să 
conțină prevederi referitoare la neadmi-
terea discriminării și egalitatea de trata-
ment la locul de muncă și să instruiască 
angajații în acest sens.

Victima s-a adresat la CDF pentru a pri-
mi asistență juridică și suport psihologic, 
deoarece era supusă hărțuirii sexuale la 
locul de muncă. Pe acest fapt, în instanță 
se examinează o cauză penală iar în scurt 
timp urmează să fie pronunțată sentința. 

Istoria beneficiarei noastre a fost prezen-
tată recent și în cadrul expoziție “Nu dați 
vina pe haine”, prin care ne-am dorit să 
combatem stereotipurile din societatea 
noastră, care planează în jurul fenomenu-
lui violenței sexuale.
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activitatea cdf în cifre. perioada ianuarie–martie 2019

În perioada ianuarie-martie 2019, Centrul de Drept al Femeilor a oferit asistență la 95 victime ale violenței în familie. În 14 
cazuri femeile au fost victime ale violenței psihologice, 5 au suferit de violență sexuală, 3 au raportat violența fizică. De 
multe ori, violența în familie are o formă combinată: fizică/psihologică –  48 de cazuri, fizică/psihologică/economică – 10 
de cazuri, psihologică/economică – 4 cazuri,  fizică/psihologică/sexuală – 4 cazuri. În această perioadă au fost întocmite 
cereri pentru emiterea a 17 Ordonanțe de Protecție.

Violență
 fizică/psihologică 
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de cazuri

Violență
psihologică 

14
cazuri

Violență
fizică

 

3 
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Violență
sexuală

 

5 
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Violență
 fizică/psihologică/
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 10 
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Violență
 psihologică/ 

economică 

 4 
cazuri

Violență
  fizică/psihologică/

sexuală 

 4 
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SERVICII ACORDATE: 

 în 93 de cazuri, victimele au beneficiat de asistență juridică 
primară, fiind întocmite cereri, plângeri adresate organelor de 
drept sau contestații împotriva deciziilor agentului constatator 
și fiind asigurată eliberarea a 10 de ordonanțe de protecție. 

 în 7 cazuri avocații CDF au intervenit cu asistenţă juridică ca-
lificată, reprezentând interesele victimelor în instanțe de jude-
cată pe 2 cauze penale, 3 cauze contravenționale (plângeri pe 
faptul comiterii infracțiunilor/contravențiilor) și 2 cauze civile 
(desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, 
încasarea pensiei alimentare).

 25 de victime au beneficiat de asistență psihologică individua-
lă, iar 9 victime au obținut rapoarte de evaluare psihologică.

 40 de victime au beneficiat de asistență socială, fiind, în 
același timp, consiliate și orientate profesional.

PROFILUL SOCIAL AL BENEFICIARELOR: 

După mediul de reședință: 53 victime provin din mediu urban și 42 din mediu rural. Majo-
ritatea au domiciliul stabilit în mun. Chișinău. 
Vârsta: cele mai multe victime ale violenței în familie au între 25-44 ani (53 beneficiare), 
urmate de beneficiarele de +65 ani (18 cazuri). 
Nivelul de studii: 57 de victime au studii medii (inclusiv medii incomplete sau medii de spe-
cialitate), iar alte 23 au studii superioare.
Statutul ocupațional: 41 de femei au statut de șomer sau au activitatea de muncă sus-
pendată pe motivul concediului de îngrijire a copilului. Alte 22 de femei sunt încadrate în 
câmpul muncii, iar 66 – au în grijă copii minori. 
Relația victimei cu agresorul: în 71 de cazuri înregistrate victima are statut de concubi-
nă/fostă concubină/soție/fostă soție. În 6 cazuri victima are statut de părinte - mamă/
tată, iar în 6 cazuri victima este copil - fiică/fecior. 
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 be-
neficiare ale CDF sau prin intermediul poștei electronice.
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raportul de activitate al cdf pentru 2018

1

2018RapoRt anual

În anul 2018 am continuat să promovăm drepturile femeilor și să 
fim alături de victimele violenței în familie. Mulți dintre voi se vor 
regăsi printre participanții la evenimentele de sensibilizare publi-
că sau la sesiunile de training și instruire, sau poate ați făcut parte 
din focus grupurile și consultările publice organizate pe parcur-
sul anului. Credem în continuare că schimbarea majoră poate fi 
realizată doar cu implicarea tuturor profesioniștilor în domeniu, 
a factorilor de decizie și a comunității din care facem parte. Ur-
mează noi provocări și noi reușite. Vă îndemnăm să fiți alături și să 
promovăm împreună cauza victimelor violenței în familie!

