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Violența în familie – cât ne costă inacțiunea?

„Costul total al serviciilor realiza-
te cu suport din partea actorilor sta-
tali și  non-statali, pentru fiecare caz 
de violență față de femei este de 64 
288 lei, pe când lipsa acestor servicii 
pentru o singură femeie, costă soci-
etatea noastră 689 264 lei”, sunt date 
prezentate la evenimentul de lansare 
a raportului „Estimarea costurilor 
violenței în familie și a violenței față 
de femei în Republica Moldova.”

Raportul, primul de acest fel în 
Moldova a fost elaborat de Centrul 
de Drept al Femeilor la solicitarea 
UN Women Moldova în colaborare 
cu OMS în Moldova și în parteneri-
at cu Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei și evaluează trei 
sectoare publice: protecția socială, 
sănătatea și justiția.

Angelina Zaporojan-Pîrgari, pre-
ședinta Centrului de Drept al Feme-
ilor, a precizat că prezentul raport 
reunește toate sectoarele și face o es-
timare a costurilor pentru toate ser-
viciile oferite în domeniul violenței 
în familie și a violenței faţă de femei, 
fiind și primul de acest fel în Europa 
de Sud-Est.

„Sperăm că atât constatările ra-
portului cât şi recomandările acestu-
ia, vor aduce Republica Moldova mai 
aproape de momentul ratificării Con-
venției Europene privind Prevenirea 
şi Combaterea Violenței față de femei 
şi violenței în familie. Ne dorim ca 

eforturile sectoarelor guvernamenta-
le şi cele ale societății civile să rezulte 
în finanțarea durabilă a serviciilor de 
calitate mai bună, accesibile în toate 
regiunile țării şi centrate pe nevoile 
victimelor şi supraviețuitorilor vio-
lenței”, a precizat doamna Zaporo-
jan-Pîrgari.

„Încrederea, demnitatea, speran-
ța sunt lucruri pe care supraviețu-
itoarele violenței în bază de gen le 
pierd în schimbul fricii și durerii. În 
multe cazuri se plătește cu viața. Îm-
bunătățirea sistemelor de asistență si 
suport presupun un cost, dar costul 

inacțiunii este inacceptabil”, a punc-
tat în cadrul evenimentului Corneliu 
Eftodi, Manager de programe, UN 
Women Moldova.

Participanţii la lansarea raportu-
lui au apreciat importanţa datelor ce 
demonstrează impactul economic 
și social semnificativ al violenţei în 
familie, iar analiza costurilor poate 
contribui la utilizarea mai eficientă 
a resurselor existente și implică o 
mai mare responsabilitate din partea 
statului și a actorilor nestatali de a 
pune capăt fenomenului violenței în 
Republica Moldova.

Date relevante din raport:
 ● Cele mai mari costuri pentru atenuarea cazurilor de violenţă 

sunt suportate de sectorul sănătate, în special, pentru tratamentul 
spitalicesc al victimelor

 ● La polul opus, cu cele mai mici cheltuieli, se află sectorul so-
cial. Aproximativ 87% din costuri sunt prevăzute pentru serviciile 
de plasament și alimentație. Rămân drastic subfinanţate serviciile 
specializate precum consilierea psihologică, consilierea juridică și 
de îngrijire a copilului. 

 ● Investiţia financiară privată acoperă o mare parte din serviciile 
care nu sunt disponibile sau doar parţial existente în sectorul public. 
Astfel, 60% din serviciile specializate necesare victimelor sunt asigu-
rate de organizațiile societății civile.

