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CAMPANIA „DRAGĂ DEPUTAT, ASCULTĂ-MĂ ŞI PE MINE!” – FACE AUZITĂ  
VOCEA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Centrul	de	Drept	al	Femeilor	cu	suportul	Suediei	a	
desfăşurat	în	perioada	noiembrie-decembrie	2020	
campania	 de	 sensibilizare	 „Dragă	 deputat(ă),	 as-
cultă-mă	şi	pe	mine!”.	A	fost	o	iniţiativă	diferită	de	
tot	ce	am	realizat	până	acum.	Prin	această	campa-
nie	am	reuşit	să	ne	adresăm	direct	celor	care	pot	să	
contribuie	la	diminuarea	fenomenului	de	violenţă	
în	 familie.	Am	venit	 cu	un	mesaj	 către	persoane-
le	apropiate	victimelor	violenţei	 în	 familie	–	să	 le	
susţină.	Am	încurajat	victimele	–	să	solicite	ajutor.	
Am	readus	subiectul	pe	agenda	autorităţilor,	iar	cu	
suportul	 instituţiilor	mass-media	 şi	 prin	 interme-
diul	reţelelor	sociale	am	încurajat	întreaga	societa-
te	să	nu	tolereze	violenţa	în	jurul	lor	şi	în	propriile	
familii.	

Mesajele	campaniei	”Dragă	deputat(ă),	ascultă-mă	
şi	pe	mine!”	au	ajuns	la	peste	un	milion	de	cetăţeni.	
20 de canale tv naționale și regionale	difuzează	în	
perioada	ianuarie	–	martie	2021	spotul	social	con-
ceput	pentru	această	iniţiativă.	Aproximativ 8.400 
persoane	au	urmărit	cele	două	webinare	care	au	
oferit	informaţii	privind	soluţiile	legale	pentru	pro-
tejarea	victimelor	violenţei	 în	 familie	şi	 informaţii	
privind	impactul	violenţei	în	familie	asupra	copiilor.	
Peste	100.000 persoane	 au	 accesat	 online	 table-
ta	 informativă	cu	date	 statistice	privind	 incidenţa	
fenomenului	 la	 noi	 în	 ţară,	 precum	 şi	 scrisoarea	 



3
video	a	victimei	violenţei	 în	 familie,	 interpre-
tată	 simbolic	 de	 actriţa	 Diana	 Decuseară.	 Le	
mulţumim	tuturor	persoanelor	publice,	jurna-
liştilor	şi	colegilor	din	societatea	civilă	care	au	
fost	alături	de	noi	şi	au	îndemnat	la	acţiune.	

Femeile	victime	ale	violenţei	 în	 familie	ne-au	
transmis	 prin	 Messenger,	 poştă	 electronică	
sau	telefonic,	istoriile	dureroase	prin	care	trec,	
au	cerut	ajutor	şi	consiliere.	Problemele	şi	difi-
cultăţile	de	sistem	cu	care	s-au	confruntat	vor	
fi	 compilate	 şi	 formulate	 ca	 recomandări	 de	
îmbunătăţire	a	legislaţiei	în	vigoare,	iar	istori-
ile	 lor	 le	 vom	 transmite	deputaţilor	 şi	 îi	 vom	
încuraja	să	ia	toate	măsurile	necesare	pentru	
asigurarea	 asistenţei	 şi	 protecţiei	 eficiente	 a	
victimelor	violenţei	în	familie.	
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PROGRAMUL DE GRANTURI MICI IMPULS – NOI REALIZĂRI LA FINAL DE AN

Beneficiarii	Programului	de	gran-
turi	mici	IMPULS	au	reuşit	în	pri-
mele	 şase	 luni	de	 implementare	
să	ducă	 la	bun	sfârşit	o	 serie	de	
activităţi	planificate	pentru	peri-
oada	iunie-decembrie	2020.	Pen-
tru	prima	ediţie	a	programului	au	
fost	selectate	cinci	proiecte	con-
cepute	şi	realizate	de	absolvenţii	
Programului Internațional de 
Instruire Avansată „Prevenirea 
și răspunsul la violența în bază 
de gen: consolidarea agenților 
schimbării”. 

Beneficiarii	 de	 granturi	 sunt	
reprezentanţi	ai	autorităţilor	pu-
blice,	ONG-urilor	şi	profesori	uni-
versitari.	Ei	şi-au	propus	să	aducă,	
prin	intermediul	proiectelor	lor,	o	
schimbare	 a	 percepţiei	 fenome-
nului	violenţei	în	bază	de	gen	şi	a	
violenţei	în	familie	în	domeniul	în	
care	activează.	

Unul	 dintre	 proiectele	 imple-
mentate	cu	succes	în	această	pe-
rioadă	 s-a	 axat	 pe	 consolidarea	
abilităţilor	de	răspuns	ale	medici-
lor	la	cazurile	de	violenţă	în	fami-
lie,	prin	elaborarea	de	materiale	
educaţionale	 şi	 utilizarea	 lor	 în	
cadrul	cursului	„Violența în fami-
lie și în bază de gen”,	desfăşurat	
în	cadrul	Universităţii	de	Stat	de	
Medicină	 şi	 Farmacie	 ”Nicolae	
Testemiţanu”.	 Activitatea	 este	
destinată	 instruirii	 studenţilor	
medicinişti	 şi	 a	 medicilor	 prac-
ticieni	 conform	 standardelor	
internaţionale	 în	 domeniu.	 Cur-
sul,	 deşi	 unul	 opţional,	 a	 fost	
frecventat	de	aproximativ	300	de	
persoane,	 printre	 care	 studenţi	
locali	 şi	 internaţionali,	 dar	 şi	
medici	 angajaţi	 ai	 Universităţii.	
Studenţii	 s-au	 arătat	 extrem	 de	
interesaţi	 de	 tematica	 expusă	 şi	
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au	 solicitat	mai	multe	 informaţii	
suplimentare,	 în	 final	 apreciind	
atât	 partea	 teoretică,	 cât	 şi	 cea	
practică	a	cursului	cu	un	nivel	de	
satisfacţie	de	97,7%.

