
Buletinul informativ reflectă activitatea Centrului de Drept al Femeilor în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței în familie și față de femei în perioada mai - august 2016

STOPVIOLENTA
nr. 6 (2016)www.cdf.md

BULETINUL
CENTRUL DE DREPT

AL FEMEILOR

CUPRINS:

Asistența CDF pe cazurile 
de violență în familie

Prevenirea și combaterea 
violenței în familie - o 

prioritate pentru Ministerul 
Afacerilor Interne

Măsuri de protecție mai 
eficiente pentru victimele 

violenței în familie și 
sancțiuni mai dure pentru 

agresori

„Fundraising”- Colectarea 
de fonduri – noi provocări 

Noutăți pe scurt

, ˘



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

ASISTENȚA CDF 
PE CAZURILE DE VIOLENȚĂ 

ÎN FAMILIE

Cine suntem noi?
Asociația Obștească "Centrul de 
Drept al Femeilor" (în continuare 
- CDF) este o organizație non-
guvernamentală înregistrată în anul 
2009. 

Scopul CDF este de a asigura 
drepturile femeilor din perspectiva 
de gen, atât în timpul procesului 
de elaborare, cât și de aplicare a 
legii. CDF desfășoară activități de 
prevenire și combatere a violenței 
în familie, acordă  asistență directă 
juridică și psihologică vicitmelor 
violenței în familie. CDF pledează 
pentru statutul egal între femei și 
bărbați în viața publică și privată și 
este un partener credibil al guver-
nului și societății civile și participă la 
elaborarea politicilor publice.

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

DATE DE CONTACT:

Centrul de Drept al Femeilor (CDF)
Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4
MD 2012, Chișinău,
Republica Moldova
Tel/fax: (+373) 22 237 306
Mobil: (+373) 68 855 050

52
au primit asistență juridică 
primară

au primit asistență juridică calificată, 
psihologică și au fost referite altor 
servicii inclusiv plasamentului în 
urma violenței fizice, psihologice, 
sexuale și/sau economice

24
beneficiare dintre care

persoane

!

+40%
au aflat despre serviciile 
CDF de la polițiști

de la rude și prieteni25%
din beneficiare !

2 x
emise de instanțele de 
judecată comparativ cu     
perioadele precedente

cel mai scurt timp de examinare 
și emitere a unei ordonanțe de 
protecție din momentul depunerii 
de către Judecătoria sectorului 
Centru din municipiul Chișinău

2
ore

ordonanțe de 
protecție
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Prevenirea și combaterea violenței în familie - o 
prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne
Discuția din 29 iunie 2016, dintre 
reprezentanții CDF și ministrul 
afacerilor interne, Alexandru 
Jizdan, a concluzionat cu extinde-
rea parteneriatului dintre CDF și 
Inspectoratul General al Poliției 
și organizarea mai multor instru-
iri polițiștilor cu privire la preve-
nirea și combaterea violenței în 
familie.

“Din păcate cetățenii de la noi, 
în mare parte femeile dar și copiii, 
zilnic suferă din cauza acestui fe-
nomen grav care pornește mai întâi 
de la modul de a gândi și a percepe 
lucrurile. Prevenirea și combate-
rea violenței în familie rămâne a fi 
un domeniu prioritar pentru noi. 
Acest flagel social trebuie stopat”, a 
menționat ministrul afacerilor in-
terne în cadrul ședinței.

Președinta Centrului, Angelina 
Zaporojan-Pîrgari, a reiterat dis-
ponibilitatea de a susține în con-
tinuare eforturile Ministerului, în 
special după adoptarea proiectului 

de lege care stabilește responsabi-
lități suplimentare pentru polițiști 
în domeniul prevenirii și comba-
terii violenței în familie.  Dânsa 
a menționat că în cadrul acestei 
colaborări dintre Ministerul Afa-
cerilor Interne, Inspectoratele de 
poliție Botanica, Buiucani și Cen-
tru ale Direcției de poliţie a mun. 
Chișinău și CDF au fost instruiți 
mai mult de 1500 polițiști în pe-
rioada –2014 - 2016, iar numărul 
victimelor referite de către polițiști 

a crescut de trei ori, în raport cu 
perioadele precedente.