 ● Aportul victimelor la acoperirea serviciilor de avocatură este de 
4 ori mai mare decât contribuția statului. Victimele preferă să anga-
jeze avocați privați deși costurile sunt de 33,7 ori mai mari decât cele 
de asistență juridică garantată de stat. Unul dintre motive fiind cali-
tatea slabă a serviciilor de stat prestate în prezent.
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Activităţi desfăşurate în cadrul Campaniei „16 zile 
de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” 

1. Discuția publică ”10 ani uniți 
împotriva violenței!” creează par-
teneriate strategice în vederea 
combaterii violenței față de femei 
și violenței în familie

Pe 30 noiembrie 2016, Platforma 
comună de dialog a deputatelor din 
Parlamentul Republicii Moldova și 
Coaliția Națională ”Viața fără vio-
lență în familie” au organizat discu-
ția publică ”10 ani uniți împotriva 
violenței!”. Scopul discuției publice 
a fost sensibilizarea autorităților în 
vederea consolidării eforturilor co-
mune, ținând cont de realizările și 

provocările în domeniul violenței 
în familie și față de femei. Totodată, 
partenerii de dezvoltare au subliniat 
importanța asumării angajamentu-
lui public de a promova proiectul de 
lege privind semnarea și ratificarea 
Convenției de la Istanbul de Parla-
mentul Republicii Moldova.

2. Supravieţuitoarele violenţei 
în familie au participat la Tîrgul 
de Crăciun

Tradiţional, an de an, în ajunul 
Sărbătorilor de Iarnă, Clubul Intera-
ţional al Femeilor din Moldova or-
ganizează unul dintre cele mai cla-
de și frumoase Târguri de Crăciun. 
Beneficiarele Centrului de Drept 
al Femeilor a participat alături de 
membrii Coaliţei Naţionale „Viaţă 
fără violenţă în familie” la expoziţia 
cu vânzare organizată în cadrul eve-
nimentului. 

Femeile supravieţuitoare violen-
ţei în familie au pregătit mici surpri-
ze pentru fiecare. Am avut un cort 
plin cu bunăţi, de la articole hand-
made la crăciunași copţi cu dragoste 
pentru vizitatori. 

În special ne-a impresionat Ana, 
beneficiară a CDF care a participat la 
târg cu bijuterii confecţionate chiar 
de ea. Ana se poate deplasa doar cu 

Anul acesta am avut parte de 16 zile cu totul speciale. Campania de combatere a violenţei în bază de gen a re-
ușit să aducă în prin prim plan gravitatea fenomenului dar și să consolideze eforturilor tuturor organizaţiilor ce 
își desfășoară activitatea pe acest segment. Au avut loc aproximativ 100 evenimente - discuții, întruniri de lucru, 
lecții publice și lansarea unui raport despre costurile violenței, discursuri publice, spectacole, au fost semnate 
acorduri de colaborare etc. În această perioadă comunitățile locale, autoritățile statului, organizațiile neguverna-
mentale, și în premieră, supraviețuitoarele violenței în familie au lansat un mesaj comun către întreaga societate 
– Violenţa în familie nu trebuie tolerată!

Activităţi din cadrul Campaniei:
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ajutorul căruciorului de aceea nu 
iese prea des din casă. Fie pentru că 
nu are cine să o însoţească fie pentru 
că scările nu sunt adaptate. "Am aș-
teptat acest eveniment șase ani. Sper 
să pot veni și anul viitor" ne-a măr-
turisit fata.

 
3. ”Nu striga la mine” un spetacol 
– document ce aduce problema vi-
olenţei în scenă

 La fel în cadrul Campaniei „16 
Zile de activism împotriva violenței 
pe bază de gen” pentru prima dată 

a fost jucat spectacolul ”Nu striga la 
mine”, piesă inspirată din viața reală 
ce vorbește despre impactul violen-
ței în familie asupra relațiilor de cu-
plu ale viitoarei generații. 

Spectacolul, montat de regizorul 
Ianoș Petrașcu, ne prezintă trauma 
unor copii ce asistă la scene de vi-
olenţă în familie și încearcă pe par-
cursul vieţii să iasă din acest cerc vi-
cios. Deși ecoul ţipetelor și a bătăilor 

îi urmărește, ei reușesc să găsească 
propria formulă a fericirii, în care 
violenţa nu-și are locul. Deși este un 
sectacol fără replici, actori reușesc 
prin expresia corporală să transmită 
mesajul emoţionant al piesei. 

