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Obiectivul 
strategic 1 

Acțiuni de advocacy la nivel de politici și legislație în domeniul 
violenței în familie 
Scopul: Perfecționarea politicilor în domeniul violenței în familie, 
privind calitatea și implementarea legislației. 

Obiectivul 1.1. Identificarea lacunelor legislative, la nivel de politici și practici 
 În conformitate cu lacunele identificate la nivelul legislativ și de politici și 

practici, atât în Raportul de monitorizare a cazurilor de violență în familie, 
precum și în Raportul de compatibilitate dintre legislația Moldovei și 
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie, experții CDF au elaborat un șir 
de modificări la legislația națională. 
Astfel, în 2015 CDF, ca membru al Grupului de lucru pentru elaborarea 
proiectelor de legi în domeniul violenței în familie care are în componența 
sa MMPSF, MS, MAI, MJ, PG și CSJ și alte ONG-uri membri ai Coaliției 
Naționale Viața fără Violență în familie, a participat la mai multe ședințe 
ale Grupului de lucru privind proiectul de lege de modificare a legislației 
în domeniul violenței în familie și a înaintat propuneri de modificare a 
legislației în conformitate cu Recomandările conținute în Raportul de 
monitorizare a cazurilor de violență în familie, elaborat în 2012, și în baza 
Raportului privind compatibilitatea cu prevederile Convenției Consiliului 
Europei pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (în 
continuare, CAHVIO), elaborat în 2013. Experții CDF au participat la 
procesul de compilare a recomandărilor recepționate de la diverse 
instituții de stat și ONG-uri. De asemenea, proiectul de lege a fost 
expediat pentru avizare și recomandare Avocaților pentru Drepturile 
Omului, un șir de recomandări ale cărora au fost incorporate în text.  
În prezent, proiectul de lege, conținând circa 45 de modificări la 11 legi, a 
fost înaintat pentru a fi supus unui proces desfășurat de avizare, în care 
urmează să ia parte reprezentanții diverselor instituții guvernamentale și 
ONG-lor.  
În 2015 Experții CDF au susțin procesul de compilare a comentariilor 
expediate de diverse ministere, departamente și ONG-uri și elaborarea 
unei liste de argumente pro/dezacord, precum și incorporarea acestora în 
textul nou, în caz de relevanță. De asemenea, experții CDF au participat la 
dezbateri publice asupra proiectului de lege cu reprezentanții Mitropoliei 
Moldovei. 
Se anticipă că proiectul de lege urmează a fi finalizat va fi expediat 
Guvernului pentru aprobare finală de către Parlament la începutul anului 
2016. La momentul elaborării prezentului Raport anual, proiectul de lege a 
fost publicat pe pagina web 
guvernamentală: http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_2067_P
roiect-de-Lege.pdf 
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http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/ministerele-implicate-aprobarea-
proiectului-de-lege-privind-violenta-familie-au-ajuns-la-un 
 
Rezultat: proiectul de lege este elaborat în conformitate cu standardele 
internaționale/Europene și în baza procesului de consultare. Experții CDF 
participă activ în procesul de elaborare/avizare al legii. 

Obiectivul 1.2. Promovarea elaborării Planului Național Comun de Acțiune pentru 
reducerea cazurilor de violență și a violenței împotriva femeilor  

 În 2015, CDF a pledat în continuare pentru elaborarea unei politici 
sectoriale cuprinzătoare pentru prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței în familie, în conformitate cu prevederile 
CAHVIO.  

În acest an eforturile MMPSF au fost concentrate asupra elaborării unui 
nou PNAEG, la care CDF și-a adus contribuția. Astfel, au fost elaborate un 
set de recomandări în baza Studiului Bărbații și Egalitatea de Gen 
(metodologia IMAGES), lansat în decembrie 2015. 

http://cdf.md/rom/news/ce-cred-barbatii-despre-relatiile-sexuale-rolul-
femeii-si-a-barbatului-in-familie 

Rezultate: CDF a contribuit la elaborarea unui proiect de Plan Național de 
Acțiune în domeniul VF și pledează în continuare pentru demararea 
procesului de lucru asupra acestui document de politici, în conformitate 
cu prevederile Convenției de la Istanbul.  

Obiectivul 1.3.  Sporirea nivelului de informare a instituțiilor cu putere de decizie 
privind măsurile necesare pentru perfecționarea cadrului normativ 

 În scopul eficientizării răspunsului la cazurile de violență în familie și 
executării ordonanțelor de protecție, CDF în parteneriat cu Inspectoratul 
General a Poliției (IGP) a pilotat activitatea de monitorizare activă a 
implementării legislației în 2 raioane  Ciocana și Rîșcani (2014-2015).  
 
