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ÎN IzOLARE, DAR SOLIDARI. RETROSPECTIVA EVENIMENTELOR 
DIN PERIOADA DE CARANTINĂ

Perioada de carantină a venit pentru mulți cu provocări. Fiecare a încercat să se adapteze cum știe și poate 
mai bine. În situația victimelor violenței în familie, lucrurile, însă, au stat mult mai complicat. Pe lângă faptul că 
se aflau în izolare cu agresorul, femeile s-au confruntat și cu dificultatea de a cere ajutor. Chiar și așa, doar în 
luna mai, la Centrul de Drept al Femeilor s-au adresat după ajutor 79 de femei. Este un număr record de cazuri 
asistate timp de o lună, media obișnuită fiind de 45 de cazuri lunare. 

”Bună ziua. Sunt mămica a 4 copii. Nu am avut 
niciodată curaj să zic cuiva ceva din motiv de 
teamă că aș putea rămâne fără copii. Dar așa 
nu mai poate continua. Nu mai vreau ca copiii 
să vadă atâta violență din partea tatălui lor. 
Vă rog, ajutați-mă să scap de această violență. 
Nu știu unde să mă adresez. Sunt la capătul 
puterilor. Acesta este numărul meu, dar nu pot 
vorbi în orice moment.”

Acest	gen	de	mesaje	ajungeau	zilnic	la	CDF.	Pentru	a	pu-
tea	activa	în	circumstanțele	impuse	de	Comisia	pentru	
situații	excepționale,	a	fost	necesar	să	regândim	graficul	
de	activitate,	să	găsim	soluții	prompte	 la	situații	 ieşite	
din	comun	şi	să	ne	asigurăm	că	femeile	care	au	apelat	
după	ajutor,	sunt	în	siguranță.	În	această	perioadă,	am	
continuat	 să	 oferim	 consiliere	 juridică	 de	 la	 distanță.	
Femeile	au	primit	suport	la	întocmirea	cererilor	privind	
eliberarea	ordonanțelor	de	protecție;	 cererilor	privind	
desfacerea	căsătoriei,	stabilirea	domiciliului	copiilor	mi-
nori,	 încasarea	 pensiei	 alimentare;	 plângerilor	 privind	
comiterea	 unei	 contravenții	 sau	 infracțiuni.	 În	 perioa-
da	stării	de	urgență,	instanțele	de	judecată	au	eliberat	
ordonanțele	de	protecție	mai	 repede	decât	de	obicei,	
80%	din	cererile	cu	privire	la	eliberarea	ordonanței	de	

protecție	pentru	victimele	violenței	în	familie	fiind	exa-
minate	în	ziua	depunerii	cererii.

Psihologii,	 la	fel,	au	activat	în	regim	online	şi	au	ajutat	
beneficiarele	 să-şi	 recapete	echilibrul	psiho-emoțional	
în	perioada	de	criză.	În	aceste	luni,	aspectele	socio-eco-
nomice	din	viața	beneficiarelor	noastre	au	fost	cele	mai	
dificile.	Carantina	le-a	blocat	în	locuințe,	unele	au	rămas	
fără	un	loc	de	muncă,	altele	s-au	pomenit	fără	un	adă-
post	după	ce	agresorul	le-a	alungat	din	casă,	iar	unele	
centre	de	plasament	 s-au	aflat	 în	 imposibilitatea	de	a	
primi	noi	beneficiare.	Prin	intermediul	asistenței	socia-
le,	nevoile	femeilor	au	fost	auzite	şi	soluționate	pas	cu	
pas.	 S-a	 intervenit	 prin	 consiliere	 şi	 orientare	 profesi-
onală,	a	 fost	oferit	ajutor	material	de	urgență,	 iar	mai	
multe	 femei	 au	 fost	 cazate	 în	 apartamente	 închiriate	
pentru	durata	stării	de	urgență,	gândite	ca	refugiu	pen-
tru	victimele	violenței	în	familie.	

Efortul	 ONG-urilor	 a	 fost	 susținut	 şi	 de	 organizațiile	
internaționale.	UN	Women	şi	UNFPA,	prin	 intermediul	
Suediei,	au	donat	12	pachete	cu	produse	de	primă	ne-
cesitate	 femeilor	 şi	 copiilor	victime	ale	violenței	 în	 fa-
milie	care	se	aflau	deja	în	centre	de	plasament	sau	care	
s-au	adresat,	în	perioada	carantinei,	la	centrele	de	zi.	
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Suport a fost oferit şi de Fundaţia OAK 
prin intermediul Coaliţiei Naţionale 
„Viaţă fără violenţă în familie”. 