 Ultimele instruiri „Cele mai 
bune practici de răspuns a poliției 
la cazurile de violență în familie” 
au avut loc în mai 2016 în cadrul 
cărora cei 72 de ofițeri de sector și 
ofițeri de urmărire penală și-au îm-
bunătățit competențele cu privire 
la investigarea eficientă și promptă 
a cazurilor de violență în familie și 
referirea victimelor către organiza-
țiile relevante.

NOUTĂȚI PE SCURT

* * *
Pe 25 mai 2016 Rețeaua Euro-

peană a organizațiilor non-guver-
namentale din domeniul preveni-
rii și combaterii violenței față de 
femei din Europa a lansat cam-
pania internaţională „WAVE Step 

Up!”care va avea loc timp de 2 ani 
în 46 de țări. În cadrul Campani-
ei, mai multe organizații non-gu-
vernamentale din țară vor orga-
niza un șir de activități pentru 
a  sensibiliza autoritățile referitor 
la necesitatea asigurării accesului 
victimelor la servicii specializate, 
în special a victimelor violenței 
sexuale.

* * *
 Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei a demarat pro-
cesul de elaborare a Strategiei Na-
ționale și inițierea procesului de 

semnare a Convenției Consiliului 
Europei cu privire la prevenirea 
și combaterea violenței față de fe-
mei. Din componența grupului de 
lucru fac parte Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei, CDF 
și reprezentanții partenerilor de 
dezvoltare (UNFPA, Ambasada 
Suediei din Republica Moldova, 
Misiunea OSCE și Reprezentanța 
UN Women din Republica Mol-
dova). Membrii  Coaliției Nați-
onale vor participa în calitate de 
experți la elaborarea proiectului 
strategiei și promovarea acestuia.
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Pe 28 iulie 2016 Parlamentul a 
votat în unanimitate proiectul de 
lege cu privire la modificarea și 
completarea unor acte legislative 
în domeniul prevenirii și combate-
rii violenței în familie. Proiectul de 
lege a fost elaborat acum trei ani 
de Ministerul Muncii, Protecției So-
ciale și Familiei, CDF și alți membri 
ai Coaliției Naționale ”Viața fără Vi-
olență în Familie” și a fost promo-
vat atât de Coaliția Națională cît și 
de Platforma Egalității de Gen.

Doamna Zaporojan-Pîrgari, de ce 
a fost nevoie de modificarea legii cu 
privire la prevenirea și combaterea 
violenței?

Centrul de Drept al Femeilor a 
identificat necesitatea modificării 
legislației încă în anul 2012, când a 
fost lansat Raportul Monitorizarea 
Implementării Legislației Republi-
cii Moldova în domeniul Violenței 
în Familie realizat în parteneriat cu 
colegii americani Advocates for Hu-
man Rights care a identificat mai 
multe lacune cum ar fi; ineficiența 
mecanismului de aplicare de urgență 
a ordonanțelor de protecție și a exe-
cutării acestora; sancționarea con-
travențională a cazurilor de încălcare 
a ordonanței de protecție; lipsa obli-
gației de finanțare din partea admi-
nistrației publice locale a centrelor 
de asistență și protecție a victimelor 
violenței în familie. În același timp, 
în baza Raportului de Compatibili-
tate a Legislației Republicii Moldova 
cu prevederile Convenției Europene 
privind Prevenirea și Combaterea 
Violenței față de Femei și Violenței 
în Familie (Convenția de la Istanbul) 
elaborat de CDF in 2013 au fost for-
mulate mai multe recomandări de 
ajustare a cadrului legislativ, ceea ce 
va permite ratificarea convenției de 
către Republica Moldova în cel mai 
scurt timp.  