Totodată, în rezultatul monitorizării s-a constatat că deși, răspunsul 
ofițerilor de poliției a fost consolidat prin numeroase instruiri și statisticile 
IGP pentru 2015 arată o creștere substanțială a numărului de cazuri 
sesizate și înregistrate  1 totuși numărul de victime care accesează 
sistemul de justiție este destul de redus .  

1 În 2015 , în 1914 de cazuri de violența  a fost iniţiată procedura penală în baza elementelor constitutive 
ale componenţei de infracţiune prevăzută de art. 201/1 (Violenţa în familie) Cod penal 
,http://www.igp.gov.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_12_luni_2015.pdf 
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Rezultatele monitorizării și recomandările raportului privitor la 
consolidarea răspunsului multi-sectorial la cazurile de violență a  fost 
prezentate autorităților responsabile, în cadrul unei mese rotunde.  
La 24 aprilie, 2015 au fost semnate două acorduri de colaborare cu 
Inspectoratul de Poliție Ciocana și Rîșcani, conform cărora monitorii CDF 
monitorizează activitatea poliției, iar poliția referă cazurile spre asistență 
CDF.2 
CDF a inițiat și  dialogul cu reprezentanții Ministerul Sănătății unde au 
fost prezentate deficiențele din sistemul de sănătate cu referire la 
violența față de femei subliniind rolul crucial al sistemului de sănătate 
în identificarea, oferirea suportului și îngrijirilor medicale și referirea 
către servicii specializate, subliniind importanța consolidării capacităţii 
de reacţionare a sistemului de sănătate la violenţa în bază de gen și 
disponibilitatea CDF de a sprijini aceste eforturi. 

Rezultate: organele de decizie și diferiți actori din domeniu sunt informați 
despre fenomenul de violență în familie, am obținut angajamentul poliției 
municipale de a referi activ cazurile de violență în familie pentru asistență 
către CDF, am obținut angajamentul MS în scopul sensibilizării sistemului 
la carturile de VF. 

  
Obiectivul 1.5. Promovarea modificărilor la legislația națională, în conformitate cu 

Convenția Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței în familie 

 Proiectul de lege, elaborat în baza recomandărilor prezentate de experții 
CDF și conținând mai mult de 45 de amendamente la 11 legi, a fost supus 
unui proces desfășurat de consultare, la care au participat reprezentanții 
mai multor instituții guvernamentale și ONG-uri. Experții CDF au acordat 
sprijin procesului de compilare a comentariilor, înaintate de diverse 
ministere, departamente și alte ONG-uri și elaborarea tabelului de 
argumente pro/dezacord, precum și incorporarea noilor texte, în caz de 
relevanță. Raportul de Compatibilitate și Proiectul de lege, elaborate de 
experții CDF, pot fi accesate la adresa: 
http://cdf.md/files/resources/76/report_eng29.11_CAHVIO.pdf 
Proiectul finalizat de lege va fi expediat Guvernului pentru aprobare 
finală în Parlament în aprilie 2016. La momentul elaborării Raportului 
Proiectul de lege a fost publicat pe pagina web 
guvernamentală: http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_2067_P
roiect-de-Lege.pdf 

2  http://www.igp.gov.md/ro/content/parteneriatul-de-colaborare-privind-implementarea-
legislatiei-cu-privire-la-prevenirea-si-0 
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Rezultate: mai mult de 45 de amendamente , în conformitate cu 
recomandările CDF, pot fi regăsite în proiectul de lege, promovat 
actualmente de MMPSF. 

  
  
Obiectivul 
strategic 2 

Consolidarea cadrului instituțional pentru sporirea capacității actorilor 
implicați în procesul de soluționare a cazurilor de violență în familie. 
Scop: Sporirea cunoștințelor actorilor implicați în eliberarea și aplicarea 
eficientă a ordonanțelor de protecție, promovarea colaborării dintre 
actorii principali în asigurarea securității victimelor și copiilor acestora. 