Din	fondul	de	urgență	alocat	CDF,	au	fost	ajutate	28	de	
femei,	din	care	4	femei	au	beneficiat	de	suport	repetat.	
Un	băiat,	în	vârstă	de	14	ani,	victimă	a	violenței	în	fami-
lie,	şi	o	fată,	în	vârstă	de	16	ani,	victimă	a	abuzului	sexu-
al,	la	fel,	au	fost	incluşi	în	programul	de	suport	material.	
34	de	pachete	alimentare	au	fost	procurate	şi	distribuite	
personal	fiecărei	beneficiare.	„Am	intervenit	individual,	
pornind	de	 la	necesitățile	de	moment	ale	familiei,	dar	
ne-am	asigurat	ca	pachetele	să	conțină	dezinfectant	şi	
săpun	 pentru	 a	 proteja	 beneficiarele	 programului	 de	
riscul	de	infectare	cu	COVID-19.	O	bună	parte	din	femei,	
pe	 lângă	actele	de	violență	 la	 care	au	 fost	 supuse,	au	
avut	probleme	de	ordin	economic.	Unele	şi-au	pierdut	
locul	 de	muncă,	 altele	 au	 fost	 nevoite	 să	 îşi	 ia	 conce-
diu	 forțat.	Copiii	nu	puteau	fi	 lăsați	 fără	supraveghere	
şi	majoritatea	mamelor	nu	au	ajutorul	familiei	lărgite”,	
explică	 Tatiana	 Timotin,	 coordonatoarea	 programului	
de	suport	material.

Chiar	dacă	o	parte	din	beneficiarele	asistate	sunt	în	pro-
ces	de	divorț	şi	nu	locuiesc	cu	foştii	parteneri,	agresorii	

au	 continuat	 să	exercite	presiuni	 asupra	 lor.	Unele	 fe-
mei	au	avut	nevoie	de	susținere	şi	suport	continuu	din	
partea	specialiştilor	cu	care	au	lucrat.	Din	totalul	feme-
ilor	asistate,	6	femei	şi	copiii	lor	au	primit	plasament	în	
apartamentele	închiriate	din	fondul	de	urgență,	2	tine-
re	 au	 fost	plasate	 în	 apartamentele	 sociale	din	 cadrul	
Organizației	Regina	Pacis	şi	2	beneficiare	au	fost	plasate	
la	Centrul	de	Asistență	şi	Protecție	din	or.	Chişinău,	dar	
au	fost	ulterior	integrate	în	familiile	lărgite	sau	la	gazdă.	
Toate	 femeile	au	beneficiat	de	asistență	psihologică	şi	
juridică	primară.	În	plus,	prin	co-finanțare,	CDF	a	supor-
tat	costul	efectuării	testelor	COVID-19	pentru	4	femei	ce	
au	fost	plasate	în	centre	în	această	perioadă.

Coordonatoarea	programului	de	suport	material	a	fost	
martoră	a	lacrimilor	de	bucurie	din	ochii	unor	benefici-
are,	care		au	recunoscut	că	aveau	nevoie	de	acest	aju-
tor,	pentru	unele	dintre	ele	fiind	unicul	sprijin	în	aceste	
momente.	

Consecințele	 perioadei	 de	 carantină	 vor	 continua	 să	
apară,	 cu	siguranță,	 în	 lunile	următoare.	Ecoul	pande-
miei	va	fi	unul	de	durată	şi	va	lovi	în	cei	mai	vulnerabili.	
Însă	tot	datorită	acestei	pandemii	am	văzut	capacitatea	
de	mobilizare	a	oamenilor	şi	organizațiilor	pentru	a	în-
tinde	o	mână	de	ajutor	celor	care	au	nevoie.	



4
PARTENERIATE CONSOLIDATE PRIN ACORDURI DE COLABORARE 

Centrul de Drept al Femeilor a semnat noi acorduri de colaborare cu instituții partenere, alături de care a 
desfășurat anterior sesiuni de instruire, ateliere de bune practici și întâlniri informative în comunități. O direcţie 
nouă, ce urmează a fi explorată ţine de abilitarea economică a beneficiarelor CDF.

 ACOrd  Cu AdmiNiStrAțiA NAțiONAlă A PeNiteNCiArelOr

În	baza	acordului,	vom	desfăşura	activități	de	suport	destinate	femeilor	care	îşi	ispăşesc	
pedeapsa	în	cadrul	Penitenciarului	nr.7-Rusca	şi	a	femeilor	învinuite	de	violență	în	fami-
lie,	deținute	în	izolatoarele	de	urmărire	penală.	Femeile	vor	beneficia	de	asistență	juri-
dică	şi	psihologică,	iar	în	măsura	posibilităților,	acestea	vor	primi	suport	în	procesul	de	
reintegrare	în	comunitate.		Angajații	instituțiilor	penitenciare	vor	participa	la	programe	
de	formare	profesională	în	domeniul	violenței	în	familie	şi/sau	răspuns	la	nevoile	spe-
ciale	ale	femeilor	aflate	în	detenție.

