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CAMPANIA “16 ZILE DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN” 
MARCATĂ ÎN ACEST AN PRIN EVENIMENTE INEDITE

UN PUZZLE AL UNITĂȚII A FOST ASAMBLAT ÎN SUSȚINEREA 
FEMEILOR VICTIME ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Profesioniști din diverse domenii, ală-
turi de societatea civilă și comunitatea 
internațională au asamblat pe 26 no-
iembrie 2018, un puzzle al Unității, prin 
care au simbolizat aportul comun în 
lupta contra fenomenului de violență în 
familie. Evenimentul, organizat de către 
Centrul de Drept al Femeilor cu supor-
tul Secției Justiție Penală și Aplicare a 
Legii a Ambasadei SUA în Moldova, s-a 
desfășurat sub genericul – Împreună 
putem opri violența în familie!

„Eliminarea violenței împotriva femei-
lor și a fetelor cere ca noi toți - guver-
nele, sectorul privat și societatea civilă 
- să întreprindem acțiuni concrete. Anul 
acesta, Moldova a făcut un pas înain-
te prin adoptarea primei sale strategii 
naționale de prevenire și combatere a 
violenței împotriva femeilor și a violenței 

în familie. Încurajăm guvernul să con-
tinue eforturile de eliminare a violenței 
împotriva femeilor și a fetelor, pentru a 
permite tuturor cetățenilor să trăiască 
viața la un potențial maxim.”, a decla-
rat în cadrul evenimentului Anne Cole-
man-Honn, Șefa Secției politică și eco-
nomie a Ambasadei SUA în Republica 
Moldova.

Scopul evenimentului a fost de a pro-
mova o atitudine pro-activă din par-
tea poliției, asistenților sociali, medi-
cilor legiști, avocaților, procurorilor, 
specialiștilor ce au responsabilitatea 
de a se implica și de a ajuta victime-
le violenței în familie. Și totodată, de 
a-i încuraja să acționeze coordonat 
având drept prioritate securitatea și 
siguranța persoanelor supuse abu-
zului în familie.
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„Ne dorim să scoatem violența în fa-
milie din sfera privată. Am reușit să 
îmbunătățim cadrul de protecție al victi-
melor violenței în familie prin introduce-
rea Ordinului de restricție, a Ordonanței 
de protecție. În 2017 Republica Moldo-
va a semnat Convenția de la Istanbul. 
Este un angajament care urmează a fi 
finalizat prin ratificarea ei și ajustarea 
cadrului legislativ național la prevede-
rile Convenției.”, a menționat Viorica 
Dumbrăveanu, Secretar de Stat al Mi-
nisterului Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale.

Imaginea asamblată, vine să sublinieze 
ideea că doar prin unitate și aport co-
mun putem diminua acest fenomen. Fi-
ecare persoană este un element impor-

tant și poate fi resursă, sprijin pentru o 
potențială victimă a violenței în familie 
și, totodată, cel mai important promotor 
al mesajelor anti-violență. 

„Echipa Centrului de Drept al Femeilor, 
dar și multe alte ONG-uri care oferă 
asistență victimelor violenței în familie, 
ascultă zilnic istoriile femeilor abuzate 
în casele lor, bătute cu cruzime și umilite 
de oameni care le-au fost cândva dragi 
sau încă le sunt dragi. Aceste femei gă-
sesc puterea și curajul să-și povesteas-
că suferința și să se bucure de susținere 
și asistență. Multe femei, însă, continuă 
să sufere trăind în tăcere și înghițindu-și 
durerea.”, a menționat Natalia Vîlcu, Di-
rectoare Executivă a Centrului de Drept 
al Femeilor. 

DE ZIUA DREPTURILOR OMULUI, A FOST LANSATĂ O EXPOZIȚIE DE HAINE  
ALE SUPRAVIEȚUITOARELOR VIOLENȚEI SEXUALE

Ultima zi de Campanie a coincis cu Ziua Universală a Drepturilor 
omului. Cu această ocazie, la Universitatea de Stat din Moldova a fost 
lansată expoziția document cu genericul „Nu dați vina pe haine”. 
Aceasta prezintă hainele reconstituite ale nouă femei și fete adoles-
cente din Republica Moldova, în momentul în care au fost abuzate 
sau hărțuite sexual. Expoziția atrage atenția, astfel, asupra stereo-
tipurilor din societatea noastră, care planează în jurul fenomenului 
violenței sexuale, având scopul să le combată.