Spectacolul ”Nu striga la mine” a 
ajuns în 7 raioane ale ţării: Drochia, 
Soroca, Cahul, Hâncești, Bălți, Ti-
raspol și Căușeni. 
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Centrul de Drept al Femeilor a organizat în colaborare cu part-
enerii strategici o serie de seminare de instruire pentru princi-
palii actori implicaţi în combaterea violenţei în familie

În luna decembrie, Centrul de 
Drept al Femeilor (CDF) în partene-
riat cu Institutul Naţional al Justiţiei 
şi Inspectoratul General al Poliţiei a 
desfăşurat o serie de ateliere de in-
struire pentru actorii cheie implicaţi 
în eradicarea fenomenului violeţei 
faţă de femei. 

Astfel, peste 40 de procurori, ju-
decători şi avocaţi şi aproximativ 50 
de conducători ai serviciilor de se-
curitate publică au participat timp 
de două zile la ateliere de instruire. 
Scopul activităţilor a fost de a con-
solida capacitățile specialiștilor care 
activează în domeniu atunci când 
vorbim despre violenţa în familie și 
de a realiza un schimb de bune prac-

tici în combatea abuzului în familie. 

În cadrul seminarelor partici-
panţii au avut posibilitatea să discu-
te despre latura psihologică a feno-
menului violenţei - cauze, traume, 
profilul victimei si al agresorului cât 
și despre ajustările făcute 
în legislaţia din acest do-
meniu și cum trebuie să 
acţioneze în corespundere 
cu noile prevederi. 

Toţi cei implicaţi în 
instruiri au remarcat uti-
litatea și calitatea semi-
narelor, fiind o metodă 
bună de a integra aspec-
tele teoretice în soluţiona-

rea cazurilor concrete de violenţă în 
familie.

Seminarele sunt organizate cu 
suportul financiar al Ambasadei 
SUA în Moldova, al Misiunii OSCE 
în Moldova și al Fundației OAK.
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Noi proceduri de intervenţie în cazurile de violenţă în bază de 
gen au fost prezentate în cadrul unui atelier de lucru regional

Un set de Standarde Globale și 
Servicii Esențiale destinate femeilor 
și fetelor supuse violenței și un pa-
chet de Proceduri Standard de Ope-
rare cu privire la violența în baza de 
gen au fost prezentate și discutate la 
data de 18 noiembrie 2016, în cadrul 
unui atelier de lucru regional, orga-
nizat de Centrul de Drept al Femei-
lor (CDF).

Scopul atelierului a fost de a fa-
miliariza partenerii strategici ai 
CDF cu cele două pachete de instru-
mente regionale si globale privind 
intervenţia în cazurile de violenţă. 
Participanţii au revizuit provocările 
majore cu care se confruntă Repu-
blica Moldova și au convenit asupra 
priorităților, etapelor și responsabi-
lităților ce revin fiecărei instituţii în 

procesul de revizuire a instrucțiuni-
lor existente. 

„Ne dorim să lansăm discuţii pri-
vind ajustarea la contextul naţional a 
acestor proceduri și să formulăm o 

serie de recomandări pentru imple-
mentarea reușită a modelului de in-
tervenţie multe-sectorial”, a declarat 
Angelina Zaporojan-Pîrgari, preșe-
dinta Centrului de Drept al Femei-
lor, în cadrul atelierului  de lucru. 

De menţionat că la 28 iulie, 2016 
Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat o noua lege prin care au fost  
introduse modificări la mecanismul 
de răspuns la cazurile de violență în 
familie, iar prin intermediul aces-
tui atelier au fost sprijinite eforturi-
le ministerelor-cheie, Ministerului 
Muncii Protecției Sociale și a Fami-
liei, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerul Sănătății și a societății 
civile în demararea procesului de re-
vizuire a instrucțiunilor existente la 
nivel național în baza Procedurilor 
Standard de Operare Regionale.
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Centrul de Drept al Femeilor îşi extinde activitatea 
şi în suburbiile Chişinăului

Victimele violenţei în familie din 
orașul Ialoveni vor putea accesa ser-
viciile Centrului de Drept al Femeilor. 
În acest sens, în luna decembrie, a fost 
semnat un acord de colaborare între 
CDF și Inspectoratul de Poliţie Ialo-
veni. 