Colaborarea	CDF	cu	Administrația	Națională	a	Penitenciarelor	a	 început	 în	2017.	De	
atunci	am	reuşit	să	oferim	suport	juridic	la	câteva	sute	de	femei	de	la	Penitenciarul	nr.	
7,	Rusca,	iar	împreună	cu	psihologii	de	la	Institutul	pentru	Familie	şi	Inițiative	Sociale	
am	ajutat	femeile	din	detenție	să	trăiască	experiențe	vindecătoare	prin		activități	de	
art-terapie	şi	consiliere	psihologică.	Activitățile	sunt	susținute	de	Suedia.

 ACOrd Cu ASOCiAțiA BiBliOteCArilOr diN mOldOVA 

În	2018	începeam	o	colaborare	frumoasă	cu	bibliotecile	din	cadrul	proiectului	Novateca,	
prin	care	informam	femeile	din	comunități	despre	aspectele	psihologice	ale	violenței	în	
familie,	despre	cum	le	protejează	legislația,	unde	se	pot	adresa	şi	primi	ajutor.	Aproape	
250	de	femei	şi	tineri	din	Căuşeni,	Teleneşti,	Bălți,	Hînceşti,	Străşeni,	Rezina,	Ungheni,	
Cahul,	Călăraşi,	Drochia	au	participat	la	aceste	întâlniri	informative.

Pentru	a	consolida	şi	diversifica	aceste	activități,	CDF	a	încheiat	un	acord	de	colaborare	
cu	Asociația	Bibliotecarilor	din	Republica	Moldova,	organizație	cu	peste	1700	membri,	
cu	valori	ce	fac	societatea	noastră	mai	sănătoasă.	Împreună	vom	merge	în	noi	raioane	
unde	vom	desfăşura	activități	pentru	femeile	şi	tinerii	din	zonele	rurale.
Activitățile	sunt	susținute	de	Suedia.	

Foto	credit:	Administrația Națională a Penitenciarelor
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 ACOrd Cu CeNtrul iNtegrAt de Pregătire PeNtru  
    APliCAreA legii (CiPAl)

Scopul	 acordului	 este	de	 fortifica	 capacitățile	 poliției	 şi	 altor	 autorități	 de	 aplicare	 a	
legii	în	răspunsul	național	la	cazurile	de	violență	în	familie.	Cooperarea	se	va	desfăşura	
în	mai	multe	etape.	 Inițial,	va	fi	elaborat	şi	 instituționalizat	curriculum-ul	de	formare	
continuă	şi	 suportul	de	curs,	necesar	desfăşurării	 sesiunilor	de	 instruire	 în	cadrul	CI-
PAL.	Ulterior,	va	fi	organizat	un	Curs	de	Formare	de	Formatori	în	domeniul	prevenirii	şi	
combaterii	violenței	în	familie.	Participanții	la	curs	vor	însuşi	noi	cunoştințe	cu	privire	
la	intervenția	eficientă	a	poliției	în	cazurile	de	violență	în	familie;	cele	mai	bune	tehnici	
şi	metode	de	instruire	a	adulților	şi	abilități	de	aplicare	a	deprinderilor	de	instruire	în	
domeniul	prevenirii	şi	combaterii	violenței	în	familie.	

În	cadrul	proiectului,	vor	beneficia	de	instruiri	aproximativ	400	de	polițişti	şi	specialişti	
din	domeniul	ordinii	şi	securității	publice,	urmând	să	fie	implicați	şi	formatorii	pregătiți	
la	etapa	precedentă.	

Activitățile	se	vor	desfăşura	în	perioada	mai	2020	–	septembrie	2021	şi	fac	parte	din	
proiectul	„Consolidarea	capacității	 reprezentanților	sectorului	 justiției	şi	aplicării	 legii	
în	 aplicarea	eficientă	a	 legislației	 privind	 violența	 în	 familie”,	 implementat	de	CDF	 şi	
susținut	de	UN	Women	Moldova	şi	Suedia.	

 Acord cu Open gate international

Femeile	victime	ale	violenței	în	familie	vor	avea	posibilitatea	să	urmeze	cursuri	de	pre-
gătire	profesională,	cu	specializări	în	culinărie,	cosmetologie	şi	frizerie.	Activitățile	sunt	
gândite	astfel	încât	participantele	să	asimileze,	de	pe	o	parte,	aspectele	teoretice	ale	
meseriei,	iar	pe	de	alta,	să	dezvolte	abilități	practice	şi	să	se	încadreze	uşor	în	câmpul	
muncii.