„Cu regret, peste 40% din bărbații din țara noastră consideră că 
femeile sunt de vină pentru cazurile de viol, iar dacă femeia are o 
reputație proastă sau nu opune rezistență fizică când este violată, 
aceste cazuri nu pot fi considerate viol. Istoriile de viață prezentate 
în expoziție sparg acest stereotip și demonstrează contrariul - nu 
este vorba de haine, ci de atitudine”, a menționat la deschiderea 
evenimentului Natalia Vîlcu, Directoarea executivă la Centrul de 
Drept al Femeilor.
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În Republica Moldova șase din zece femei s-au confruntat pe parcur-
sul vieţii, de la vârsta de 15 ani, cel puţin cu o formă de violenţă, psi-
hologică, fizică sau sexuală, din partea soţului/partenerului. Violența 
sexuală este a treia cea mai răspândită formă de violență în rândul 
fetelor tinere și lasă sechele grave asupra vieții lor.

„Fetele tinere nu au suficientă experiență, cunoștințe și abilități de 
a răspunde unor situații de abuz. În  rezultat ele se pot confrunta 
cu sarcini și nașteri neplanificate, infecții cu transmitere sexuală, 
afecțiuni psiho-emoționale. Facem un apel către toți partenerii de a 
susține asemenea inițiative, care fac auzită vocea celor mai vulnera-

bile femei și fete.”, a spus Eugenia Berzan, Analistă de Programe la 
Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) în Moldova

Cazul Iulianei, expus la eveniment, este reprezentativ. Ea a fost ab-
uzată la vârsta de numai 15 ani, iar experiența i-a marcat întreaga 
viață. Și-a tăiat părul lung, a început să poarte doar haine bărbătești 
și îi vine greu să construiască relații. 

„Prietenul meu ar mai vrea să port o rochie, să mă machiez sau să-mi 
fac o coafură...Eu nu pot face lucrul acesta...asta ar însemna să fiu 
provocatoare. Nu vreau asta! Nu am să mă fac frumoasă niciodată!”, 
este istoria cutremurătoare a tinerei. 

Expoziția urmează să fie amenajată și în alte instituții de învățământ, 
instituții de drept, precum și în comunități rurale, pentru a trezi 
discuții la acest subiect și a sparge stereotipurile existente. Con-
ceptul expoziției „Nu dați vina pe haine” vine de la Universitatea 
Arkansas din SUA, fiind  organizată în Moldova de către Centrul 
de Drept al Femeilor, cu sprijinul UNFPA, în colaborare cu Centrul 
Internațional „La Strada”, Centrul de Asistenţă și Protecţie a Victime-
lor și Potențialelor Victime ale Traficului de Ființe Umane și Universita-
tea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept.  
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EXPERȚII ȘI PARTENERII CDF AU INSTRUIT REPREZENTANȚII ORGANELOR  
DE DREPT PENTRU UN RĂSPUNS MAI BUN ȘI COORDONAT LA CAZURILE  
DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE

 Peste 20 de reprezentanții ai poliției din Comrat, Vulcănești și UTA 
Găgăuzia au beneficiat de instruiri, ce au drept scop familiariza-
rea participanților cu privire la ultimele schimbări metodologice 
care reglementează intervenția poliției în cazurile de violență în 
familie. Totodată, participanții au analizat posibile scenarii ale ca-
zurilor de violență în familie și au dezvoltat abilități de intervenție 
specifice fiecărei etape. 

 Participanții au fost ghidați cum să aplice corect instrucțiunile de 
intervenție, dar și să analizeze situația de violență din diferite per-
spective: cine este victima, cine este agresorul, cum influențează 
stereotipurile modul de implicare a membrilor comunității. 

 Seminarele sunt organizate de Misiunea OSCE în Moldova, Centrul 
de Drept al Femeilor și Direcția Generală Securitate Publică a IGP 
și fac parte dintr-o serie de instruiri ce au drept scop îmbunătățirea 
capacității reprezentanților organelor de drept de a interveni în 
cazurile de violență în familie.

 În perioada 13-23 noiembrie au fost organizate o serie de instruiri 
pentru 137 polițiști din peste 15 raioane ale țării. Scopul instruirii 
a fost de a prezenta modificările la instrucțiunile de intervenție a 
ofițerilor de poliție în cazurile de violență în familie. Participanții au 
analizat scenarii ipotetice de cazuri de violență în familie pentru a 
dezvolta abilități practice necesare la fiecare etapă a intervenției: 
acumularea probelor, audierea părților, calificare juridică a faptei. 