Un	 alt	 proiect	 implementat	 în	
domeniul	 medical	 a	 avut	 drept	
obiectiv	 adaptarea,	 în	 contextul	
pandemiei	COVID-19,	a	procesu-
lui	de	acordare	a	asistenţei	medi-
cale	 victimelor	violenţei	 în	 fami-
lie	şi	în	bază	de	gen,	prin	folosirea	
metodelor	 de	 telemedicină.	 În	
acest	 sens,	 în	 cadrul	 proiectu-
lui,	 a	 fost	 elaborat	 un	 protocol	
de	 asistenţă	 şi	 cooperare	 în	 do-
meniul	 telemedicinii	 şi	 au	 fost	
organizate	 două	 sesiuni	 de	 in-
formare	 cu	 privire	 la	 intervenţia	
instituţiilor	 medico-sanitare	 în	
cazurile	de	violenţă	în	familie.	Cei	
40	de	medici	de	familie	şi	medici	
specialişti	 din	 cadrul	 Asociaţiei	
Medicale	 Teritoriale	 „Centru”,	
participanţi	 la	 sesiunile	 de	 in-
formare,	 au	 analizat	 şi	 discutat	
aplicarea	metodelor	de	asistenţă	
medicală	 la	 distanţă	 în	 vederea	
oferirii	 unor	 servicii	mai	 eficien-
te	 victimelor	 violenţei	 în	 bază	
de	 gen	 în	 contextul	 pandemiei	
COVID-19.	 Proiectul	 va	 continua	
în	anul	viitor,	cu	elaborarea	unei	

metodologii	complexe	de	utiliza-
re	 a	 telemedicinii	 şi	 organizarea	
unor	sesiuni	suplimentare	de	 in-
formare	a	cadrelor	medicale.

Celelalte	proiecte	finanţate	în	ca-
drul	Programului	de	granturi	mici	
IMPULS	s-au	axat	pe:

 studierea	percepţiilor	femeilor	
angajate	 în	 cadrul	 poliţiei	 cu	
privire	 la	 fenomenul	 hărţuirii	
sexuale	la	locul	de	muncă

 instruirea	 asistenţilor	 soci-
ali	 din	 5	 raioane	 cu	 privire	
la	 violenţa	 în	 bază	 de	 gen	 şi	
violenţa	în	familie

 elaborarea	unei	analize	a	date-
lor	statistice	în	domeniul	pre-
venirii	 şi	 combaterii	 violenţei	
în	 familie	 şi	 violenţei	 în	 bază	
de	gen.	

Programul	 de	 granturi	 mici	 
IMPULS	 va	 fi	 implementat	 până	
în	anul	2022,	iar	în	luna	ianuarie	a	
anului	curent	va	fi	lansată	o	nouă	
rundă	de	depunere	a	solicitărilor	
de	finanţare.

Programul	 de	 granturi	 mici	 
IMPULS	este	implementat	de	CDF	
cu	suportul	financiar	al	Suediei.
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LANSAREA STUDIULUI „COSTUL ECONOMIC AL INEGALITĂȚILOR DE GEN  
ÎN REPUBLICA MOLDOVA

„Inegalitatea	de	gen	în	Republica	Moldova	ne	
costă	 câteva	 zeci	 de	miliarde	de	 lei	 în	minus	
de	 la	 bugetul	 de	 stat.	 Dacă	 inechităţile	 eco-
nomice	dintre	femei	şi	bărbaţi	ar	fi	eliminate,	
PIB-ul	 ţării	 noastre	 ar	 creşte	 cu	 până	 la	 20%	
sau	cu	aproximativ	39	de	miliarde	de	lei” sunt	
câteva	 date	 din	 studiul	 „Costul	 economic	
al	 inegalităţilor	 de	 gen	 în	 Republica	 Moldo-
va”,	lansat	în	luna	octombrie	2020.		

Potrivit	 studiului	 realizat	 de	 Expert-Grup	 în	
parteneriat	 cu	 Centrul	 de	 Drept	 al	 Femei-
lor	 şi	 finanţat	 de	 Suedia,	 femeile	 întâmpină	
dificultăţi	 în	 a	 reveni	 în	 câmpul	muncii	 după	
naştere.	 Provocările	 ţin	 de	 felul	 în	 care	 sunt	
gândite	politicile	din	domeniu,	insuficienţa	ser-
viciilor	calitative	de	tip	creşă,	lipsa	flexibilităţii	
angajatorilor,	precum	şi	tradiţia,	specificul	cul-
tural	şi	prejudecăţile	de	gen,	care	le	determină	
pe	femei	să	renunţe	la	activitatea	profesiona-
lă.	Conform	datelor	Casei	Naţionale	de	Asigu-
rări	Sociale,	la	01	ianuarie	2020	din	categoria	
persoanelor	asigurate,	39	458	mame	şi	7	136	
taţi	se	aflau	în	concediul	parţial	plătit	pentru	în-
grijirea	copilului	şi	beneficiau	de	indemnizaţie	
lunară	pentru	îngrijirea	copilului.

Autorii	 studiului	 consideră	 că	 legislaţia	
naţională	nu	conţine	prevederi	care	ar	motiva	
mama	şi	tatăl	să	împartă	între	ei	concediul	de	
îngrijire	 a	 copilului,	 iar	 în	 cazul	 în	 care	 decid	

să	apeleze	la	serviciile	de	tip	creşă,	femeile	se	
confruntă	cu	prejudecăţi	şi	critică.	„...În cultu-
ra noastră mamele care dau de mici copiii la 
creșă sunt etichetate ca mame mai puțin bune. 
Eu am dat copilul mai mare la creșă, în altă 
localitate, la vârsta de 1 an și 8 luni, pentru 
că am ieșit la serviciu, și majoritatea rudelor 
mă criticau. În viziunea mea, multe mame își 
doresc să acceseze servicii de creșă, dacă ar 
exista, dar din cauza presiunii sociale cedea-
ză și renunță la realizarea profesională”,	 a	
menţionat	una	dintre	persoanele	intervievate	
în	cadrul	acestui	studiu.

În	anul	2019,	 în	Republica	Moldova	existau	2	
creşe,	care	sunt	situate	doar	în	mediul	urban.	În	

condiţiile	în	care	în	anul	2018	s-au	născut	32,6	
mii	copii,	iar	în	2017	–	34,1	mii	copii,	numărul	
instituţiilor	de	educaţie	antepreşcolară	şi	a	lo-
curilor	disponibile	este	vădit	insuficient.