Obiectivul 2.3. Organizarea sesiunilor specializate de instruire cu diferite categorii de 
specialiști privind cele mai bune practici de reacționare la cazurile de 
violență în familie 

 Instruirea specializată polițiștilor privind reacționarea eficientă la 
cazurile de violență în familie, în parteneriat cu Direcția Generală 
Securitate Publică a Inspectoratului General al Poliției și Academia de 
Poliție 
 

 25 de Șefii a Secțiilor securitate publică din cadrul Inspectoratelor de 
poliție teritoriale, au fost intuiți privind aplicarea uniformă și corectă a 
legislației și a noilor instrumente elaborate în baza bunelor practici 
(chestionar de evaluare a riscurilor, fișa de referire). (4Decembrie, 2015); 

  
 125 ofițeri de poliție au fost instruiți întru asigurarea unui răspuns 

prompt și eficient la cazurile de violență în baza unui curriculum elaborat 
în parteneriat cu organizația din SUA Advocates for Human Rights.   
 
Rezultate: Circa 150 ofițeri de poliție au fost instruiți specializat, în baza 
evaluării la finalul sesiunilor de instruire, participanții au demonstrat o 
îmbunătățire cu circa 10,49% a nivelului de cunoștințe în domeniul vizat și 
cel puțin 57, 44% din participanți au demonstrat la finele instruirii un 
nivel adecvat de cunoștințe privind reacționarea eficientă a poliției în caz 
de comitere a violenței în familie. 
 
Instruirea echipelor multidisciplinare privind reacționarea eficientă în 
cazurile de violență în familie 
În parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei și  
IGP 
 

 300 de specialiști, membri a echipelor multidisciplinare ofițeri de 
poliție, asistenți sociali și medici de familie au fost instruiți în vederea 
sporirii capacității de intervenție a instituțiilor respective în cazurile de 
violență în familie, proiect cu suportul financiar ROLISP, Soros (ianuarie 
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2013-august 2015) ; 
Rezultate: Circa 300 de specialiști membri ai echipelor  multidisciplinare 
(ofițeri de poliție, asistenți sociali și medici de familie) instruiți în 
conformitate cu evaluarea sesiunilor de instruire, participanții au 
demonstrat o îmbunătățire a nivelului de cunoștințe în domeniul instruirii 
cu circa 42% și cel puțin 58, 86% din participanți au demonstrat un nivel 
adecvat de cunoștințe privind modalitatea de răspuns eficient la cazurile 
de violență în familie la finalul seminarelor. 

Membrii echipelor multidisciplinare au obținut mai multe cunoștințe și 
aptitudini despre responsabilitățile specifice profesionale de asigurare a 
unei reacționări coordinate la cazurile de violență în familie, precum și o 
reacție promptă în asigurarea securității victimelor și copiilor acestora, și 
asigurarea sancționării agresorilor. 

În parteneriat cu Institutul Național de Justiție și Serviciul Asistența 
Juridică Garantată de Stat - 152 judecători, procurori și avocați au fost 
instruiți specializat în domeniul răspunsului eficient la cazurile de 
violență în familie.  A fost selectat un grup de experți/formatori naționali 
care vor elabora curricula națională pentru magistrați în domeniul 
răspunsului eficient la cazurile de violență în familie în parteneriat cu INJ. 
 
Rezultate: circa 152 judecători, procurori și avocați instruiți în domeniul 
celor mai bune practici de răspuns la cazurile de violență în familie. 

   
În perioada noiembrie - decembrie 2015 a fost organizat, in parteneriat cu 
Ministerul Sănătății, UNFPA, UNDP, Misiunea OSCE in Moldova și 
Ambasada Austriei, primul curs de formare formatori pentru cadrele 
medicale în domeniul răspunsului eficient al sistemului de sănătate la 
cazurile de violență în familie. 31 specialiști naționali, cadre medicale au 
fost au fost formați privind bunele practici de răspuns la violența în bază 
de gen, cu participarea experților WAVE. 

 Rezultate: 31 specialiști naționali instruiți de formatorii WAVE 
  

Obiectivul 2.4. Elaborarea/distribuirea materialelor relevante informative și educative 
 Îndrumarul pentru poliție privind intervenția eficientă a poliției în 

cazurile de violență în familie a fost elaborat de CDF, în parteneriat cu 
Inspectoratul General al Poliției și Academia de Poliție. 
 