 Totodată, trainerii Ghenadie Neamțu și Aliona Dragomerețcaia au 
analizat împreună cu participanții posibilele riscuri în dinamică, 
aplicarea eficientă a măsurilor de protecție, acțiunile polițistului 
în caz de încălcare a Ordinului de Restricție de Urgență sau a 
Ordonanței de Protecție, cum poate fi asigurat un răspuns coor-
donat între autorități și care sunt serviciile de care pot beneficia 
victimele violenței în familie dar și agresorii.
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 Judecătorii, procurorii și ofițerii de urmărire penală din peste 15 
raioane ale țării au participat la seminarul de instruire – „Practi-
ca judiciară privind examinarea cauzelor legate de violență 
în familie”. Trainingul este gândit ca unul interactiv și practic, 
ce oferă participanților posibilitatea de a realiza un schimb de 
experiență. Au fost abordate subiecte precum: cauzele violenței în 
familie și portretul psihologic al victimei și agresorului; trauma și 
nevoile victimei violenței în familie; legislaţia Republicii Moldova în 
domeniul violenţei în familie; aspecte de drept penal în prevenirea 
și combaterea violenţei în familie; protecția și asistența victime-
lor în cazurile de violență în familie; jurisprudența CtEDO privind 
violența în familie.

 „Ne bucurăm că atât Guvernul SUA cât și cel al Republici Moldova 
sunt împreună pentru a colabora în domeniul violenței în familie, 
că exprimă interes pentru a îmbunătăți sistemul justiției și contri-
buie la implementarea bunelor practici în domeniu.”, a declarat 
în deschidere, domnul Kevin Lanigan, Consilier senior în sectorul 
justiției în cadrul Ambasadei SUA în Moldova. 

 Activitatea este realizată cu suportul Ambasadei SUA în Moldova 
ca parte componentă a proiectului „Consolidarea capacităților 
de răspuns al reprezentanților organelor de drept la cazurile de 
violență în familie în Moldova.”

 Medicii legiști din întreaga țară au participat, pe parcursul a trei zile, 
la un training de instruire privind răspunsul eficient al specialiștilor 
din sistemul de sănătate la cazurile de violență în familie. Studiile 
arată că femeile ar avea mai mare încredere în lucrătorii medicali 
și ar fi dispuse să vorbească despre actul de agresiune anume cu 
acești specialiști. În acest sens, cadrele medicale sunt în postură 
unică de a interveni, de a oferi îngrijiri medicale, informații vitale și 
suport adecvat în situații critice.

 Formatorii Centrului de Drept al Femeilor au instruit participanții atât 
la nivel teoretic, prin informare cu privire la standardele naționale și 
internaționale aplicate de sistemul de sănătate, cât și prin revizui-
rea unor scenarii ipotetice de cazuri de violență în familie, analizând 
potențiale strategii de intervenție, urmate de discuții în grup.

 Trebuie să menționăm că aceasta a fost cea de-a doua rundă de 
instruiri destinate medicilor legiști. Anterior toți cei 63 de medi-
cii legiști care sunt implicați în examinarea potențialelor victime 
ale violenței în familie au fost incluși în aceste seminare. Este de 
o importanță vitală ca specialiștii din acest domeniu să cunoas-
că modul în care trebuie abordate sub toate aspectele cazurile de 
violență în familie, astfel încât să contribuie la prevenirea și com-
baterea acestui fenomen în societate.
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ANGAJAȚII CDF PARTICIPĂ LA VIZITE DE STUDIU ȘI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ  
ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN

 O delegație de 16 persoane din Republica Moldova, formată din 
reprezentanții autorităților publice și ai organizațiilor neguverna-
mentale, a participat, la începutul lunii noiembrie, la o vizită de 
studiu în Serbia, pentru a prelua bunele practici în domeniul preve-
nirii și combaterii violenței împotriva fetelor și femeilor.

 În cadrul întâlnirilor au fost discutate subiecte ce țin de modul în 
care au fost consolidate capacitățile specialiștilor cu competențe 
în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, cum a de-
curs procesul de ratificare a Convenției de la Istanbul și mecanis-
mul de finanțare a serviciilor sociale.

 Delegația din Moldova, printre care și Centrul de Drept al Feme-
ilor, reprezentat de către Directoarea Executivă, Natalia Vîlcu, a 
menționat că această vizită „reprezintă o oportunitate excelentă 
pentru toți participanții de a se familiariza și, eventual, de a prelua 
cele mai bune practici în vederea asigurării intervenției coordona-
te în cazuri de violență în familie. Republica Serbia este o țară care 
a ratificat Convenția de la Istanbul și întreprinde eforturi majo-
re pentru a alinia răspunsul la cazuri de violență față de femei la 
standardele prevăzute în Convenție. În acest sens, experiența Ser-
biei este foarte valoroasă pentru Republica Moldova”. 