Pentru	 a	 îmbunătăţi	 lucrurile	 pe	 acest	 seg-
ment,	studiul	vine	cu	o	serie	de	recomandări	
ce	 au	 drept	 scop	 diminuarea	 decalajelor	 de	
gen	 şi	 a	 costurilor	 economice	 generate	 de	
acestea.	 Recomandările	 se	 referă	 la	 ajustări	
ale	 cadrului	 legislativ,	 acţiuni	 de	 sensibilizare	
şi	informare	a	opiniei	publice	cu	privire	la	ega-
litatea	de	gen,	rolul	femeilor	şi	bărbaţilor	în	so-
cietate	şi	familie,	reconcilierea	vieţii	private	cu	
cea	 profesională	 şi	 eliminarea	 stereotipurilor	
de	gen.

Studiul	 este	disponibil	 în	 variantă	electronică	
şi	 poate	fi	 accesat	 la	 acest	 link	 –	https://bit.
ly/2GOp9NB.
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FORMARE DE FORMATORI DESTINATĂ POLIȚIEI 

Centrul	de	Drept	al	Femeilor,	în	parteneriat	cu	Centrul	Integrat	
de	Pregătire	pentru	Aplicarea	Legii	(CIPAL)	al	Ministerului	Aface-
rilor	Interne	al	Republicii	Moldova	a	finalizat	în	luna	noiembrie	
cel	de-al	treilea	modul	al	Cursului	de	Formare	pentru	Formatori	
destinat	poliţiei	şi	altor	autorităţi	de	aplicare	a	legii.	Participanţii	
au	avut	o	sarcină	cu	totul	diferită	de	ce	au	experimentat	până	
acum.	Grupaţi	 în	echipe,	ei	 au	 luat	 locul	 formatorilor	 şi	 au	 si-
mulat	o	 instruire	dedicată	 colegilor	 din	poliţie.	 Fiecare	 grup	a	
avut	grijă	să	 includă	tehnicile	şi	metodele	de	 instruire	 însuşite	
anterior.	Ceilalţi	participanţi,	 împreună	cu	formatorii	Academi-
ei	„Nicolae	Dumitrescu”	au	oferit	feedback,	au	analizat	fiecare	
aspect	al	prezentării,	de	la	conţinut	la	prestanţă,	astfel	încât	la	
încheierea	modulului	toţi	participanţii	ştiau	ce	momente	merită	
îmbunătăţite.	

Întregul	program	a	cuprins	trei	module	cu	durata	de	trei	zile	şi	
a	avut	drept	scop	înţelegerea	dinamicii	fenomenului	de	violenţă	
în	familie,	 înglobând	instrumente	şi	metodologii	de	evaluare	a	
riscurilor	şi	bune	practici	de	intervenţie	în	cazuri	de	violenţă	în	
familie.	

Participanţii	 la	 curs	 au	 elucidat	 cauzele	 fundamentale	 ale	
violenţei	 în	 familie	 şi	 legătura	 dintre	 violenţă	 şi	 egalitatea	 de	
gen,	au	fost	formaţi	în	metode	de	instruire	a	adulţilor	şi	au	exer-
sat	metode	activ–participative.	Ulterior,	ei	vor	fi	implicaţi(te)	în	
instruirea	a	aproximativ	400	de	reprezentanţi	 şi	 reprezentante	
din	poliţie	şi	din	domeniul	ordinii	şi	securităţii	publice.

Cursul	 de	 Formare	 pentru	 Formatori	 face	 parte	 din	 proiectul	
„Consolidarea	capacităţii	 reprezentanţilor	sectorului	 justiţiei	 în	
aplicarea	eficientă	a	legislaţiei	privind	violenţa	în	familie”,	imple-
mentat	de	CDF	în	parteneriat	cu	CIPAL	şi	susţinut	de	UN	Women	
Moldova	şi	Suedia.
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RAPORTUL DE EVALUARE INTERMEDIARĂ A STRATEGIEI NAȚIONALE CU PRIVIRE 
LA PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ŞI A VIOLENȚEI  
ÎN FAMILIE PENTRU ANII 2018-2023

În luna octombrie 2020 a fost lansat raportul de evaluare intermediară a Strategiei 
naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pen-
tru anii 2018 - 2023. Analiza reflectă rezultatele, restanțele, dar și recomandările formu-
late de echipa de evaluare.

 dezvoltarea	 mecanismului	 de	 finanţare	 a	
sistemului	de	servicii	sociale	

 persistenţa	 atitudinilor	 discriminatorii	 şi	
descurajatoare	 faţă	 de	 victimele	 violenţei	
faţă	de	femei	şi	ale	violenţei	în	familie	

 resursele	 financiare	 alocate	 din	 bugetul	
public,	 nu	 sunt	 ajustate	 la	 costurile	 reale	
de	întreţinere	şi	necesităţile	beneficiarelor	
plasate	in	centrele	specializate

 cadrul	 normativ	 privind	 tratamentul	 obli-
gatoriu	 al	 dependenţei	 de	 alcool	 şi/sau	
droguri	 în	 vederea	 reabilitării	 subiecţilor	
violenţei	în	familie	nu	a	fost	modificat

 numărul	actelor	de	violenţă	în	familie	califi-
cate	ca	infracţiune	a	scăzut	de	două	ori	din	
anul	2016

 resursele	 financiare	 şi	 umane	 insuficiente	
nu	permit	o	bună	 coordonare	a	 acţiunilor	
de	prevenire	şi	combatere	a	violenţei	la	ni-
vel	central	şi	local.	

Evaluarea	 a	 fost	 coordonată	 şi	 elaborată	 de	
Centrul	 de	 Drept	 al	 Femeilor,	 în	 parteneriat	
cu	 Coaliţia	 Naţională	 „Viaţă	 fără	 violenţă	 în	
familie”,	 cu	 suportul	 UN	Women	Moldova	 şi	
al	 Suediei	 în	 cadrul	 proiectului	 „Apropierea	 
Republicii	 Moldova	 de	 ratificarea	 Convenţiei	
de	la	Istanbul”.