Abilitarea	economică	a	victimelor	violenței	în	familie	este	unul	din	aspectele-cheie	în	
eradicarea	fenomenului.	Stabilitatea	financiară	oferă	femeilor	încredere	şi	curaj	să	pă-
şească	în	afara	relațiilor	abuzive.
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CAMPANIE DE COLECTARE A SEMNĂTURILOR PENTRU RATIFICAREA  
CONVENȚIEI DE LA ISTANBUL

Organizațiile	 membre	 ale	 Coaliției	 Naționale	 ”Viață	 fără	
violență	 în	 familie”	 au	 inițiat	 o	 campanie	 de	 colectare	 a	
semnăturilor	 pentru	 ratificarea	 Convenției	 de	 la	 Istanbul.	
În	spațiul	public	a	fost	lansată	o	petiție	prin	care	se	solicită	
deputatelor/deputaților	din	Parlamentul	Republicii	Moldo-
va	 să	 ratifice	 Convenția	 pentru	 prevenirea	 şi	 combaterea	
violenței	împotriva	femeilor	şi	a	violenței	domestice	până	la	
sfârşitul	sesiunii	parlamentare	de	primăvară	2020.

Petiția	a	fost	promovată	online	şi	a	fost	semnată	de	peste	
3500	 persoane.	 În	 campania	 de	 diseminare	 a	 informației	
şi	promovare	a	ratificării	Convenției	de	la	Istanbul	s-au	im-
plicat	reprezentanții	instituțiilor	mass-media,	persoane	pu-
blice	şi	cetățeni	cărora	tema	violenței	 în	familie	nu	le	este	
indiferentă.	

În	luna	iunie,	semnăturile	petiționarilor	şi	solicitarea	de	ra-
tificare	au	fost	transmise	comisiilor	parlamentare	spre	exa-
minare. 

Începând	cu	2012,	34	de	state	s-au	alăturat	demersului	de	
ratificare	 a	 Convenției	 pentru	 prevenirea	 şi	 combaterea	
violenței	 împotriva	femeilor	şi	violenței	domestice.	Aceste	
țări	au	majorat	numărul	centrelor	de	plasament	destinate	
victimelor	violenței	 în	 familie,	au	creat	centre	specializate	
pentru	victimele	violenței	sexuale,	au	 înăsprit	măsurile	de	
pedeapsă	pentru	agresori	şi	au	dezvoltat	programe	de	co-
rectare	a	comportamentului	agresorilor.
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CONSILIUL EUROPEI ÎNDEAMNĂ AUTORITĂȚILE SĂ RATIFICE CONVENȚIA  
DE LA ISTANBUL
Comisarul	pentru	Drepturile	Omului	al	Consiliului	Europei,	Dunja	Mijatović,	îndeamnă	
autoritățile	Republicii	Moldova	să	ratifice	Convenția	de	la	Istanbul,	fără	întârziere.	Înal-
tul	oficial	a	efectuat	o	vizită	de	lucru	în	Republica	Moldova	în	luna	martie	şi	a	întocmit	
un	 raport	 ce	 conține	 recomandări	 pentru	Guvernul	 țării	 noastre.	 Potrivit	 raportului,	
autoritățile	trebuie	să	asigure	informarea	cetățenilor	despre:
•	 natura	fenomenului	violenței	față	de	femei	şi	violenței	în	familie
•	 măsurile	de	prevenire	şi	răspuns	la	cazurile	de	violență	față	de	femei	şi	violență	în	

familie,	prevăzute	în	Convenția	de	la	Istanbul
•	 să	extindă	rețeaua	de	adăposturi	şi	servicii	de	asistență	pentru	victime
•	 să	îmbunătățească	accesul	victimelor	la	justiție
•	 să	consolideze	capacitățile	poliției,	procurorilor	şi	sistemului	judecătoresc
•	 să	se	asigure	că	plângerile	sunt	eficient	investigate	şi	gestionate	dintr-o	perspectivă	

sensibilă	la	gen.

CtEDO A COMUNICAT gUVERNULUI RM PLâNgEREA PE CAUzA A.C.
Curtea	Europeană	a	Drepturilor	Omului	i-a	comunicat	Guvernului	RM	plângerea	în	cauza	A.C.	
v.	Republica	Moldova.	Plângerea	a	fost	depusă	în	2014	de	către	CDF.	Reclamanta,	fiind	victima	
unui	viol	la	vârsta	de	13	ani,	s-a	plâns	pe	durata	excesivă	a	procedurilor	la	nivel	național,	dar	şi	
pe	faptul	că	nu	a	beneficiat	de	garanții	procesuale	minime	speciale	pentru	cauzele	care	implică	
minorii.

Totodată,	 reclamanta	 s-a	 plâns	 pe	 încălcarea	 dreptului	 la	 viață	 privată,	 dat	 fiind	 faptul	 că	
instanța	de	judecată	a	decis	examinarea	cauzei	în	şedință	deschisă.	Astfel,	informația	privind	
viața	privată	a	reclamantei	şi	experiența	traumatizantă	prin	care	a	trecut	au	devenit	publice,	
iar,	ca	rezultat	ea	a	fost	supusă	stigmatizării	şi	blamării	de	către	comunitate.