Aici găsiți versiunea online a raportului:
Versiunea română – https://bit.ly/2D3iSbS
Versiunea engleză – https://bit.ly/2D4tiI5
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Suport și protecție victimelor 
violenței în familie
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asistență socială și abilitare
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mediul mediul de reședință

•	 311	victime	din	mediul	urban	
•	 100	femei	provin	din	mediul	rural.	

vârsta 

•	 113	femei	 25-34	ani
•	 92	femei		 35-44	ani	și		65	ani	și	mai	mult
•	 42	femei			 45-54	ani	
•	 46	femei	 55-64	ani

studii:  
•	 298	femei	au	studii	medii	și	medii	incomplete
•	 88	femei	au	studii	superioare	
•	 9		femei	au	studii	postuniversitare

Statut ocupațional 

•	 251	femei	sunt	șomere	sau	în	concediu	de	maternitate
•	 160	-	încadrate	în	câmpul	muncii
•	 28	femei	cu	grad	de	dezabilitate

Profilul social al beneficiarelor CDF

copii minori aFlați la întreținere 

•	 269	femei	au	în	îngrijire	copii	minori
•	 142	-	au	un	singur	copil
•	 89	-	2	copii
•	 38 - 3 și mai mulți copii

Forme de violență

•	 fizică/psihologică		 	 	 178	de	cazuri
•	 fizică/psihologică/economică		 	 163	de	cazuri	
•	 fizică/psihologică/sexuală/economică		 9	cazuri
•	 fizică/psihologică/sexuală		 	 	 7	cazuri
•	 fizică/psihologică/spirituală/economică		 5	cazuri
•	 fizică/psihologică/spirituală	 	 3	cazuri
•	 fizică/sexuală		 	 	 	 2	cazuri
•	 fizică/economică		 	 	 1	caz
•	 psihologică/sexuală		 	 	 1	caz
•	 fizică/psihologică/spirituală/sexuală/
 economică     1 caz
•	 psihologică		 	 	 	 35	cazuri
•	 fizică		 	 	 	 	 3	cazuri
•	 economică		 	 	 	 3	cazuri



tinerii de la liceul teoretic ”ion creangă”  
au organizat o tombolă pentru a aJuta  
o beneficiară cdf
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În luna martie am fost contactați de un grup de tineri de la Liceul Teoretic «Ion Creangă» din 
Chișinău care doreau să facă o donație. Liceenii au organizat o tombolă și au colectat 2 530 
lei. Cu ajutorul CDF, a fost identificată o familie ce a primit suportul tinerilor. 

A.I. este beneficiara CDF și pe lângă violența în familie, în ultimii ani luptă și pentru viață. Me-
dicii au diagnosticat-o cu cancer de gradul IV. Femeia le este recunoscătoare tinerilor pentru 
gestul caritabil și a ținut să transmită elevilor multă sănătate. 

Mulțumim acestor tineri minunați care vin cu inițiative ce ne fac să credem în continuare în 
forța binelui. Tombola este la prima ediție, iar următoarea activitate este Caravana de Paști. 
Noi le dorim succes și îi încurajăm să rămână la fel de perseverenți și implicați! Un grup de masteranzi ai progra-

mului Psihologie Judiciară, din ca-
drul Universității de Stat din Moldova a 
vizitat Centrul de Drept al Femeilor, 
fiind curioși să cunoască mai multe 
despre proiectele noastre și serviciile 
oferite victimelor violenței în familie. 
Am discutat cu tinerii despre suportul 
acordat femeilor din Penitenciarul 
Rusca, despre abilitarea economică 
a victimelor şi cauzele dificultăţii de a 
rupe cercul violenţei.



CINE SUNTEM NOI? 
Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare 
- CDF) este o organizație nonguvernamentală 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 
familie. 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 participă la elaborarea politicilor publice.

CDF asigură Secretariatul Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în 
Familie(în continuare Coaliția Națională). Coaliția Națională cuprinde 
18 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în 
domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei. 

un alt fel de mărțișor, alături de beneficiarele cdf
Alb cu roșu fac o floare sau un mărțișor sau un colier. Beneficiarele CDF au 
confecționat la atelierul de hand-made mărgele numai bune de purtat în zile-
le de primăvară. Încă o activitate în care dibăcia mâinilor le-a ajutat să des-
copere talente demult uitate. Rezultatul? Bună dispoziție, încredere în forțele 
proprii și o amintire frumoasă, purtată ca accesoriu pe viață!

”Sunt două ore petrecute cu oameni frumoși. Mă bucur că am posibilitatea 
să-mi dedic acest timp mie și lucrului manual. Nu e simplu ce confecționăm 
aici. Uneori cu greu pot urma ritmul colegelor, dar rezultatul merită orice 
efort. E o adevărată plăcere să vezi ce minunății pot crea mâinile noastre. 
Mulțumesc echipei care organizează aceste ateliere și ne oferă posibilitatea 
de a experimenta lucruri noi”, ne mărturisește o participantă la atelier. 

Activitățile de hand-made sunt susținute de Suedia și Fundația OAK. Acestea 
au loc lunar și sunt concepute pentru beneficiarele CDF. 

DATE DE CONTACT: 
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