Principalele realizări: 
 statistica	Inspectoratului	General	de	Poliţie	

pentru	anii	2018-2019	atestă	o	dinamică	în	
creştere	a	numărului	de	sesizări

 au	 fost	 realizate	 instruiri	 pentru	mai	mul-
te	categorii	de	specialişti,	în	special	pentru	
reprezentanţi	 ai	organelor	de	drept	 şi	mai	
puţin	 pentru	 personal	medical	 şi	 asistenţi	
sociali

 au	fost	elaborate	instrucţiuni	sectoriale	pri-
vind	 răspunsul	 la	 cazurile	 de	 violenţă	 faţă	
de	femei	şi	în	familie

 au	fost	create	încă	trei	centre	de	asistenţă	şi	
consiliere	a	agresorilor	familiali	şi	dezvolta-
te	programe	probaţionale	pentru	agresori

Totodată, evaluatorii au constatat restanțe 
privind:
 insuficienţa	numărului	serviciilor	specializa-

te	de	scurtă	şi	lungă	durată	pentru	victime-
le	violenţei	în	familie	

Raportul	poate	fi	accesat	aici:	
https://bit.ly/2HFy3gu
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NOI PROIECTE PENTRU CONSOLIDAREA EFICIENȚEI ŞI ACCESULUI LA JUSTIȚIE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Centrul de Drept al Femeilor a devenit beneficiar de grant în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la 
justiție în Moldova” implementat de UNDP Moldova cu suportul Suediei. Implicarea CDF se va axa pe îmbunătățirea 
accesului la justiție pentru victimele violenței în familie. Activitățile realizate de CDF vor contribui la realizarea a  
câtorva obiective cheie:

 valorificarea	expertizei	şi	a	bunelor	practici	
internaţionale	în	domeniul	medicinii	legale	
în	partea	ce	ţine	de	interacţiunea	sistemu-
lui	de	medicină	legală	cu	victimele;	

 documentarea	 cazurilor	 de	 violenţă	 în	 fa-
milie;

 elaborarea	 procedurilor	 interne	 de	
intervenţie	a	medicilor	legişti	în	cazurile	de	
violenţă	în	familie;

 iniţierea	 	procedurii	de	revizuire	a	Regula-
mentului	privind	aprecierea	medico-legală	
a	gravităţii	vătămărilor	corporale.

O	altă	componentă	a	intervenţiei	CDF	ţine	
de	 identificarea,	 validarea	 şi	 compararea	
practicilor	de	intervenţie	coordonată	a	ac-
torilor	 din	 sectorul	 justiţiei	 în	 cazurile	 de	
violenţă	 în	 familie.	 Vor	 fi	 analizate,	 prin	
prisma	mai	multor	 indicatori,	 aspecte	 le-
gate	de	cooperarea	între	actorii	din	secto-
rul	 justiţiei	 în	 raioanele	 Comrat,	 Cimişlia,	
Criuleni	 şi	 Soroca.	 În	 baza	 analizei	 vor	 fi	
formulate	o	 serie	de	 recomandări	menite	
să	 asigure	 o	 coordonare	 mai	 eficientă	 a	
intervenţiei	în	conformitate	cu	standardele	
internaţionale	în	domeniu.

Totodată,	va	fi	propus	şi	promovat	un	mo-
del	 practic	 de	 răspuns	 coordonat	 a	 sec-
torului	 justiţiei	 la	 cazurile	 de	 violenţă	 în	
familie	 şi	 vor	 fi	 consolidate	 capacităţile	
profesioniştilor	 din	 cele	 patru	 raioane	 în	
aplicarea	modelului	propus.
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OFIŢERII DE PATRULARE ŞI CEI DE SECTOR PREGĂTIŢI SĂ INTERVINĂ  
ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 

Activităţile	din	Campania	„16	zile	de	activism	împotriva	violenţei	în	bază	de	gen”	au	fost	completate	cu	o	
serie	de	instruiri	dedicate	celor	mai	bune	practici	de	răspuns	al	poliţiei	la	cazurile	de	violenţă	în	familie.	
Participanţii	au	fost	ofiţeri	de	patrulare	şi	ofiţeri	de	sector.	Timp	de	două	zile	participanţii	au	aprofundat	
cunoştinţele	privind:
•	 factorii	care	generează	şi	menţin	violenţa	
•	 mituri	şi	realităţi	despre	violenţa	în	familie	
•	 formele	de	manifestare	ale	violenţei	
•	 conceptul	de	putere	şi	control	
•	 portretul	psiho-social	al	victimei	şi	al	agresorului
•	 intervenţia	poliţiei	în	cazurile	de	violenţă	în	familie
•	 răspunderea	şi	consecinţele	pentru	persoanele	care	comit	acte	de	violenţă	în	familie	
•	 răspunsul	coordonat	al	specialiştilor	din	domeniu,	roluri	şi	responsabilităţi	în	soluţionarea	cazurilor	de	

violenţă

Instruirile	au	fost	realizate	de	Centrul	de	Drept	al	Femeilor,	 în	baza	Acordului	de	parteneriat	cu	IGP	şi	
în	 cooperare	cu	 Inspectoratul	Naţional	de	Securitate	Publică	al	 IGP	 şi	 susţinerea	financiară	a	Suediei,	
Fundaţiei	OAK	şi	Ambasadei	Franţei	în	Moldova.

AUDIENȚII INJ INSTRUIȚI ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
Procurori	şi	 judecători	din	peste	23	raioane	ale	ţării	au	participat	 în	 luna	decembrie	 la	seminarul	–	Practica judiciară privind examinarea cauzelor 
de violență în familie.	Formatorii	au	abordat	fenomenul	din	perspectivă	psihologică,	a	 legislaţiei	 în	domeniu,	a	modului	de	 investigare	a	cazurilor,	
jurisprudenţa	CtEDO	privind	violenţa	în	familie	şi	nu	în	ultimul	rând	au	fost	analizate	probleme	ce	apar	la	judecarea	în	instanţă	a	infracţiunilor	de	
violenţă	în	familie.	Participanţii	au	expus	situaţii	şi	viziuni	din	propria	experienţă,	au	fost	dezbătute	şi	discutate	noi	perspective	şi	moduri	de	soluţionare	
a	cazurilor	de	violenţă	în	familie.	

Seminarul	a	fost	organizat	de	CDF	în	colaborare	cu	Institutul	Naţional	al	Justiţiei	şi	susţinerea	Suediei.