Centrul	de	Drept	al	Femeilor	a	invocat	violarea	art.	3,	art.	6,	art.	8	şi	art.	14	din	Convenția	
Europeană	a	Drepturilor	Omului	şi	faptul	că	acțiunile	autorităților	în	acest	caz	nu	au	fost	
în	conformitate	cu	prevederile	Convenției	de	la	Lanzarote,	ratificată	de	RM	în	anul	2012.
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REPUBLICA MOLDOVA CONDAMNATĂ LA CtEDO PE UN CAz  
DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE
La	26	mai	 2020	CtEDO	a	pronunțat	hotărârea	 în	 cau-
za	 Munteanu	 v.	 Republica	 Moldova.	 În	 opinia	 Curții,	
circumstanțele	 cauzei	 denotă	 în	 mod	 clar	 faptul	 că	
acțiunile	autorităților	nu	au	fost	un	simplu	eşec	sau	o	
reacție	întârziată	în	curmarea	violenței	împotriva	recla-
mantei,	ci	au	constituit,	mai	degrabă,	o	încurajare	a	ac-
telor	de	violență,	reflectând	o	atitudine	discriminatorie	
față	de	aceasta	ca	femeie.

Reclamanții,	 mamă	 şi	 fiu,	 au	 invocat	 că	 reacția	
autorităților	 naționale	 la	 plângerile	 lor	 cu	 privire	 la	
violența	domestică	a	constituit	un	tratament	discrimi-
natoriu	la	adresa	reclamantei	şi	ar	fi	încurajat	acțiunile	
violente	din	partea	fostului	ei	soț.

Potrivit	 femeii,	 fostul	 ei	 soț,	 I.M.,	 a	 agresat-o	 în	mod	
repetat,	atât	verbal,	cât	şi	fizic.	După	un	prim	incident	
în	2007,	soldat	cu	o	bătaie	severă,	reclamanta	a	fost	in-
ternată	în	spital	timp	de	trei	săptămâni.	De	atunci,	ea	
fusese	bătută	 în	mod	 regulat,	 suferind,	printre	altele,	
o	plagă	de	cuțit	şi	o	fractura	bilaterală	a	mandibulei,	în	
2011	şi,	respectiv,	2012.

Fiul	 s-a	 plâns	 că	 şi	 el	 a	 fost	 abuzat	 de	 I.M.,	 fiind	dia-
gnosticat	în	2012	cu	tulburare	post-traumatică	şi	stres	
emoțional,	precum	şi	un	înalt	nivel	de	anxietate,	provo-
cate	de	incapacitatea	sa	de	a	riposta	comportamentului	
violent	repetitiv	al	tatălui	său,	acesta	lovindu-şi	fiul	cu	
un	ciocan	în	cap,	înfigându-l	cu	o	furculiță	şi	strângân-
du-i	degetele	de	la	mână	cu	uşa.	În	acelaşi	an,	I.	M.	a	
fost	lipsit	de	drepturile	părinteşti	asupra	reclamantului.

Invocând	Articolul	3	din	Convenție,	reclamanții	s-au	plâns	că	autoritățile	au	ignorat	infracțiunile	comise	de	către	I.M.	
şi	au	eşuat	să	întreprindă	toate	măsurile	necesare	pentru	a-i	proteja	de	violența	domestică.	De	asemenea,	reclamanta	
s-a	plâns	şi	de	discriminarea	femeilor	în	asemenea	circumstanțe.

Curtea	a	constatat	că,	în	pofida	numeroaselor	plângeri	şi	a	ordonanțelor	de	protecție	emise,	autoritățile	nu	şi-au	în-
deplinit	 în	mod	 corespunzător	 obligația	 pozitivă	 de	 a	 preveni	 amenințarea	 reală	 şi	 imediată	 a	 violenței	 domestice	
împotriva	reclamanților,	constatând,	în	consecință,	că	a	avut	loc	o	încălcare	a	Articolului	14	coroborat	cu	Articolul	3	din	
Convenție	în	raport	cu	reclamanta.

„Rezumatul hotărârii a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova”.
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INSTRUIRI ONLINE PENTRU CURSANȚII INJ 

În	luna	iunie,	cursanții	Institutului	Național	al	Justiției	au	participat	la	seminarul	„Practica	judiciară	privind	examinarea	cauzelor	legate	de	violență	în	familie”.	Instruirea	s-a	desfăşurat	
pe	o	platformă	online,	într-un	format	interactiv	şi	a	întrunit	35	de	asistenți	judiciari,	grefieri	şi	consultanți	ai	procurorilor.