Angelina Zaporojan – Pîrgari, Pre-
ședinta Centrului de Drept al Feme-
ilor a menţionat în cadrul întâlnirii 
că acest parteneriat își propune să fie 
unul de durată și cu impact pentru lo-
cuitorii orașului Ialoveni. „În cadrul 
centrului victimele violenţei pot be-
neficia atât de servicii specializate cât 
și de ghidare pentru buna soluţionare 
a cazului”, a precizat doamna Zaporo-
jan-Pîrgari.

În același context, domnul Pavel 
Damaschin, șef al Inspectoratului de 
Poliție Ialoveni a precizat că violenţa 
în familie nu este un fenomen străin 
comunităţii în care activează. „Pentru 
noi este extrem de important să acţio-
năm la timp, să intervenim când apar 
primele semnale de abuz, iar pentru 
victimă este important să se simtă 

protejată, că poate și are dreptul să be-
neficieze de serviciile oferite de stat” a 
declarat domnul Pavel Damaschin.

Totodată, Centrul de Drept al Fe-
meilor și-a asumat organizarea unei 
sesiuni de instruire a polițiștilor dar 
și a altor actori implicaţi în preveni-
rea cazurilor de violenţă. Atelierul va 
aborda aspecte juridice legate de vio-
lența împotriva femeilor; va pune în 
discuţii modul în care fiecare actor 
implicat în soluţionarea cazurilor de 
violenţă își realizează atribuţiile și ce 
ajustări sunt necesare pentru o mai 
bună funcţionare a sistemului.

Date de context:
La data de 8 noiembrie curent, 

CDF a actualizat acordul de colabora-
re cu Inspectoratului de Poliție Buiu-
cani al DP mun.Chișinău prin care se 

dorește eficientizarea mecanismului 
de intervenție în cazurile de violen-
ță în familie. În ultimele șase luni ale 
anului curent, Inspectoratul de po-
liție Buiucani a referit către Centrul 
de Drept al Femeilor 18 victime ale 
violenței în familie, iar pe parcursul 
anului 2015 aproximativ 300 cazuri 
din municipiul Chișinău au benefici-
at de consultanță și suport în cadrul 
Centrului.

Este important să menţionăm că 
acest model de colaborare cu Inspec-
toratele de Poliţie a început în anul 
2012 cînd s-a identificat o creștere a 
numărului de victime și lipsa servici-
ilor de susținere a femeilor și copiilor 
supuși violenței în familie. Astfel, în 
2015 s-a reușit încheierea acordurilor 
de colaborare cu toate cele cinci in-
spectorate de poliție din Chișinău.
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NOUTĂȚI PE SCURT

* * *
Pe parcursul a două zile, reprezen-

tanţi ai guvernelor statelor beneficia-
re, ai instituţiilor de formare iniţială 
și continuă a judecătorilor, procurori-
lor și avocaţilor, experţi în domeniul 
drepturilor omului din statele membre 
ale Consiliului Europei, reprezentanţi 
ai organizaţiilor regionale și interna-
tionale au participat la șase sesiuni 
de dezbateri unde au fost prezentate 
realizările în domeniul promovării și 
respectării drepturilor femeilor; au 
fost semnalate barierele și provocări-
le existente în asigurarea egalităţii de 
gen și împărtășite bunele practici în 
domeniul asigurării accesului egal al 
femeilor la justiţie.