În 2015 a fost elaborat un nou instrument, Îndrumarul pentru poliție privind 
intervenția eficientă în cazurile de violență în familie,de către CDF în 
parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției și Academia de Poliție. 
Scopul acestui Îndrumar a fost de a obține înțelegerea în profunzime a 
fenomenului violenței în familie, de a încuraja o nouă mentalitate, și 
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reiterarea principiului de toleranță zero la actele de violență în familie, 
precum și încurajarea poliției să adere la bunele practici. Acest Manual 
reprezintă un instrument practic, elaborat în baza celor mai frecvente 
întrebări adresate de ofițerii de poliție în cadrul numeroaselor sesiuni de 
instruire. Acest manual este adresat preponderant specialiștilor care intră 
primii în contact cu cazurile de violență în familie, precum și altor 
specialiști implicați în urmărirea penală, pentru a-i face să înțeleagă 
importanța acțiunilor lor. Acesta conține 2 secțiuni: înțelegerea dinamicii 
cazurilor de violență în familie, reacționarea eficientă a poliției la cazurile 
de violență în familie și abordarea multidisciplinară a cazurilor de VF. 
Ghidul a fost supus avizării Direcției Generale Securitate Publică și 
Direcției Generale Urmărire penale.  Au fost tipărite și distribuite 5000 de 
copii.  
Elaborarea instrumentelor operaționale: formularele de evaluare a 
riscurilor, formularele de referire, două instrumente noi elaborate și 
testate în bază de proiect-pilot de CDF pentru a asigura o reacționare 
consistentă și pozitivă a poliției la fiecare victimă 

CDF, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, a elaborat două 
instrumente noi pentru a fi utilizate în cazurile de violență în familie. 
Aceste două instrumente au fost testate de ofițerii de poliție, precum și în 
cadrul instruirii multidisciplinare. Ofițerii de poliție și membrii echipelor 
multidisciplinare au constatat că noul instrument este extrem de eficient 
pentru evaluarea nivelului de risc și probabilității de escaladare a 
amenințărilor în cazurile de violență în familie. CDF pledează pentru 
instituționalizarea utilizării celor două instrumente. 

Rezultate: Îndrumarul pentru poliție privind intervenția eficientă în 
cazurile de violență în familie a fost elaborat de CDF, în baza celor mai 
frecvente lacune în procesul de intervenție în cazuri, precum și 
Chestionarul de evaluare a riscurilor și Chestionarul de referire – au fost 
elaborate și pilotate. 
 
 
Judecători și Procurori:  Curriculum pentru judecători și procurori 
privind răspunsul eficient la cazurile de violență în familie;  (2015-2016) 
În 2015  a început procesul elaborării curriculum-ul național pentru 
magistrați pentru a susține eforturile de instituționalizare a cursului 
respectiv, în cadrul Institutului Național al Justiției. Se bazează pe o 
înțelegere profundă a fenomenului violenței în celor mai bune practici  
recunoscute la nivel internațional. 
 
Specialiștii din domeniul sănătății:  Elaborarea ghidului pentru 
specialiştii din domeniul sănătăţii în scopul consolidării capacităţii de 
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reacţionare a sistemului de sănătate la violenţa în bază de gen ( 2015-
2016)  
 
În perioada raportată CDF a selectat un grup de experți naționali și a 
coordonat procesul de adaptare a ghidului la contextul Republicii 
Moldova. Ghidul este o resursă cuprinzătoare și concisă ce oferă 
specialiștilor din domeniul ocrotirii sănătății informații și instrumente cu 
scopul primordial de a atinge obiectivul de a genera un răspuns multe-
disciplinar la violența în bază de gen, o parte importantă în această 
reacționare aparținând sistemului de ocrotire a sănătății. Ghidul este 
adaptat după setul de materiale UNFPA-WAVE “Consolidarea capacității 
sistemelor de sănătate de a răspunde la violența de gen din Europa de Est 
și Asia Centrală”, elaborat pentru aprofundarea cunoștințelor și sporirea 
capacității profesioniștilor din domeniul sănătății în prevenirea violenței 
în bază de gen și asigurarea sprijinului și asistenței victimelor violenței. 
 

Obiectivul 2.5. Promovarea organizării obligatorii a sesiunilor de instruire inițială și 
continuă, cu repetare periodică, pentru a reflecta tacticile bune 
internaționale recunoscute pentru judecători, procurori, polițiști și 
asistenți sociali 

 Pe parcursul anului 2015, CDF a coordonat eforturile elaborării unui 
curriculum în colaborare cu INJ pentru instituționalizare instruirii 
judecătorilor și procurorilor în domeniul VF. După cum a fost descris 
anterior, echipa CDF a selectat un grup de specialiști naționali implicați în 
elaborarea curriculei naționale. 
 