Totodată, Recomandările Comi-
tetului ONU pentru Drepturile Fe-
meilor în 2013 și Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea Acor-
dului de Asociere Republica Moldo-
va – Uniunea Europeană în perioada 
2014-2016 de asemenea au vizat ne-
cesitatea ajustării cadrului legislativ 
național pentru a consolida meca-
nismul de răspuns la cazurile de vi-
olență în familie în special  pentru 
prevenirea, protecția, investigarea, 
judecarea, pedepsirea agresorilor și 
protecția și asistența victimelor.

Care a fost implicarea societății 
civile în procesul de elaborare și pro-
movare a proiectului de lege și de ce a 
fost atît de importantă prezența acti-
vă a societății civile în acest proces?

Implicarea Centrului de Drept 
al Femeilor, dar și a altor organiza-
ții-cheie, membri ai Coaliției Națio-
nale ”Viața fără Violență în Familie”, 
precum Centrul Internațional La 
Strada, Promolex, Gender Centru, 
Asociația Împotriva Violenței ”Casa 
Mărioarei”, etc. au asigurat pe de o 
parte, accesul la expertiza și experi-
ența practică a juriștilor și specialiș-
tilor care lucrează pe cazurile de vio-
lență în familie, iar pe de altă parte, o 
presiune constantă în ceea ce priveș-
te realizarea angajamentelor asuma-

te. Țin să menționez că procesul de 
promovare a proiectului a fost unul 
anevoios și de durată, primul pro-
iect de modificare a legislației fiind 
prezentat la finele anului 2013 iar la 
începutul lui 2016 proiectul era încă 
proces de definitivare. Totodată, su-
portul Platformei Egalității de Gen 
în perioada martie – august 2016 a 
fost unul crucial în promovarea ad-
optării proiectului, astfel în perioada 
menționată au fost organizate mai 
multe evenimente de promovare a 
proiectului: ședința cu conducerea 
MMPSF și ședința cu Primul Minis-
tru, Pavel Filip. În calitate de mem-
bri ai Coaliției Naționale am partici-
pat activ și la Forul Politic ”Femeile 
pot Reuși” (organizat cu sprijinul 
UN Women) în luna martie 2016, 
când am reușit să avem un dialog 
deschis și direct cu reprezentanții 
tuturor partidelor parlamentare care 
și-au asumat angajamentul de susți-
nere a proiectului de lege. La fel, am 
participat activ la toate ședințele co-
misiilor parlamentare, la dezbaterile 
din cadrul ședinței Parlamentului în 
prima și a doua lectură.

În concluzie pe data de 28 iulie 
2016, Parlamentul a votat în unani-
mitate proiectul de lege elaborat și 
promovat de către societatea civi-

Măsuri de protecție mai eficiente pentru victimele 
violenței în familie și sancțiuni mai dure pentru agresori
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Organizația americană Avocații 
pentru Drepturile Omului, cu spri-
jinul Open Society Foundation și 
Bulgraian Gender Research Foun-
dation au organizat o instruire în 
luna iunie 2016 în Sofia, Bulgaria 
pentru organizațiile care activează 
în prevenirea și combaterea vio-
lenței în familie referitor la  la cele 
mai eficiente metode și strategii  a 
campaniilor de colectări de fon-
duri. Centrul de Drept al Femeilor 
a fost reprezentat de Eleonora 
Grosu  și Nicoleta Muntean.

Ce presupune colectarea de fonduri 
”fundraising” și care sunt avantajele 
pentru organizația care inițiază o co-
lectare de fonduri?