 Vizita de studiu a fost organizată de UN Women Moldova, cu 
susținerea financiară a Suediei.  



 „Evenimentul a fost un schimb de experiență util și informativ prin 
care fiecare avocat a relatat despre practica și lacunele legislative 
din țara sa, în domeniul violenței sexuale. Reprezentantele Kârgâs-
tanului și Azerbaijanului, de exemplu, au vorbit despre tradiția lor 
privind furatul miresei, căsătoria forțată și stereotipurile moștenite, 
ce împiedică victimele să solicite ajutor. Moldova și Ucraina, de pe 
altă parte, au fost prezentate ca modele de bune practici legislati-
ve privind încriminarea violenței sexuale în familie”, ne-a relatează 
Violeta Andriuța, avocata CDF. 

 Un aspect evidențiat pe parcursul în-
tâlnirii a fost faptul că țările din spațiul 
post-sovietic au moștenit o legislație 
depășită de realitățile vremii și acest 
fapt îngreunează obținerea protecției 
adecvate pentru victimă. Ca rezul-
tat, organizația Georgiana, Equality 
Now, a lansat un raport privind la-
cunele existente în legislația tuturor 
țărilor. Acest raport poate fi accesat 
aici - https://bit.ly/2U8tah0
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 Avocata Centrului de Drept al Femeilor, Violeta Andriuța, a parti-
cipat în perioada 19-21 noiembrie la reuniune internațională orga-
nizată de ONG-ul Equality Now, Georgia, unde au fost discuta-
te și analizate legislația și practicile de intervenție în cazurile de 
violență sexuală în Europa și țările post-sovietice. Scopul întâlnirii a 
constat în identificarea lacunelor legislative pe domeniul violenței 
sexuale în țările post sovietice. 

 Cea de-a 20-a Conferință a rețelei europene WAVE s-a desfășurat în luna octombrie în Malta. Tema generică din acest an a fost - «Importanța 
serviciilor specializate în combaterea violenței împotriva femeilor». Colega noastră, Violeta Andriuța, a participat la sesiunile de discuție ce au 
abordat subiecte precum: provocări în soluționarea diferitor forme de violență sexuală împotriva femeilor și fetelor, eforturile țărilor europene 
de a combate femicidul, importanța colectării datelor în procesul de eradicare eficientă a violenței împotriva femeilor și a fetelor. 

 CDF este membru al WAVE Network.



ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT
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Eforturile și angajamentele Centrului de Drept 
al Femeilor în combaterea violenței în bază de 

gen au fost destinse printr-un certificat de apreci-
ere în cadrul unui eveniment găzduit de Ambasa-
dorul SUA Dereck J. Hogan. Excelența sa a felici-
tat toți participanții pentru succesele înregistrate, 
încurajându-i să continue aceste eforturi, și a rei-
terat suportul continuu al Ambasadei SUA pentru 
combaterea violenței în familie, a violenței sexuale 
și a traficului de ființe umane.

Echipa Centrului de Drept al Femeilor este recu-
noscătoare Ambasadei SUA în Moldova pentru 
susținerea oferită în implementarea proiectelor 
ce țin de prevenirea și diminuarea fenomenului 
violenței în familie. Alături de formatorii ce sunt 
implicați în proiectele noastre, facem auzită vo-
cea victimelor violenței în familie, dar avem gri-
jă și să consolidăm capacitățile de intervenție a 
specialiștilor din sistemul de drept.

Pentru a diminua violența în familie 
este necesară o înțelegere comună 

a fenomenului. În acest sens, Centrul 
de Drept al Femeilor, în parteneriat 
cu Global Rights for Women (GRW), 
a desfășurat un atelier de discuție, 
consultare și analiză cu actorii-cheie 
ai sistemului de drept (polițiști, pro-
curori, avocați, ofițeri de probațiune) 
și reprezentanți ai societății civile, pri-
vind modul în care poate fi îmbunătățit 
răspunsul comunitar coordonat în ca-
zurile de violență în familie. 

Discuțiile au avut la bază o evalua-
re instituțională efectuată anterior 
de colegele de la GRW în partene-
riat cu CDF, iar în cadrul atelierelor, 
desfășurate în luna decembrie, au fost 
prezentate constatările și recoman-
dările expertelor. Scopul final este de 
a ajusta concluziile la contextul local, 
astfel încât rezultatul să aducă o mai 
mare siguranță victimelor violenței în 
familie. Această activitate s-a desfășu-
rat în perioada 4-5 decembrie și este 
susținută de UN Women Moldova și 
Ambasada Suediei în Chișinău. 