Experții CDF în parteneriat cu Ministerul Sănătății au elaborat „Ghidul 
pentru specialiştii din domeniul sănătăţii în scopul consolidării 
capacităţii de reacţionare a sistemului de sănătate la violenţa în bază de 
gen”. Ghidul va fi folosit pentru instruirea continua a specialiștilor din 
domeniul sănătății, în scopul consolidării capacității de reacționare a 
sistemului de sănătate la violența în bază de gen.  CDF și reprezentații 
Ministerului Sănătății întreprind eforturile necesare pentru 
instituționalizarea cursului respectiv.  
 
 
Rezultate: Procesul de instituționalizare a curriculumului pentru 
judecători și procurori în proces de derulare.  

2.6. Promovarea bunelor practici în asigurarea unei reacționări coordonate a 
actorilor implicați în soluționarea cazurilor de violență 

 În cadrul perioadei de raportare, CDF a semnat două acorduri de 
colaborare cu IP Ciocana și Râșcani asupra procesului de intervenție 
eficientă în cazurile de VF și acordare a asistenței victimelor. 
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Rezultat: fisa de referire coordonată a fost elaborat de experții CDF 
Au fost referite de către poliție circa 190 cazuri. 
Formalizarea parteneriatelor, acorduri de parteneriat au fost semnate  cu 
următoarele autorități publice: 

- Inspectoratele de poliție ) ale Direcției de poliţie a municipiului 
Chișinău: Ciocana și Rîșcani(2014)Buicani și Centru și 
Botanica(2015)   

- Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de 
Stat,(2015)  

- Direcția Generală de Asistență Socială a Consiliului Municipal 
Chișinău; (2015) 

- Direcția Municipală pentru Protecția drepturilor Copilului( 
Octombrie,(2015) 

 
Rezultat: 

- Ședințe de lucru comune a monitorilor și a reprezentanților 
Inspectoratelor de poliție Ciocana și Rîșcani,  acțiuni de 
sensibilizare și prevenție comune în Budești sect. Ciocana; 

- Circa 310 cazuri au fost  monitorizate, au fost întocmite fișe de 
documentare a cazului, au fost testate chestionare de identificare și 
evaluare a riscului; 

- 115 victime violenţei în familie către CDF, în scopul acordării 
asistenţei juridice, psihologice şi altor forme de asistenţă necesare;  

- 150 de polițiști, ofițeri de sector  şi ofiţeri de urmărire penală cu 
privire la aspectele  juridice legate de violenţa în familie instruiți 
de CDF  în comun cu IGP. 

 
Parteneriat consolidat cu Direcția Generală de Asistență Socială 

- Activități comune CDF DGAS, masă rotundă cu participarea 
Șefilor Direcțiilor Asistență Socială din toate sectoarele 
municipiului; 

- Participarea reprezentantului DGAS la activități de suport a 
victimelor violenței organizate cu ocazia Zilei de 8 Martie etc, 
 

Partenerial consolidat cu Serviciul de Asistență Garantată de Stat 
- 30 de avocații din sistemul public de asistență juridică au fost  

implicat în ateliere de consolidare a capacităților pentru judecători 
și procurori  

 
Stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu autoritățile publice constituie 
un exemplu de bune practici de colaborare dintre societatea civilă și 
autoritățile publice și contribuie la eficientizarea mecanismului național 
de soluționare a actelor de violență în familie. 
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2.7. Monitorizarea implementării ordonanțelor de protecție, în scopul 
promovării operării modificărilor necesare 

 În 2015, CDF a monitorizat implementarea ordonanțelor de protecție, 
precum și modalitatea de reacționare a poliției la cazurile de VF în 2 
raioane din municipiul Chișinău, și anume în sectorul Ciocana și Râșcani.  
În rezultatul activităților demarate anterior, 310 cazuri de violență au fost 
monitorizate, circa 310 cazuri de violență au fost monitorizate, circa 190 
cazuri referite,  115 victime au beneficiat de asistență asistenţă juridică, 
psihologică etc. Peste 60 vizite de supervizare în teren din partea echipei 
de monitori, Grupul de monitori au conlucrat activ cu inspectorii de 
sector, cu asistenții sociali și alți specialiști cheie. S-a făcut analiza actelor 
de documentare a cazurilor, a dosarelor de evidență a agresorilor, a 
planurilor individuale de prevenție, etc, astfel au fost depistate mai multe 
lacune care au fost  reflectate in raportul de monitorizare, prezentat 
conducerii IGP  
Rezultate: circa 20 de secții de poliție au fost monitorizate, circa 310 cazuri 
de violență în familie monitorizate, circa 190 victime referite, circa 115 
femei victime ale violenței în familie au beneficiat de asistență juridică și 
psihologică. 
 