Eleonora Grosu:
Colectarea de fonduri este un do-

meniu atât cunoscut cât și necunos-
cut pentru organizațiile non-guver-
namentale. Pe de o parte noi, în cali-
tate de reprezentanți ai organizațiile 
non-guvernamentale suntem deja 
obișnuiți cu colectarea de fonduri 
prin participarea la diverse proiecte 
pentru care depunem formulare și 
pentru care obținem fonduri. Pe de 
altă parte însă colectarea de fonduri 
nesperie pentru că se bazează pe 
principiul ” Bate și ți se va deschide, 
cere și ti se va da”. Aceasta însă este 

greu de conceput pentru că mulți 
dintre noi se simt oarecum stinghe-
riți de a cere iar solicitarea de bani în 
societatea noastră, o știm cu toții, se 
asociază cu cerșitul. 

Totuși, ”Nimeni nu vă dă dacă 
nu cereți”, insistau  în mod repetat 
formatorii pe parcursul  instruirii.  
Reprezentanții altor organizații din 
Europa Centrală, participanți la in-
struire, care au implementat mici 
campanii de colectări de fonduri, 
au reiterat că acest mod de gândire, 
existent și în societățile lor, a început 
să se schimbe încet și fiecare cam-
panie de colectare de fonduri adu-
nă din ce în ce mai mulți suporteri. 
“Persoanele care au oferit contribuții 
financiare se simt de fapt bine atunci 
când contribuția lor, indiferent de 
valoare, aduce cât de puțin la schim-
barea dorită iar rolul nostru este de 
a motiva oamenii spre fapte bune și 
de  a le oferi oportunitatea de a con-
tribui fie cu timpul, fiecu banii lor.
Obținerea de resurse este o sarcină 
onorabilă și o posibilitate de a infor-
ma societatea despre problemele pe 
care încercăm să le soluționăm și de 
ai face să participe.

Cum începem colectarea de fon-
duri?

Nicoleta Muntean:
Colectarea de fonduri nu este 

neapărat o soluţie rapidă. Din acest 
motiv, în mod ideal ar fi ca organiza-
țiile sa aibă niște strategii și planuri 
de lucru, iar colectarea de fonduri 
să reiasă din strategie și să fie axată 
pentru un scop anume.

Punctul de plecare ar fi să înțele-
gem de ce fonduri avem nevoie și ce 
fonduri ne lipsesc adică determina-
rea nevoilor financiare. Un plan bun 
de lucru pentru colectarea fonduri-
lor implică și gândire strategică la 
nivel de costuri și inițial trebuie să 
ne întrebăm dacă eforturile noastre 
sunt mai mari decât ceea ce putem 
obține, se merită o astfel de colectare 
sau nu?  

Urmează un plan detaliat în care 
definim scopul, lista de donatori, 
persoane, organizații care cred în or-
ganizația noastră și sunt gata să ne 
susțină, modalitatea de lucru, abor-
dările acestor organizații/persoane, 
platformele informaționale de care 
ne vom folosi, strategiile și tehnicile 
de colectare de fonduri. 

De regulă, un plan de succes 
pentru „campanie de colectare de 
fonduri presupune idei noi, intere-
sante și inovatoare, iar  colectarea 
de fonduri și resurse  este o activi-
tate firească, necesară, permanentă 
și creativă la care pot participa toți 
membrii organizației. 

„Fundraising”- Colectarea de fonduri – noi provocări 

lă. Consider că până la urmă, chiar 
dacă a durat in jur de 3 ani, este o is-
torie de succes care vorbește despre 
reușita societății civile de a se con-
solida pentru a promova reforma în 
domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie. Pe această, cale 
aș dori să mulțumesc tuturor celor 
care s-au implicat activ, în primul 
rând echipei CDF, colegilor de Co-
aliție, colegilor din Platforma Egali-
tății de Gen, dar și partenerilor care 
au susținut întregul proces, Direcției 
Oportunități Egale și Prevenirea Vi-
olenței în cadrul MMPSF, Direcției 

Securitate Publică din cadrul IGP al 
MAI, Direcției Urmărire Penală din 
cadrul IGP al MAI, Fundației OAK, 
Ambasadei Suediei, Ambasadei 
SUA, UN Women, UNFPA.