SOCIALHUB – O PLATFORMĂ PENTRU TINERI 
IMPLICAŢI
În	luna	noiembrie	a	fost	lansată	prima	ediţie	a	platformei	Social	Hub	dedicată	tinerilor	care	discută,	
schimbă	viziuni	şi	acţionează	în	comunităţile	lor	pentru	a	preveni	violenţa	în	familie	şi	stereotipurile	
de	gen.	Am	păşit	la	drum	cu	10	tineri	şi	tinere	entuziasmaţi/te	şi	motivaţi/te	să	schimbe	lucrurile	
prin	propriul	exemplu.	

În	cadrul	celor	trei	întâlniri	am	explorat	cauzele	fenomenului	violenţei	în	familie	şi		stereotipurile	
de	gen,	am	vorbit	despre	situaţii	problemă,	despre	formele	violenţei	în	familie,	despre	instituţiile	şi	
specialiştii	ce	trebuie	să	intervină	în	astfel	de	cazuri,	despre	rolul	societăţii	în	prevenirea	fenomenu-
lui.	Totodată,	tinerii	au	fost	provocaţi	să	participe	la	jocuri	de	rol,	să	cerceteze	şi	să	se	documenteze	
la	subiectul	abordat.		La	ultima	întâlnire	din	cadrul	SocialHub	2020,	tinerii	au	prezentat	ideile	de	
proiecte,	de	la	sesiuni	de	informare	şi	ateliere	de	lucru	la	trening-uri	pentru	adolescenţi	-	toate	vor	
prinde	contur	în	2021.	Este	prima	generaţie	SocialHub,	care	va	contribui	la	schimbarea	atitudinilor	
şi	percepţiilor	despre	violenţa	în	familie	şi	stereotipurile	de	gen	în	rândul	tinerilor.	Alături	de	noi	
a	fost	şi	Anna	Lyberg,	Ambasadoarea	Suediei	 la	Chişinău,	care	a	 încurajat	tinerii	să	se	 implice	 în	
activităţi	de	prevenire	şi	a	împărtăşit	cu	noi	bunele	practici	şi	experienţa	Suediei	în	acest	domeniu.	

Mulţumim	formatorilor,	Sergiu	Toma	şi	Arina	Ţurcan-Dontu	pentru	organizarea	interactivă	a	întâlni-
rilor	noastre	şi	pentru	informaţia	utilă	transmisă	tinerilor.

Social	Hub	a	fost	organizat	de	Centrul	de	Drept	al	Femeilor	în	parteneriat	cu	Centrul	Media	pentru	
Tineri	cu	suportul	Suediei.	
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VIOLENŢA ÎN FAMILIE UN SUBIECT ABORDAT LA RADIOUL NAŢIONAL
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nal	Pro-Femina	din	raionul	Hînceşti	şi	Centrul	
Maternal	din	 raionul	Drochia,	 care	au	 relatat	
despre	felul	în	care	reuşesc	să	ofere	suport	vic-
timelor	violenţei	în	familie	în	regiunile	pe	care	
le	 reprezintă,	 cum	 le-a	 afectat	 pandemia,	 ce	
soluţii	au	găsit	pentru	situaţiile	de	criză.

Ne-a	bucurat	faptul	că	aceste	emisiuni	au	fost	
transmise	 în	mediul	online,	astfel	 încât	 infor-
maţia	va	fi	accesibilă	ori	de	cate	ori	va	fi	ne-
voie.	

Emisiunile	radio	au	fost	realizate	graţie	supor-
tului	financiar	oferit	de	Suedia.	

Centrul	de	Drept	al	Femeilor	în	parteneriat	cu	Radioul	Moldova	au	abordat	diverse	aspecte	ale	fe-
nomenului	de	violenţă	în	familie	într-o	serie	emisiuni	Loc de dialog.	Cele	opt	ediţii	au	avut	invitaţi	
speciali	–	experţi	în	domeniu	–	avocat	şi	psiholog,	specialişti	ce	oferă	sprijin	victimelor	şi	oameni	de	
artă	care	au	documentat	ani	la	rând	acest	subiect.	

Scopul	emisiunilor	a	fost	să	informăm	ascultători	despre	impactul	violenţei	în	familie	la	nivel	de	so-
cietate,	care	sunt	costurile	economice	ale	violenţei	în	familie,	ce	este	un	plan	de	siguranţă	şi	de	ce	
femeile	aflate	în	relaţii	abuzive	ar	trebui	să-l	cunoască,	cum	depăşim	stereotipurile	care	roiesc	în	ju-
rul	acestui	subiect.	Câteva	ediţii	speciale	le-au	avut	drept	invitate	pe	colegele	de	la	Centrul	„Stimul”	
din	raionul	Ocniţa	şi	ONG-ului	„Interaction”	din	regiunea	transnistreană,	dar	şi	de	la	Centrul	Mater-



TOTALIZĂRILE ANULUI. ACTIVITATEA CDF ÎN CIFRE
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Statistica	ne		relevă	faptul	că	376 victime	provin	din	mediu	ur-
ban	 şi	 294	din	mediu	 rural. Cel	mai	des	 au	apelat	 la	 serviciile	
centrului	femeile	cu	vârsta	cuprinsă	între	35	şi	44 ani,	urmate	
de	grupa	de	vârstă	25	-	34	şi	doamnele	în	vârstă	de	65 ani şi	mai	
mult.	Majoritatea	au	studii	medii,	medii	de	specialitate	sau	me-
dii	incomplete,	iar	în	aproximativ		74 %	din	totalul	solicitărilor	
înregistrate,	victimele		sunt	agresate	de	partenerii	de	viaţă	(soţi,	
foşti	soţi	concubini	sau	foşti	concubini).

CDF	a	 facilitat	eliberarea	a	123	Ordonanţe	de	Protecţie.	 În	54 
de cauze	au	fost	desemnaţi	avocaţi	care	au	reprezentat	 inte-
resele	victimelor	şi	continuă	să	le	reprezinte	în	instanţă.	Din	nu-
mărul	total	al	cauzelor,	75%	sunt	cauze	penale,	15%	sunt	cauze	
contravenţionale	şi	10%	cauze	civile.	