Participanții	au	analizat	fenomenul	violenței	în	familie	din	perspectivă	psihologică;	au	discutat	despre	bunele	practici	în	investigarea	cazurilor	de	violență	în	familie	şi	au	făcut	cunoş-
tință	cu	noile	prevederi	din	legislația	națională,	pornind	de	la	nevoia	victimelor	de	a	fi	în	siguranță,	de	a	primi	protecție	şi	asistență	holistică.

Instruirea	a	fost	organizată	de	Centrul	de	Drept	al	Femeilor	în	parteneriat	cu	Institutul	Național	al	Justiției	şi	cu	susținerea	Suediei.

LANSAREA PROgRAMULUI DE gRANTURI MICI – IMPULS

În	mai	2020,	CDF	a	 lansat,	cu	asistența	financiară	a	Suediei,	programul	de	granturi	
mici	IMPULS	adresat	absolvenților	Programului	internațional	de	instruire	„ITP	GBV”	
privind	violența	 în	bază	de	gen.	Programul	 IMPULS	are	 la	bază	principiile	de	 impli-
care, motivare,	perseverență,	unire, leadership,	solidaritate	şi	are	 scopul	de	a	 în-
curaja	beneficiarii	de	granturi	să	devină	agenți	ai	schimbării	în	comunitatea	lor,	prin	
implementarea	unor	proiecte	 care	 vor	 contribui	 activ	 la	prevenirea	 şi	 combaterea	
violenței	în	bază	de	gen	împotriva	femeilor.	Programul	IMPULS	va	avea	o	durată	de	2	
ani,	în	anul	curent	urmând	să	fie	implementat	în	perioada	iulie	–	decembrie.	Cei	trei	

beneficiari	de	granturi	 selectați	 în	 cadrul	primei	 runde	de	depunere	a	 solicitărilor	
de	finanțare	 îşi	propun	să	 implementeze	proiecte	care	se	vor	axa	pe	consolidarea	
abilităților	de	răspuns	ale	medicilor	la	cazurile	de	violență	în	familie	şi	violență	în	
bază	de	gen,	pe	consolidarea	sistemului	statistic	în	domeniul	justiției	privind	cazu-
rile	de	violență	față	de	femei,	precum	şi	pe	îmbunătățirea	capacității	de	prevenire	
a	hărțuirii	sexuale	în	cadrul	Poliției.	A	doua	rundă	de	depunere	a	solicitărilor	de	
finanțare	se	va	încheia	pe	31	iulie	2020.		
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ACTIVITATEA CDF ÎN CIFRE
În primele 6 luni ale anului 2020, CdF a oferit suport la 336 beneficiare.

Tipul serviciului acordat

Asistenţă juridică primară: în	 305	 cazuri	 victimele	 au	 pri-
mit	asistență	juridică	primară	–	inclusiv	întocmirea	cererilor,	
plângeri	 adresate	organelor	de	drept	 sau	 contestații	 împo-
triva	deciziilor	agentului	constatator.	Au	fost	eliberate	46	de	
ordonanțe	de	protecție.
Asistenţă juridică calificată:		în	33	de	cazuri	au	fost	desemnați	
avocați	pentru	a	reprezenta	interesele	victimelor.	Au	fost	în-
registrate	24	cauze	penale,	4	cauze	contravenționale,	4	cauze	
civile	şi	un	caz	către	CtEDO.
Asistenţă psihologică: 73	 de	 victime	 au	 beneficiat	 de	
asistență	 psihologică	 individuală,	 inclusiv,	 a	 fost	 acordată	
asistență	psihologică	de	lungă	durată	în	18	cazuri.	Au	fost	în-
tocmite	11	rapoarte	de	evaluare	psihologică.
Asistenţă socială:	54	victime	au	beneficiat	de	asistență	so-
cială:	6	au	beneficiat	de	consiliere	vocațională,	50	au	primit	
ajutor	material,	iar	în	21	cazuri	a	fost	dispus	plasamentul	vic-
timei	în	centru	de	plasament.

Profilul social al beneficiarelor:

După mediul de reședință	 –	 191	 	 victime	 provin	 din	 me-
diu	urban	şi	145	din	mediu	rural.	Majoritatea	au	domiciliul	
stabilit	 în	mun.	Chişinău,	 însă	 s-au	adresat	 şi	 persoane	din	
raioanele:	 Anenii	 Noi,	 Criuleni,	 Briceni,	 Cimişlia,	 Dubăsari,	
Teleneşti,	Rezina,	Ungheni,	Leova	şi		Ștefan	Vodă.
Vârsta:	cele	mai	multe	victime	ale	violenței	în	familie	au	între	
35-44	de	ani	(102	femei),	urmate	de	beneficiarele	de	25-34	
de	ani	(95	femei)	şi	cele	cu	vârsta	cuprinsă	între	45-54	şi	65+	
ani	(82	femei).	De	asemenea,	au	fost	înregistrate	victime	cu	
vârsta	cuprinsă	între	55-64	ani	(25	femei),	18-24	de	ani	(23	
cazuri)	şi	0-17	ani	(9	cazuri).
Nivelul de studii:	297	victime	au	studii	medii	(inclusiv	medii	
incomplete	 sau	medii	 de	 specialitate),	 iar	 alte	 29	 au	 studii	