În cadrul sesiunii„Asigurarea ac-
cesului femeilor la justiţie”, președinta 
Centrului de Drept al Femeilor, dna 
Angelina Zaporojan-Pîrgari a relatat 
experiența CDF în domeniul asigu-
rării accesului la justiție a victimelor 
violenței în familie. În perioada 2012-
2016, aproximativ 600 victime ale vi-
olenței în familie și copiii acestora au 
beneficiat de suport holistic acordat 
de CDF, care include: consiliere juri-
dică primară, reprezentare în instanță 
pe cazuri civile și penale, ședințe psi-
hologice individuale, terapie de grup, 
abilitare economică, ajutor social și 
umanitar și plasament în adăposturi. 

* * *
Experienţa poliţiei americane în 

combaterea violenţei în familie și se-
xuale a fost discutată în cadrul unui 
atelier de lucru organizat recent în 
Budapesta de către Direcţia de Poliţie 
Metropolitană Las Vegas și Academia 
Internaţională de Poliţie din Budapes-
ta. Pentru prima data, pe lingă angaja-
ţi ai forţelor de ordine, din Republica 
Moldova au participat la eveniment şi 
reprezentanţi ai societăţii civile. Cen-
trul de Drept al Femeilor și  Centru 
Internațional La Strada au avut po-

sibilitatea să împărtăşească propriile 
experienţe de lucru în acest domeniu 
şi să consolideze cooperarea cu orga-
nele de drept, în scopul asigurării pro-
tecţiei victimelor violenţei.

* * *

Eforturile şi provocările societăţii 
civile şi a actorilor guvernamentali în 
lupta cu fenomenul violenţei au fost 
discutate la o masă rotundă organiza-
tă de Julie Stufft, Șef Adjunct al Misiu-
nii Statelor Unite în Chișinău. Centrul 
de Drept al Femeilor a participat la 
discuţiile ce s-au axat pe identifica-
rea unor eforturi comune în preveni-
rea și diminuarea fenomenului vio-
lenței în familie, precum şi asigurarea 
unui viitor fără abuz în bază de gen.   
Activitatea a avut loc în contextul 
Campaniei „16 zile de activism împo-
triva violenței în bază de gen”.

* * *

În perioada noiembrie-decembrie 
2016, Centrul de Drept al Femeilor a 
organizat o serie de întîlniri în raioa-
nele republicii pentru a discuta des-
pre fenomenul violenţei în familie. 
La mesele rotunde de la Bălţi, Ruseș-
tii Noi, Lozova și Gura Galbenei au 
participat reprezentanţi ai autorităţi-

lor locale, asistenţi sociali, profesori, 
locuitorii din aceste regiuni precum 
și victime ale violenţei. S-au discutat 
despre formele violenței în familie și 
cum se manifestă în comunitate. Po-
liția, deși intervine în cazurile de vio-
lență în familie, agresorii la scurt timp 
sunt eliberaţi. Ei achită amenzi, însă 
această măsură nu este eficientă pen-
tru că banii sunt din bugetul familiei, 
iar agresorul revine și mai înfuriat. În 
cadrul discuţiilor au fost identificate 
o serie de măsuri ce pot fi întreprinse 
de organele abilitate pentru a proteja 
persoanele supuse violenţei în famiie.

* * *
Centrul de Drept al Femeilor în 

parteneriat cu Ministerul Sănătăţii a 
elaborat Ghidul pentru specialiștii din 
sistemul de sănătate privind interven-
ţia eficientă în cazurile de violenţă îm-
potriva femeilor. Victimele abuzului 
deseori se adresează pentru îngrijiri 
medicale chiar dacă nu recunosc că au 
fost supuse violenţei. În acest sens, ca-
drele medicale au un rol cheie în a in-
terveni, a oferi informaţii vitale și su-
port adecvat în situaţii critice femeilor 
și copiilor ce suferă ani la rând con-
secinţele violenţei. Ghidul prezintă 
practicile și standardele internaţionale 
și se bazează pe o înţelegere a violenţei 
împotriva femeilor din perspectiva de 
gen centrată pe drepturile omului și 
siguranţa victimelor. Publicaţia oferă 
specialiștilor din sistemul medical in-
formaţii și intrumente utile pentru un 
raspuns multidisciplinar la violenţa de 
familie. 