Obiectivul 3.  Asistență juridică calitativă pentru victimele violenței în familie 
Scop: asigurarea accesului femeilor victime ale violenței în familie la 
servicii calitative de asistență juridică și reprezentare în instanța de 
judecată 

3.1. Asistența directă victimelor violenței în familie 
 În perioada raportată, în baza Grantului Discreționar OAK, echipa CDF a 

reușit să acorde suport pentru 5 cazuri de violență în familie în situații 
foarte dificile. Astfel, au fost puse bazele unei noi abordări de asistență în 
cadrul CDF, focusată pe abilitarea economică a femeilor și susținerea lor 
în a avea o viață independentă fără violență. 
Rezultate: 5 femei și copiii lor victime ale violenței în familie și violenței 
sexuale au beneficiat de suport în: învățarea unei profesii și deschiderea 
unei afaceri; acoperirea cheltuielilor de școlarizare în instituție superioară 
de învățământ; accesul la servicii specializate pentru copii cu probleme de 
sănătate, în valoare de 2,500 USD 

3.2. Gestionarea serviciului juridic efectuat în baza unui program soft de 
colectare a datelor 

 Pe parcursul anului 2015, sistemul de gestionare a datelor a fost elaborat, 
pilotat și funcționează. 
Rezultate: Pe parcursul anului 2015, sistemul de gestionare a datelor a fost 
elaborat, pilotat și funcționează. 

  
3.4. Consolidarea capacităților juriștilor/avocaților din diferite organizații, 
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inclusiv din sistemul de asistență juridică garantată de stat, clinicile 
juridice și prestatorii de servicii, în scopul asigurării unei asistențe 
juridice calitative victimelor violenței în familie 

 În ianuarie 2015, CDF a încheiat un acord de colaborare cu Consiliul 
Național de Asistență Juridică Garantată de Stat din Moldova pentru 
stabilirea unui parteneriat, direcționat pe consolidarea sistemului de 
asistență juridică garantată de stat și pentru a sensibiliza acest sistem la 
problema violenței în familie și drepturile femeilor. Pe parcursul anului 
2015, au beneficiat de instruire circa 25 de avocați din sistemul public. 
Rezultate: acord semnat cu CNAJGS, 25 de avocați instruiți.  

3.5. Majorarea numărului femeilor victime ale violenței în familie care au 
acces gratuit la asistență juridică și reprezentare în instanță 

 În 2015, mai mult de 330 de femei victime au beneficiat de asistență 
juridică gratuită și reprezentare gratuită în cauzele civile și penale, 
acordată de avocații CDF. În majoritatea cazurilor erau prezente 
următoarele forme de violență: psihologică, fizică, sexuală și economică. 
Au fost emise 51 de ordonanțe de protecție, suma prejudiciilor morale de 
circa 78,000 MDL, 11 sentințe de condamnare, 300 beneficiare referite către 
alte servicii. 
 
Rezultate: În rezultatul stabilirii unui parteneriat solid dintre CDF și 
poliție,  a instruirilor poliției și sistemului de justiție, numărul de cazuri 
raportate s-a majorat cu 50%. 

3.6. Elaborarea strategiilor creative de informare a populaţiei pentru 
prestarea serviciilor îmbunătățite de asistență victimelor violenței 

 În 2015, reprezentanții CDF au continuat să distribuie Ghidul pentru 
victimele violenței în familie, care conține și procedura de eliberare a 
ordonanțelor de protecție. Broșura de asemenea conține informația 
privind serviciile disponibile și numerele de contact și adresele 
adăposturilor și centrelor care asigură asistență victimelor violenței în 
familie. Broșura a fost tradusă în limba rusă pentru a asigura o acoperire 
eficientă a tuturor raioanelor din Moldova. Au fost distribuite mai mult de 
5,000 de copii ale broşurii. 
Mai mult de 10.000 de copii ale altor publicații ale CDF au fost distribuite, 
cum sunt: Compilația de acte legislative; Îndrumarul pentru poliţie 
privind intervenția eficientă în cazurile de VF, Ghidul pentru poliție și 
Asistenți sociali privind intervenția eficientă în cazurile de VF. 
Reprezentanții CDF au participat la numeroase emisiuni radio si TV: Vox 
Publica, Jurnal TV, Radio Moldova. 
Rezultate: Acest domeniu constituie o preocupare continuă a echipei CDF 
în cursul perioadei de raportare, au fost distribuite mai mult de 15,000 de 
publicații ale CDF. 