superioare.	Din	numărul	total,	113	femei	sunt	mame	cu	copii	
minori,	dintre	acestea	majoritatea	(90	femei)	au	studii	medii	
incomplete/medii	sau	medii	de	specialitate,	 iar	20	au	studii	
superioare. 
Statutul ocupațional:	160	femei	au	statut	de	şomer.	Totodată,	
au	fost	înregistrate	55	de	victime	care	sunt	încadrate	în	câmpul	
muncii.	Din	numărul	total,	113	femei	sunt	mame	şi	au	în	îngri-
jire	unul	sau	mai	mulți	copii	minori,	dintre	acestea	39	 femei	
sunt	angajate,	38	sunt	şomere,	iar	36	au	activitatea	de	muncă	
suspendată	pe	motivul	concediului	de	îngrijire	a	copilului.	
Relația victimei cu agresorul: 239	 cazuri	 înregistrate	 unde	
victima	are	statut	de	concubină/fostă	concubină/soție/	 fos-
tă	soție	ceea	ce	reprezintă	o	rată	de	peste	70%	din	numărul	
total.	Violența	 între	rude	constatată	 în	15	cazuri	unde	victi-
ma	are	 statut	de	părinte	mamă/tată	sau	 tată	vitreg,	13	ca-
zuri	unde	victima	are	statut	de	fiu/fiică,	1	caz	unde	victima	
are	statut	de	soră.	Violență	între	afini:	5	cazuri	unde	victima	
are	statut	de	soacră.	În	32	cazuri,	victimele	nu	sunt	rude	cu	
agresorii.
Tipul de violență constatat:	 În	urma	evaluării	 cazurilor,	 s-a	
constatat	că	majoritatea	femeilor	care	s-au	adresat	sunt	vic-

time	ale	violenței	în	familie,	care	se	manifestă	în	mod	com-
binat.	Astfel,	183	femei	au	fost	agresate	în	mod	repetat	prin	
acțiuni	de	violență	fizică	şi	psihologică,	23	de	femei	au	suferit	
cel	puțin	3	forme	de	violență	şi	anume	fizică,	psihologică	şi	
economică	din	partea	aceluiaşi	agresor,	24	de	femei	au	fost	
supuse	 violenței	 psihologice,	 economice	 şi	 sexuale.	 Ca	 for-
mă	separată	de	violență,	au	fost	înregistrate	doar	83	cazuri,	
printre	care	–	psihologică	-	73,	fizică	-	2,		sexuală	-	7,	econo- 
mică	-	5.
Sursa de adresare:	 În	 majoritatea	 cazurilor,	 victimele	 s-au	
adresat	 după	 ajutor	 la	 CDF	 fiind	 informate	 de	 cunoştințe/
rude	sau	foste	beneficiare	ale	CDF,	fiind	vorba	de	134	femei.	
De	asemenea,	în	71	de	cazuri	victimele	s-au	informat	despre	
activitatea	 CDF	 de	 pe	 site-ul	 oficial	 al	 organizației/broşuri	
sau	pliante/	rețele	sociale	sau	alte	surse	de	pe	internet.	
31	de	cazuri	au	fost	referite	la	CDF	de	alte	organizații	non-
guvernamentale	 sau	 organizații	 membre	 ale	 Coaliției	
Naționale	în	baza	acordurilor	de	parteneriat.	Menționăm	
faptul	că	doar	53	de	femei	au	fost	referite	la	CDF	din	par-
tea	autorităților	de	stat,	în	acest	caz	victimele	fiind	îndru-
mate	de	ofițerii	de	poliție	şi	asistenții	sociali.	
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I S-A FĂCUT DREPTATE, DUPĂ UN PROCES INEChITABIL

Viața	ne	oferă	deseori	cele	mai	 incredibile	scenarii	de	film.	 	Olga	a	copilărit	 într-un	sat	din	Moldova.	De	mică	
a	învățat	să	simtă	lumea	altfel.	S-a	născut	cu	dezabilități	senzoriale	şi	retard	mintal.	Nu	poate	vorbi	şi	nici	auzi.	
Acest	lucru	i-a	îngrădit	accesul	la	educație.	Ajunsă	la	vârsta	adultă,	nu	se	putea	exprima	în	limbajul	mimico-ges-
tual	pentru	a	comunica	cu	cei	din	jur.