Centrul de Drept al Femeilor este o organizație non – guvernamentală 
creată în 2009 de un grup de femei-juriste din Republica Moldova care 
promovează egalitatea de șanse dintre bărbați și femei și contribuie la 
prevenirea și combaterea violenței în familie și față de femei. 

Ne implicăm în  procesul de ajustare a legislației la standardele euro-
pene și pledăm pentru recunoașterea, respectarea și apărarea drepturi-
lor  femeilor în calitate de drepturi ale omului. 

Oferim asistență directă, gratuită și confidențială (consiliere juridică, 
reprezentare și asistență psihologică) și acordăm suport femeilor care au 
rupt cercul violenței și au început o viață nouă. 

CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR 
Adresa: Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4,
MD 2012, Chișinău, Republica Moldova
Tel./Fax: (+373) 22 23 73 06
(+373) 68 85 50 50
e-mail: office@cdf.md 
www.cdf.md

GHID
pentru specialiştii din sistemul de sănătate 

privind intervenția eficientă în cazurile 
de violenţă împotriva femeilor Ministerul Sănătății

al Republicii Moldova
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ȘTIRI INTERNAȚIONALE

Declaraţie Comună UNICEF, 
UNFPA, UN Women și PNUD  

cu privire la proiectul de lege 
ce vizează abuzul sexual 

asupra copiilor
Ankara, 21 noiembrie 2016 - UNI-

CEF, UNFPA, UN Women și PNUD 
din Turcia sunt profund îngrijorate cu 
privire la proiectul de lege prezentat 
Parlamentului în timpul dezbaterilor 
legislative din 17 noiembrie, care ar 
putea duce la un anumit tip de amnis-
tie pentru agresorii ce au abuzat copiii 
în condiţiile în care autorul se căsăto-
rește cu victima.

Dacă va fi adoptată în forma sa 
actuală, proiectul de lege va slăbi ca-
pacitatea Turciei de a combate abuzu-
rile sexuale și căsătoria cu persoanele 
minore. Aceasta ar crea o percepție de 
impunitate pentru autorii actelor de 
încălcare a drepturilor copilului. În 
plus, prin căsătoria cu autorul abuzu-
lui sexual ar crește riscul de victimiza-
re ulterioară a copilului.

Turcia este stat parte atât a Con-
venției ONU privind Drepturile Co-
pilului cât și a Convenției privind Eli-
minarea Tuturor Formelor de Discri-
minare împotriva Femeilor. În timp ce 
recunoaştem angajamentul Turciei în 
domeniul apărării drepturilor copilu-
lui şi asumarea decenii la rând a unui 
efort multiplu, este esential ca acest 
cadru legal să continue să fie consoli-
dat și să rămâne aliniat la standardele 
internaționale pentru a garanta pro-
tecția copiilor împotriva tuturor for-
melor de abuz și exploatare sexuală, 
inclusiv căsătoria cu persoane minore.

Orice formă de violență sexuală 
împotriva copiilor sunt infracțiuni ce 
trebuie pedepsite corespunzător. În 
toate cazurile, trebuie să prevaleze in-
teresul superior al copilului.

Facem apel la toți membrii 
Adunării Naționale a Turciei să de-
pună maxim efort în asigurarea faptu-
lui ca toate fetele și băieții din Turcia 
să fie protejați mai bine de orice formă 
de abuz sexual, exploatare, căsătorie 
cu minori şi alte forme, inclusiv de 
practici dăunătoare.

Vom continua să lucrăm cu Guver-

nul şi alte Instituţii ale Turciei pentru 
a asigura protecția și realizarea drep-
turilor copiilor și a femeilor, în special 
dreptul lor de a fi protejaţi de violență, 
exploatare și abuz.

R. Moldova va ţine cont de 
recomandările Evaluării 

Periodice Universale și le va 
include în Planul Național 
privind drepturile omului
Recent a avut loc Conferinţa Inter-

naţională EPU în cadrul căreia au fost 
prezentate mai multe recomnadări ce 
vizează respectarea drepturilor omului. 