În	 procesul	 de	 reprezentare	 a	 intereselor	 victimelor	 violenţei	
în	 familie,	 avocaţii	 au	 înaintat	 acţiuni	 civile	 pentru	 repa-
rarea	 prejudiciului	 moral,	 material	 şi	 biologic	 în	 cadrul	 ca-
uzelor	 penale.	 Potrivit	 hotărârilor	 instanţelor	 de	 judeca-
tă	 pe	 cauzele	 reprezentate	 de	 avocaţii	 CDF,	 suma	 totală	
obţinută	 pentru	 repararea	 prejudiciului	 moral	 a	 constituit	 
1 513 427 MDL.

Pe	parcursul	anului,	133 de victime	ale	violenţei	în	familie	au	
beneficiat	de	asistenţă	psihologică,	iar	în	110 cazuri a	fost	ne-
cesară	consiliere	socială	pe	problemele	de	indemnizaţii,	pensii,	
alocaţii	sau	ajutoare	materiale	acordate	de	stat.	Totodată,	6	fe-
mei	au	beneficiat	de	abilitare	economică,	 iar	17 beneficiare 
au	 participat	 la	 2	master	 class-uri	 organizate	 în	 lunile	 august-	
septembrie	2020.

Pe parcursul anului 2020, 
am oferit suport și asistență 

juridică primară la  

670 beneficiari  
dintre care 227 sunt femei 
care au în îngrijire doi sau 
mai mulți copii minori. Din 

cauza situației epidemiologice 
din țară, victimele au fost 
consiliate preponderent 

telefonic, iar cazurile grave 
au beneficiat de asistență 

specializată în oficiu.  

227 
femei cu 

copii minori

368 
cazuri violență 

fizică și 
psihologică

156 
cazuri violență 

psihologică

40 
cazuri 

violență fizică, 
psihologică și 

economică

29 
cazuri 

violență fizică, 
psihologică și 

sexuală
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ABILITAREA ECONOMICĂ A VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE –  
ISTORII CARE INSPIRĂ

Abilitarea	economică	a	victimelor	violenţei	în	familie	este	o	etapă	foarte	importantă	în	procesul	de	reabilitare	şi	reîncadrare	a	beneficiarelor	în	viaţa	
socială.	Independenţa	financiară	ajută	femeile	să	rupă	cercul	violenţei	şi	să	aleagă	o	viaţă	în	siguranţă	pentru	ele	şi	copii.	În	acest	an,	Centrul	de	Drept	
al	Femeilor	a	selectat	şase	beneficiare	care	au	fost	incluse	în	programul	de	abilitare	economică	implementat	cu	suportul	Suediei.	Şase	femei	au	avut	
posibilitate	să	primească	o	formare	vocaţională,	să	se	reprofileze	sau	să-şi	dezvolte	o	idee	de	afacere.	Şase	femei	au	avut	curajul	să	pornească	pe	un	
drum	nou	şi	să-şi	urmeze	visul.	

IOANA	locuieşte	într-o	localitate	de	la	nordul	ţării.	Are	doi	copii	mici,	iar	la	vârsta	de	26	de	ani	îşi	rescrie	
viaţa.	Poartă	în	valiza	cu	amintiri	istoria	tristă	a	propriei	familii.	Îşi	aminteşte	cum	părinţii	îşi	câştigau	existenţa	
lucrând	pe	deal.	Îşi	aminteşte	şi	zilele	în	care	consumul	de	alcool	era	ocupaţia	lor	preferată.	Până	în	ziua	în	
care	Ioana,	copilă	fiind,	şi-a	găsit	mama	bătută	până	la	vânătăi	şi	fără	suflare.	A	înţeles	că	s-a	întâmplat	ceva	
groaznic.	Şi-a	luat	sora	şi	au	fugit	la	rudele	din	alt	sat.	Acolo	şi-a	continuat	studiile	la	un	colegiu,	iar	mai	târziu	
face	cunoştinţă	cu	Victor,	cel	care	spera	să-i	fie	alături	la	bine	şi	la	greu.	La	început,	căsnicia	era	frumoasă,	cre-

dea	Ioana.	Victor	i-a	interzis	să	lucreze,	pentru	că	„el	este	bărbat	
şi	o	să	asigure	familia	cu	tot	ce	este	necesar”.	Prieteni	de	familie	
la	fel	nu	au	avut,	pentru	că	„oameni	buni	în	sat	nu-s,	iar	prietenii	
din	 trecut	 trebuie	 să	 rămână	acolo”,	 îi	 spunea	des	 concubinul.	
În	scurt	timp	se	naşte	primul	copil	al	cuplului.	Neînţelegerile	în	
familie	devin	tot	mai	dese,	Victor	începe	să	consume	alcool	şi	se	
întoarce	acasă	în	stare	de	ebrietate.	Scandalurile	erau	însoţite	de	
insulte,	apoi	au	urmat	loviturile	care	au	cauzat	naşterea	prema-
tură	a	celui	de-al	doilea	copil.	Victor	ştia	că	Ioana	nu	are	la	cine	să	
plece,	că	depinde	financiar	de	el,	deci	va	răbda.	Dar	nu	şi	de	data	
aceasta.	În	inimă,	acolo	unde	era	multă	frică	şi	neputinţă,	şi-a	fă-
cut	loc	curajul	şi	Ioana	a	cerut	ajutor.	Ea	a	fost	plasată	împreună	
cu	copiii	la	un	centru	specializat	din	zona	de	nord.	La	CDF	a	primit	
consilierea	 juridică	necesară	şi	a	 reuşit	să	obţină	ordonanţă	de	
protecţie.	Totodată,	coordonatoarea	proiectului	de	abilitare	eco-
nomică	a	ghidat-o	să	identifice	domeniul	în	care	ar	vrea	să	lucre-
ze.	După	mai	multe	întâlniri,	discuţii	şi	analize,	Ioana	a	atras	aten-
ţia	 la	un	detaliu.	 În	odaia	de	 la	centrul	de	plasament	peste	tot	
erau	amenajate	elemente	educative	pentru	copii,	confecţionate	



chiar	de	ea.	Aşa	a	început	a	crede,	a	visa,	a	planifica.	Îşi	dorea	să	deschidă	propriul	atelier	de	confecţionare	a	accesoriilor,	jucăriilor	educative,	cărţuliilor	
didactice	pentru	copiii	mai	mari	de	5	luni.	