10
TOTALURILE ACTIVITĂŢII CENTRULUI DE DREPT AL FEMEILOR PENTRU ANUL 2018 

Pe parcursul anului 2018, CDF a oferit asistență la 411 beneficiare, dintre care 406 sunt femei, 269 femei având copii minori. Majoritatea benefici-
arelor trăiesc în mediul urban – 311 și 100 în mediul rural. Cel mai des întâlnit tip de violenţă este violența psihologică – 379, urmată de cea 
fizică cu 284 cazuri, economică în 137 cazuri, violență sexuală în 32 cazuri, și spirituală în 8 cazuri. Trebuie remarcat faptul că în 73% din cazuri 
este vorba de o formă combinată de violență. De cele mai multe ori, vorbim despre violența fizică și psihologică sau violența fizică, psihologică 
și economică concomitent. 

Violență
psihologică 

379  
de cazuri

Violență
fizică

 

284 
de cazuri

Violență
 economică 

137 
cazuri

Violență
sexuală

 

32 
cazuri

Violență
spirituală 

8 
cazuri

Formă combinată  
de violență

 73 % 

Statistica CDF ne demonstrează că cel mai des suferă de violență în fa-
milie femeile cu vârsta cuprinsă între 25 și 44 ani (205 beneficiare s-au 
adresat pentru a fi asistate) și doamnele în vârstă de 65 ani și mai mult 
(92 beneficiare s-au adresat pentru a fi asistate). CDF a facilitat elibe-
rarea a 95 ordonanțe de protecţie; a reprezentat interesele victimelor în 
22 cauze penale; 5 cauze contravenţionale și 29 cauze civile - de desfa-
cere a căsătoriei, de stabilire a domiciliului copiilor minori, precum și un 
caz de decădere din drepturile părintești.
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TÂRGUL DE CRĂCIUN – O FRUMOASĂ OCAZIE PENTRU A SUSȚINE CAUZE SOCIALE

Tradiţional, an de an, în ajunul Sărbătorilor 
de Iarnă, Clubul Internațional al Femeilor 
din Moldova organizează unul dintre cele 
mai calde și frumoase Târguri de Crăciun. 
Într-o atmosferă degajată și familială, be-
neficiarele Centrului de Drept al Femeilor 
au participat alături de membrii Coaliției 
Naţionale „Viaţă fără violenţă în familie” la 
expoziţia cu vânzare organizată în cadrul 
evenimentului. Femeile supravieţuitoare ale 
violenţei în familie au pregătit mici surprize 
pentru fiecare. Vizitatorii au putut procura 
tablouri, ii și bijuterii confecționate manu-
al. Anul acesta, pentru prima dată, au fost 

expuse la Târg lucrurile confecționate de 
beneficiarele CDF asistate juridic și psiho-
logic în cadrul Penitenciarului 17 - Rusca.

Banii colectaţi în cadrul evenimentului sunt 
donaţi unor cauze umanitare, fiind inves-
tiţi în procurarea echipamentului sau des-
tinaţi pentru dezvoltarea unor proiecte în 
parteneriat cu organizaţiile non-profit. În 
edițiile precedente, CDF a fost unul dintre 
beneficiarii fondurilor colectate. Astfel, am 
avut posibilitatea să implementăm un pro-
iect de abilitare economică a femeilor ce 
au suferit de violenţă în familie.



CINE SUNTEM NOI? 
Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare 
- CDF) este o organizație nonguvernamentală 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 guvernului 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-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. M. Kogălniceanu, nr. 87 
MD 2009, Chișinău, 
Republica Moldova 
Tel/fax: (+373) 22 811 999 
Mobil: (+373) 68 855 050

Buletinul apare cu sprijinul financiar al Suediei și Fundației OAK

 

PARTENERI:

Guvernul 
Republicii Moldova

MOȘ CRĂCIUN A AJUNS ȘI  
ÎN CASELE BENEFICIARELOR CDF

Și în acest an, datorită prietenilor CDF, Moșul 
a adus bucuria sărbătorilor de iarnă în casele 
a 30 femei și 50 copii. Micile surprize sunt 
dovada că lucrurile frumoase se întâmplă 
atunci când ne unim eforturile pentru un bine 
comun. Ținem să mulțumim Companiei VIS 
dar și donatorilor CDF pentru posibilitatea 
de a fi alături de beneficiarele noastre și în 
acest mod. Mulţumim!