În total 26 state au făcute 29 decla-
rații care au conținut 51 recomandări 
cu următoarele formulări: violența în 
familie, violență pe criteriu de gen, 
violența împotriva femeilor și/sau vi-
olența sexuală. Recomandările au fost 
împărțite pe 5 domenii majore:

Politici  – un domeniu generic care 
includ 16 recomandări ce prevăd 6 
măsuri majore cum ar fi semnarea și 
ratificarea Convenției de la Istanbul, 
elaborări de norme, standarde, stra-
tegie sau nouă legislație în domeniul 
violenței în familie

  Prevenire  – include 5 recoman-
dări ce prevăd măsuri de organizare 
a instruirilor pentru profesioniști din 
diverse arii de activitate dar și organi-
zarea campaniilor de sensibilizare

Protecție  - legală, socială, psiholo-
gică, reabilitare și adăpost pentru vic-
timele violenței în familie

Urmărire penală –  implementa-
rea prevederilor legale, în special cele 
prevăzute de Codul penal cu privire la 
violența în familie, ordonanțe de pro-
tecție, ordinul de restricție de urgență.

Altele – de ordin general
Pentru următorii cinci ani Repu-

blica Moldova a acceptat să întreprin-
dă următoarele măsuri pentru comba-
terea fenomenului violenţei în familie:
* să devină stat-membru la Convenția 
Consiliului Europei privind preveni-
rea și combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței în familie;
* să combată toate formele de violență 
împotriva femeilor și violență în fami-

lie, prin:
• promovarea drepturilor femeilor 

și combaterea stereotipurilor;
• elaborarea unei strategii com-

prehensive despre prevenirea și 
combaterea violenței în familie și 
în bază de gen;

• promovarea campaniilor de sen-
sibilizare împotriva violenței în 
familie în special în mediul rural;

• oferirea de suport specializat și 
eficient victimelor violenței în fa-
milie, în special în mediul rural;

• instruirea specialiștilor din dome-
niul justiției, sănătate și asistență 
socială;

• sancționarea eficientă a agresori-
lor în cazurile de violență în fami-
lie;

• îmbunătățirea prevederilor Codu-
lui Penal pe partea ce ține de vio-
lența în bază de gen.

 
Convenția de la Istanbul:           

O oportunitate vitală pentru a 
pune capăt violenței împotriva 

femeilor!
Coaliția europeană de combatere a 

violenței împotriva femeilor și fetelor 
(WAVE) a făcut un apel public prin 
care solicită ca:

• Statele membre ale UE și Consi-
liul Uniunii Europene să semneze și 
să ratifice în 2017 Convenţia de la Is-
tanbul cu cele mai ample competențe 
posibile.

• Comisia Europeană să elaboreze 
o strategie cuprinzătoare a UE pentru 
prevenirea și combaterea tuturor for-
melor de violența împotriva femeilor

• Instituțiile UE să integreze Con-
venția de la Istanbul în legislațiaUE; să 
stabilească un cadru relevant de mo-
nitorizare.

In data de 15 decembrie 2016, Pre-
sedintele Republicii Moldova a semnat 
decretul privind ratificarea Conventi-
ei de la Istanbul. Totodata deputatii/
deputatele și-au asumat public acest 
angajament în cadrul mai multor eve-
nimente oficiale.
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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 fam-
ilie. CDF pledează pentru statutul egal 
între femei și bărbați în viața publică și 
privată și este un partener credibil al 
guvernului și societății civile și partic-
ipă la elaborarea politicilor publice.

CDF asigură Secretariatul Coaliției 
Naționale ”Viața fără Violență în Fam-
ilie(în continuare Coaliția Națională). 

Coaliția Națională cuprinde 18 orga-
nizații non-guvernamentale 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

Buletinul apare cu sprijinul financiar al Funda-
ției OAK și al Ambasadei Suediei în Moldova PARTENERI