În	cadrul	programului	de	abilitare	economică	i-a	fost	procurată	o	maşină	de	cusut,	materia	primă	necesară	şi	accesorii	pentru	confecţionarea	cărţuliilor	
din	fetru	şi	jucăriilor	educative.	Această	activitate	îi	va	permite	Ioanei	să	acopere	necesităţile	financiare	ale	familie	sale	şi	şi	să	fie	alături	de	copii.

CRISTINA	şi	Ion	erau	într-o	relaţie	de	ceva	timp.	Au	locuit	împreună,	dar	din	cauza	certurilor,	a	presiunii	şi	violenţei	psihologice	aplicate	ei	şi	copiilor	
minori,	Cristina	a	decis	să	pună	capăt	relaţiei.	Părea	simplu,	însă	coşmarul	abia	începea.	Concubinul	a	decis	să	o	încuie	în	propria	locuinţă	şi	să	încerce	să	
o	izoleze.	Văzând	că	viaţa	ei	şi	a	copiilor	este	în	pericol,	Cristina	a	apelat	la	serviciile	CDF.	Cu	ajutorul	avocatei	a	reuşit	să	obţină	ordonanţă	de	protecţie,	
iar	paralel	a	beneficiat	de	asistenţa	psihologului,	pentru	a	putea	face	faţă	situaţiei	complicate.	Fostul	concubin	era	pe	urmele	Cristinei	oriunde.	Insista	să	
o	provoace	la	discuţii,	să	o	jignească	şi	să	o	insulte	în	locurile	publice.	Era	apelată	în	timpul	nopţii	şi	ameninţată.	Frica	era	atât	de	puternică	încât	alegea	
să	meargă	pe	jos	la	serviciu,	rar	ieşea	din	casă,	schimba	des	numărul	de	telefon.	Odată	cu	pandemia	au	apărut	noi	dificultăţi.	Pe	lângă	faptul	că	s-a	po-
menit	şomeră,	îi	era	frică	să	lase	copiii	minori	singuri.	În	toată	această	perioadă,	Cristina	a	fost	susţinută	mereu	de	avocată	şi	consiliată	în	domeniul	de	
orientare	profesională.	Îşi	dorea	să	schimbe	domeniul	de	activitate,	să	fie	alături	de	copiii	şi	să	reuşească	să-i	întreţină.	Programul	de	abilitare	economică	
al	CDF	a	fost	pentru	Cristina	şansa	pentru	un	nou	început.	A	urmat	gratuit	cursuri	de	manichiură	şi	coafor,	iar	prin	intermediul	programului	de	abilitare	
economică	i-au	fost	procurate	ustensilele	necesare	pentru	a	practica.	Cristina	este	optimistă	că	va	reuşi,	iar	primii	clienţi	nu	au	întârziat	să	apară.
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INGA	a	apelat	la	asistenţa	juridică	şi	socială	a	CDF	când	situaţia	în	familie	
devenise	 insuportabilă,	 iar	 violenţa	psihologică	 şi	 economică	din	partea	
soţului	părea	că	nu	mai	 încetează.	Urma	o	 facultate,	 iar	diagnosticul	de	
autism,	pus	 fetiţei	mai	mici,	 i-a	 limitat	 şi	mai	mult	posibilitatea	de	a	 se	
angaja.	 Cheltuielile	 pentru	 tratamentul	 copilului	 erau	mari,	 iar	 suportul	
soţului	 lipsea	cu	desăvârşire.	Aşa	a	decis	să	divorţeze	şi	să	 încerce	să	se	
descurce	pe	cont	propriu,	să	trăiască	într-o	atmosferă	calmă,	în	care	ambii	
copii	să	se	simtă	în	siguranţă,	lucru	absolut	vital	pentru	fiica	mai	mică,	care	
avea	nevoie	de	multă	implicare	şi	îngrijire.	

Pasiunea	pentru	logopedie	şi	dragostea	pentru	copii,	au	ajutat-o	să	depă-
şească	această	perioadă	dificilă	din	viaţa	ei.	Fiind	inclusă	în	programul	de	
abilitare	economică	al	CDF,	a	fost	susţinută	să	finalizeze	studiile,	aşa	încât	
să	poată	activa	 în	 calitate	de	 logoped.	 Ingăi	 i-a	 fost	procurată	 literatură	
de	specialitate,	jocuri	didactice	şi	materiale	necesare	pentru	şedinţele	de	
logopedie.	
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La	moment,	îşi	sprijină	fiica	în	a	se	adapta	social,	având	in	vedere	specificul	diagnosticului	de	autism,	iar	în	paralel	lucrează	individual	cu	câţiva	copii	pe	
care	îi	ajută	să	corecteze	dificultăţile	în	vorbire.	Cu	timpul	îşi	propune	să	deschidă	un	cabinet	logopedic	şi	să	fie	alături	de	copiii	care	au	nevoie	serviciile	ei.	

IRINA	s-a	căsătorit	cu	Mihai	după	câţiva	ani	de	relaţie	frumoasă.	După	naşterea	copilului,	relaţiile	cu	soţul	au	
început	să	fie	din	ce	în	ce	mai	tensionate:	certuri,	nemulţumiri,	nopţi	petrecute	cu	prietenii,	agresivitate	necon-
trolată.	Când	a	lovit-o	prima	dată,	Irinei	deja	îi	era	frică	să	se	afle	într-o	locuinţă	cu	el.	Încerca	să	comunice	şi	să	
oprească	comportamentul	agresiv	al	soţului,	mai	ales	când	îşi	permitea	să	genereze	conflicte	 în	faţa	copilului.	
La	un	moment	dat,	Irina	a	observat	că	soţul	cheltuieşte	salariul	fără	a	investi	în	ceva	concret,	lipsea	nopţile,	iar	
la	întoarcerea	acasă	vedea	schimbări	în	comportamentul	şi	privirea	lui.	A	înţeles	că	Mihai	a	început	să	consume	
droguri	şi	a	plecat	la	părinţi.	A	iniţiat	şi	a	obţinut	divorţul.	La	scurt	timp,	fostul	soţ	a	provocat	intenţionat	un	ac-
cident	rutier,	tamponând	maşina	în	care	se	afla	Irina	şi	copilul	lor.	Femeia	a	fost	mult	timp	spitalizată	şi	încă	mai	
are	nevoie	de	reabilitare.	