Nenorocirea	s-a	întâmplat	când	un	vecin	a	încercat	să	o	vi-
oleze.	A	intrat	în	casa	ei,	a	apucat-o	cu	forța,	i-a	sucit	mâna	
şi	a	 încercat	forțat	să	 întrețină	relații	sexuale	cu	ea.	 În	acel	
moment,	 femeia	a	 luat	o	tigaie	de	pe	marginea	plitei	şi	 l-a	
lovit	peste	față	de	2	ori.	Agresorul	a	decedat,	iar	Olga	a	fost	
condamnată	 la	13	ani	 închisoare	pentru	omorul	bărbatului	
care	a	vrut	să	o	violeze.

Anterior,	agresorul	a	mai	întreținut	relații	sexuale	cu	ea,	con-
trar	voinței	sale.	O	bătea	şi	o	viola.	Olga	s-a	adresat	de	mai	
multe	ori	la	polițistul	de	sector,	dar	nu	s-au	luat	măsuri	sufi-
ciente	pentru	ca	femeia	să	fie	în	siguranță.

În	2017,	CDF	 începuse	proiectul	prin	care	oferea	consiliere	
juridică	şi	psihologică	femeilor	din	Penitenciarul	nr.7,	care	au	
fost	victime	ale	violenței	în	familie	şi	violenței	în	bază	de	gen.	
Avocata	Arina	Țurcan	a	preluat	cazul	 imediat	ce	a	văzut	că	
sunt	şanse	să	i	se	facă	dreptate.	Și	dreptate	i	s-a	făcut.

Prin	decizia	Curții	Supreme	de	Justiție	din	27	noiembrie	2017	
a	fost	casată	total	decizia	Colegiului	penal	al	Curții	de	Apel	
Bălți	din	29	martie	2017,	cu	dispunerea	rejudecării	cauzei	de	
către	aceeaşi	instanță	de	apel,	în	alt	complet	de	judecată.

Prin	decizia	Curții	de	Apel	Bălți	din	25.04.2018	dosarul	a	fost	
trimis	 la	 rejudecare	 în	 instanța	 de	 fond,	 în	 alt	 complet	 de	
judecată.	La	data	de	15	 iunie	2020,	Olga	a	fost	achitată	de	
Judecătoria	Ungheni.

Avocata	a	reuşit	să	demonstreze	că	lovitura	fatală	a	fost	de	
fapt	legitimă	apărare,	iar	Olga	a	fost	pusă	în	libertate.

Îi	dorim	Olgăi	o	viață	liniştită	acasă!



CINE SUNTEM NOI? 
Centrul de Drept al Femeilor (CDF) este o organizație 
neguvernamentală înfiinţată de un grup de femei-juriste 
din Moldova. CDF pledează pentru egalitate de șanse 
dintre femei și bărbați în viața publică și cea de familie 
și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în 
familie și a violenței în bază de gen împotriva femeilor.
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Buletinul apare cu sprijinul financiar al Suediei și Fundației OAK
 

JURNALUL ANEI – ISTORIA UNEI SUPRAVIEȚUITOARE SPUSĂ ÎN IMAgINI
Centrul	 de	Drept	 al	 Femeilor	 a	 elaborat	 o	 publicație	mai	 puțin	 obişnuită.	 Este	
vorba	despre	jurnalul	unei	victime	a	violenței	în	familie,	spusă	în	format	de	benzi	
desenate.	Jurnalul	Anei,	are	la	bază	istoria	reală	a	unei	supraviețuitoare	a	violen-
ței	în	familie,	care	descrie	pas	cu	pas	felul	în	care	a	evoluat	relația	ei	de	cuplu	şi	
care	au	fost	momentele	de	cotitură	pentru	familia	lor.	Jurnalul	ilustrează	foarte	
bine	cum	se	poate	ajunge	la	o	relație	abuzivă	şi	care	sunt	semnalele	de	alarmă.	
Cercul	violenței	este	redat	prin	descrierea	unor	situații	cotidiene,	de	care	se	cioc-
nesc	multe	femei,	dar	care	sunt	percepute	ca	normalitate.	Totodată,	broşura	este	
concepută	ca	material	didactic	ce	va	putea	fi	folosit	 în	sesiunile	de	instruire	cu	
reprezentanții	organelor	de	drept,	pentru	a	analiza	intervențiile	specialiştilor	şi	ce	
poate	fi	îmbunătățit.	

Pentru	ca	această	publicație	să	ajungă	la	cât	mai	multe	femei,	vă	îndemnăm	să	
o	distribuiți	 persoanelor	 care	 credeți	 că	 ar	 avea	nevoie	 sau	pur	 şi	 simplu	 să	o	
recomandați	 femeilor	 din	 viața	 dvs,	 ca	 să	 poată	 preveni	 riscul	 de	 a	 trăi	 într-o	
relație	abuzivă.	

Jurnalul	Anei	îl	găsii	aici	—	https://bit.ly/31jd1qQ