3.7. Lansarea și gestionarea paginii web care conține informație pentru 
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victimele violenței și alte grupuri-țintă 
 

 Pagina web a continuat să funcționeze, fiind un instrument de comunicare 
eficientă pentru echipa CDF. Astfel, numărul femeilor care au apelat la 
ajutor prin intermediul paginii web a continuat să crească. În 2015, 26 
beneficiare au solicitat ajutor prin intermediul site-ului.  
Rezultate: Pagina web activă și eficientă. 

3.8. Dezvoltarea cooperării cu Consiliul Național de Asistență Juridică 
Garantată de Stat 

 În februarie 2015, CDF a semnat un acord de colaborare cu CNJGS. 
Rezultate: acord semnat cu CNAJGS. 

  
Obiectivul 5 Informarea populației 

Scop: Reprezentanții instituţiilor mass-media, liderii de opinie, analiștii 
politici, reprezentanții autorităților administrației publice locale, 
personalități cunoscute și respectate din domeniul culturii se vor 
implica activ pentru a conferi legitimitate schimbării propuse 

5.1. Organizarea de activități de informare publică, informare și activități 
educaționale corelate drepturilor omului ale victimelor violenței în 
familie, direcționate spre spargerea stereotipurilor privind fenomenul de 
violență în familie și promovarea toleranței zero faţă de fenomenul 
violenței în familie 
 

 În decembrie 2015, CDF a lansat Studiul Bărbații și Egalitate de Gen în 
Moldova, în baza metodologiei IMAGES.  
Studiul este unul reprezentativ, la cercetare au participat circa 1500 de 
bărbați și 500 de femei din Republica Moldova. Printre principalele 
constatări ale studiului remarcăm: doar fiecare al patrulea tată se implică 
în îngrijirea copiilor zilnic; circa 90% dintre bărbați și 80% dintre femei 
consideră că pentru o femeie, cel mai important este de a avea grijă de 
casă și a găti pentru familia ei; circa 27% dintre bărbați și 17,5% dintre 
femei consideră că o femeie trebuie să tolereze violența pentru a-și păstra 
familia. 
CDF a participat la „Campania de 16 zile pentru stoparea violenței în bază 
de gen”, în parteneriat cu MAI au fost instruiți circa 30 șefi ai serviciului 
Securitate de Publică din întreaga țară.  
CDF în calitate de Secretar al Coaliției Naționale Viața Fără Violența în 
familie a stabilit un parteneriat social cu MallDova, Brio Sonores și Cio 
Film, organizând un eveniment public de sensizibilare cu ocazia lansării 
campaniei de 16 zile.  
 Rezultate: mai mult de 15,000 de publicații au fost distribuite în cadrul 
campaniei, publicul din Moldova a fost sensibilizat. 

5.2. Asigurarea accesului cetățenilor la informație juridică 
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 CDF a lansat pagina web în septembrie 2014, care în timp scurt a devenit 
un instrument de raportare a cazurilor, astfel în 2015 cel puțin 29 cazuri au 
fost raportate prin intermediul paginii web. Mai mult decât atât, CDF a 
plasat bannere despre pagina sa web pe diverse portaluri ale altor ONG-
uri și a examinat posibilitatea de a plasa bannere informative pe paginile 
web cele mai accesate de femeile din Moldova. 
CDF de asemenea a creat pagina sa în rețelele sociale, pagina sa pe 
facebook, pentru diseminarea informației și educarea populației privind 
fenomenul violenței în familie. 
Rezultate: un număr majorat de cazuri raportate prin intermediul 
paginii web. 
În 2015 a început Publicarea Buletinului informativ Stop-Violența 
reflectă activitatea CDF în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie și față de femei în și are drept scop informarea actorilor vizați,  
specialiștilor din domeniu, donatorilor cu privire la inițiativele, 
problemele cheie din domeniul, promovând bunele practici și standardele 
internaționale. Publicația apare o dată la 3 luni, in limbile română și 
engleză. 

5.3. Adaptarea la mediul de lucru, la cerințele și necesitățile reale ale 
societății 

 CDF planifică să organizeze o campanie cuprinzătoare de comunicare, 
direcționată pe promovarea mesajului de toleranță zero faţă de violența în 
familie, în baza constatărilor studiului IMAGES din 2015. 
Rezultate: activitate în desfășurare. 