La	CDF,	Irina	a	primit	asistenţă	juridică,	psihologică	şi	a	fost	inclusă	în	programul	de	abilitare	economică.	Deşi	
are	studii	superioare,	Irina	nu	se	poate	angaja	deocamdată.	Consecinţele	accidentului	îi	limitează	deplasarea.	În	
cadrul	discuţiilor	de	orientare	profesională,	a	fost	clar	că	este	necesară	reprofilarea.	Soluţia	potrivită	a	văzut-o	
în	domeniul	IT.	A	încercat	şi	i-a	plăcut.	Cu	suportul	Centrului	a	urmat	o	serie	de	cursuri	online,	unde	a	însuşit	
abilităţi	de	lucru	în	Adobe	Illustrator	şi	UI/UX	Design.	Totodată,	a	fost	procurat	un	laptop,	aşa	încât	să	poată	
practica	mai	uşor.	Urmează	o	nouă	etapă	în	viaţa	Irinei,	un	nou	job	şi	noi	perspective.



NINA	este	mamă	a	trei	copii	şi	locuieşte	într-un	raion	din	centrul	
Moldovei.	 Soţul	 a	 fost	 violent	pe	parcursul	 întregii	 relaţii.	A	 fost	
agresată	fizic	foarte	des,	dar	nu	s-a	adresat	la	poliţie	din	ruşine	şi	
frică	că	nu	se	va	descurca	singură.	După	ultima	ceartă,	soldată	cu	
lovituri	grave	în	regiunea	capului,	ea	a	depus	plângere	 la	poliţie.	
La	CDF	a	primit	asistenţa	juridică	necesară	pentru	a	obţine	ordo-
nanţă	de	protecţie.	Soţul	a	plecat,	dar	nu	înceta	să	o	preseze	şi	să-i	
amintească	 că	 fără	 salariul	 lui	 nu	 va	putea	 supravieţui.	Anterior,	
soţul	 era	unicul	 angajat	 în	 familie.	Nina	are	doar	 studii	 gimnazi-
ale,	fără	vreo	specialitate	sau	experienţă	de	muncă.	Pe	parcursul	
căsniciei	s-a	dedicat	familiei,	educaţiei	copiilor	şi	lucrului	pe	lângă	
casă.		Planificarea	abilitării	ei	economice	a	fost	o	etapă	importantă	
din	suportul	de	care	a	beneficiat.	Au	fost	aplicate	mai	multe	teste,	
au	fost	realizate	interviuri	pentru	a	determina	ce	i	s-ar	potrivi	mai	
bine.	Nina	a	fost	de	acord	că	este	nevoie	să	înceapă	de	la	o	formare	
profesională	de	scurtă	durată.	A	ales	specialitatea	de	contabil,	de-
oarece	se	simte	mai	confortabil	cu	materiile	din	profilul	real,	dar	şi	
pentru	că	asta	i-ar	permite	să	lucreze	de	acasă.	Sfârşitul	anului	a	fost	pentru	Nina	plin	de	emoţii	şi	speranţă.	În	cadrul	proiectului	de	abilitare	economică	
a	fost	achitat	cursul	de	formare	profesională,	cu	specializare	în	contabilitate	şi	a	fost	procurat	un	laptop	pentru	a	putea	însuşi	eficient	meseria.	Nina	
inspiră	prin	curaj	şi	dorinţa	de	a	schimba	lucrurile	din	viaţa	sa.	Nu	e	simplu,	dar	cu	susţinere	şi	încurajări,	dificultăţile	sunt	depăşite	mai	uşor.	
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ANA	locuia	în	chirie	la	Chişinău	alături	de	concubin	şi	cei	trei	
copii.	După	unul	din	ultimele	episoade	de	violenţă	 la	care	a	
fost	supusă	a	apelat	la	ajutorul	poliţiei.	La	îndrumarea	poliţiei	
a	apelat	şi	la	serviciile	Centrului	de	Drept	al	Femeilor.	

Ana	a	primit	asistenţă	juridică	primară	şi	a	mers	la	consiliere	
psihologică.	Cea	mai	mare	dorinţă	era	să	se	termine	coşmarul	
prin	care	trecea.	Lumea	ei	se	prăbuşea	din	toate	părţile.	Lovi-
turile	primite	în	regiunea	capului	i-au	afectat	memoria.	Multe	
episoade	din	viaţă	nu	şi	 le	mai	amintea.	Carantina	 instituită	
din	cauza	pandemiei	a	lăsat-o	fără	un	loc	de	muncă	şi	fără	un	
venit	minim	prin	 care	 reuşea	 să	 supravieţuiască	 alături	 de	
copii.	



Pentru	câteva	luni	au	fost	adăpostiţi	la	un	centru	de	plasament	în	Chişinău,	iar	din	toamnă	au	
plecat	la	nordul	republicii.	Copiii	au	fost	şcolarizaţi,	iar	ea	s-a	angajat	în	calitate	de	cosătoare.	
La	fabrica	a	lucrat	iniţial	ca	ucenic,	iar	apoi	a	fost	avansată.	

Între	timp,	Ana	a	fost	inclusă	şi	în	proiectul	de	abilitare	economică	al	CDF.	Au	fost	evaluate	ne-
cesităţile	şi	încurajată	să	privească	în	direcţia	în	care	îşi	vede	viitorul.	Experienţa	de	la	fabrică	a	
ajutat-o	să	înţeleagă	că	acesta	este	domeniul	în	care	ar	vrea	să	se	dezvolte.	Mai	mult,	ea	deja	îşi	
îmbunătăţeşte	abilităţile	prestând	servicii	de	reparaţie	a	hainelor	la	domiciliu.	Maşina	de	cusut,	
surfilatorul	şi	alte	instrumente	necesare	pentru	această	activitate	au	fost	procurate	în	cadrul	
proiectului	de	abilitare	economică.	În	timp	îşi	doreşte	să	extindă	tipul	de	servicii	prestate,	să	
continue	lucrul	la	fabrica	unde	este	angajată,	iar	ziua	de	mâine	să	fie	mai	previzibilă	şi	mai	sta-
bilă	din	punct	de	vedere	financiar.	

Programul	de	abilitare	economică	este	implementat	cu	suportul	financiar	al	Suediei.	
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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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