Ce urmează după promulgarea 
proiectului? Care trebuie să fie acțiu-
nile statului și a societății civile pen-
tru a asigura implementarea eficientă 
a legii? 

Centrul de Drept al Femeilor ur-
mează monitorizeze aplicarea no-
ilor prevederi, totodată vom oferi 
asistență colegilor din poliție, asis-

tență socială, medicilor, sistemului 
judiciar în vederea instruirii asupra 
noului mecanism de intervenție și 
consolidării răspunsului prompt și 
eficient pe fiecare caz de violență în 
familie. De asemenea, autoritățile vi-
zate urmează sa-și revizuiască actele 
normative departamentale pentru a 
le ajusta la noile prevederi. Vom ur-
mări pe de o parte respectarea noi-
lor prevederi și pe de altă parte vom 
continua procesul de lobby pentru 
ratificarea Convenției de la Istanbul 
în cel mai scurt timp.
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Fiecare a șasea femeie din Republica Moldova pe parcursul 
vieții este supusă unei forme de violență în familie 

Organizația Națiunilor Unite, în 
parteneriat cu Biroul Național de 
Statistică, au prezentat pe 29 iulie 
2016 profilurile statistice ale 10 
grupuri de fete și femei din Repu-
blica Moldova. 

Profilul a concluzionat că în Re-
publica Moldova violența afectează 

în mod special femeile, din mo-
tivul persistenței stereotipurilor 
și convingerilor privind rolurile 
tradiţionale patriarhale de gen în 
familie și societate.

Studiul poate fi accesat la ur-
mătorul link: www.statistica.md

Rețeaua Europeană a organizați-
ilor non-guvernamentale ”Women 
AgainstViolence Europe” (WAVE) 
a publicat "Raportul privind rolul 
specialiștilor serviciilor de suport 
din Europa destinate victimelor vi-
olenței”, anul 2015. 

Raportul conține harta servici-
ilor de suport disponibile pentru 
femeile supraviețuitoare violenței 
din 46 de țări din Europa, inclusiv 

informații cu privire la liniile de 
asistență pentru femei, adăposturi 
și centrele de intervenție și sta-
bilește traseul victimelor pentru 
a accesa serviciile specializate de 
suport. Pentru prima dată, în ra-
port sunt prezentate exemple de 
bune practici de lucru și instruiri 
în domeniul prevenirii violenței în 
familie și față de femei desfășurate 
de ONG-urile specializate. Supli-

mentar, sunt furnizate informații 
cu privire la politica guvernelor și 
finanțarea de către acestea a planu-
rilor naționale strategice în dome-
niul prevenirii și combaterii vio-
lenței în bază de gen.

Raportul poate fi accesat la ur-
mătorul link: http://fileserver.wa-
ve-network.org/researchreports/
WAVE_Report_2015.pdf

A fost publicată harta serviciilor de suport pentru  femeile 
supraviețuitoare violenței din 46 de țări din Europa

Nota analitică a grupului de femei afectate de violență relevă că 
aproximativ:

• 60% dintre femei s-au confruntat pe parcursul vieții cu violen-
ță psihologică,

• 55% – cu forme ale violenței psihologice orientate spre izolare socială, 
• fiecare a zecea femeie cel puţin o dată a suferit din cauza violenţei economice,
• 40% dintre femei au fost supuse cel puţin o dată violenţei fizice, 
• 19% dintre acestea – violenței sexuale.
• 12,3% dintre femei pe parcursul vieții s-au confruntat cu diverse forme cumulate de violență: psiho-

logică, fizică,și sexuală din partea soţului sau partenerului.

Buletinul apare cu sprijinul 
financiar al Fundației OAK PARTENERI