6. Dezvoltarea organizației 
 - CDF a beneficiat de un audit instituțional desfășurat cu sprijinul 

SIDA, in rezultat un set de recomandări au fost formulate; 
- CDF a elaborat un nou Plan Strategic 2016-2019 cu implicarea 

întregii echipe CDF; 
- A început procesul de revizuire a Statutului CDF, în conformitate 

cu recomandările SIDA; 
- Membrii echipei CDF au beneficiat de consolidarea capacităților în 

domeniul gândirii strategice și bunei guvernanțe. 

6.1. Sporirea vizibilității organizației și implicarea activă în rețelele de 
ONG-uri naționale şi internaționale 

 Personalul CDF a participat la 4 ședinţe ale Comitetului interministerial 
privind VF, organizate de MMPSF. În noiembrie 2015 Coordonatorul 
serviciului juridic, reprezentatul CDF a participat la conferința WAVE la 
Haga. În noiembrie 2015, reprezentantul CDF a participat la Tbilisi la un 
atelier regional de prezentare a bunelor practici în domeniul consolidării 
capacităților sistemului de justiție. 
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Raport financiar 2015 

 

  Descriere 
Total in % Total (USD) 

        

1. Soldul de mijloace băneşti la începutul anului    148.663,98 

        

2. Mijloace cu destinație specială primite, inclusiv de la: 100,0% 247.038,48 

2.1 OAK Foundation  42,13% 104.069,00 

2.2 Ambasada SUA 24,29% 60.000,00 

2.3 UN Women  14,22% 35.117,36 

2.4 Sida (Ambasada Suediei) 10,92% 26.986,00 

2.5 UNDP 0,65% 1.598,79 

2.6 UNFPA  2,42% 5.969,90 

2.7 Fundaţia SOROS Moldova 2,91% 7.178,00 

2.8 ROLISP 2,18% 5.383,80 

2.9 Women Against Violence Europe (Viena) 0,12% 299,31 

2.10 Comisariatul pentru Drepturile Omului (Strasbourg) 0,18% 436,32 
        

3. Plăți (cheltuieli)efectuate, inclusiv pentru 100,0% 279.513,19 

3.1 
Plați pentru salarii personalului în proiecte, inclusiv contribuţii 
angajator 39,51% 110.425,49 

3.2 Pentru activităţi de instruire pentru beneficiari (cazare, alimentare, 
materiale, echipament translator, etc.) 

8,37% 23.401,71 

3.3 
Plați pentru servicii avocat/servicii juridice și servicii psihologice 
acordate beneficiarilor 5,65% 15.797,24 

3.4 Plați onorarii experţilor/consultanţilor/trainerilor 16,14% 45.101,83 

3.5 Plăți pentru servicii de traducere (persoanelor juridice) 0,15% 410,08 

3.6 
Plați pentru Dezvoltarea Organizațională (programul 1 C, servicii audit, 
cursuri engleza) 0,90% 2.505,09 

3.7 Plata pentru elaborarea Bazei de Date a Beneficiarelor 2,09% 5.835,92 

3.8 Plăți pentru procurare echipament şi mobilier 2,27% 6.354,83 

  
Plăți pentru redactare, design, machetare și imprimarea manualului 
WAVE 0,52% 1.451,84 

3.9 Plăți pentru elaborarea Studiului IMAGES Moldova, design, machetare 
și imprimarea broșurii IMAGES   

15,13% 42.281,14 

3.10 Plăți pentru participări la Conferinte Internaționale, plata transport 
pentru experti internationali 

0,70% 1.958,64 

3.11 
Plăți p/u servicii de transport pentru deplasarile de supervizare, 
deplasarile avocaților în teritoriu și p/u organizarea activităților de 
instruire 

1,35% 3.767,04 
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3.12 Plăți pentru Vizita delegatiei Oak Fundation 0,56% 1.569,02 

3.13 Plăți pentru suport (material) pentru beneficiare 0,36% 993,36 

3.14 Cheltuieli administrative, inclusiv 6,32% 17.659,96 

  Servicii arenda oficiului   13.117,14 

  Servicii telefonice, internet, menţinere domen, mentinere echipament tehnic   1.580,72 

  Consumabile pentru oficiu   842,86 

  Servicii bancare   1.207,83 

  Alte cheltuieli   911,41 
        
4. Soldul de mijloace băneşti la sfîrșitul anului    116.189,27 
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