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Centrul de Drept al Femeilor (CDF)  
este o organizație neguvernamentală înfiinţată de un grup  

de femei-juriste din Moldova. CDF pledează pentru egalitate  
de șanse dintre femei și bărbați în viața publică și cea de familie  

și contribuie la prevenirea și combaterea violenței în familie  
și a violenței în bază de gen împotriva femeilor. 

VALORILE CDF 

MISIUNEA CDF
Să contribuim la  promovarea egalităţii de gen și la prevenirea și combaterea 
violenței in bază de gen in RM prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea ca-
pacităţilor actorilor in domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă și protecţie 
a femeilor, cercetare și analiză, monitorizare a legislaţiei și aliniere a acesteia la 
standarde internaţionale. 

Respectarea 
drepturilor omului

Abordare 
integrată și 

holistică bazată 
pe abilitarea 

juridică și 
economică a 

femeilor

Abordare centrată  
pe victime

Respectarea deciziilor 
beneficiarelor și acordarea 
sprijinului necesar

Profesionalism și 
imparțialitate

Responsabilitate

Lucru în echipă

Non-discriminare
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Aprobarea noului 
Plan strategic de 
dezvoltare pentru 
anii 2019-2024 

Premiul pentru egalitate 
2019 al Consiliului 

pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității

Lansarea analizei  
compatibilității legislației cu 
Convenția de la Istanbul 

Aprobarea de Guvern  
a proiectului de lege cu privire 

la ratificarea Convenției  
de la Istanbul 

Aprobarea 
procedurilor standard 
de operare pentru 
medici și asistenți 
sociali

1 2 3 4 5

Centrul de Drept al Femeilor și-a desfășurat activitatea în 2019 în 
baza Planului de Dezvoltare Strategică pentru anii 2019-2024, 
care are la bază patru arii de intervenție: Prevenire, Protecţie, Politici 
bazate pe cercetare, Dezvoltare organizațională.

Recunoștința noastră se adresează principalilor finanțatori: 
Ambasada Suediei, Fundația OAK, Ambasada SUA, UN Women Moldova și UNFPA Moldova.

Consolidarea 
capacităților 

poliției, 
judecătorilor și 

procurorilor

Deschiderea liniei telefonice 
gratuite pentru victimele 
violenței în familie

Lansarea analizei 
indicatorilor GBV din 

sectorul sănătății

Asigurarea accesului la 
justiție pentru femeile aflate 
în detenție 

Sesizări la Consiliul 
pentru prevenirea și 

eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității 
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REZULTATE CHEIE
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SPRE CE TINDEM?

CUM FACEM ASTA?

 Advocacy pentru ratificarea Convenției de la Istanbul
 Participări la audieri publice ale Comisiei parlamentare pentru 

protecție socială, sănătate și familie pentru a promova ratificarea 
Convenției de la Istanbul.

 Vorbitori în cadrul conferinţei naționale pe tema prevenirii și com-
baterii violenței împotriva femeilor – Convenția de la Istanbul a 
Consiliului Europei, organizată la iniţiativa Oficiului Consiliului  
Europei în Moldova și al Ambasadei Franței în Moldova. 

 Contribuţie la apelul public al Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” care a îndemnat autoritățile 
naționale să ratifice Convenția de la Istanbul și să asigure respectarea deplină a legislației naționale cu 
dispozițiile și standardele din Convenție. Peste 100 de organizații și persoane au semnat și au susținut ape-
lul.

 Participarea alături de zeci de organizații la protestul împotriva excluderii subiectului privind aprobarea ratifi-
cării Convenției de la Istanbul din ordinea de zi a ședinței Guvernului. 

 La 27 decembrie 2019, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Convenției de la Istanbul.

REZULTATUL STRATEGIC 1.

Violenţa în familie este prevenită prin reducerea toleranței 
la acest fenomen

REZULTAT STRATEGIC INTERMEDIAR 1.1.

Sensibilizarea opiniei publice privind gravitatea 
violenței împotriva femeilor și a violenței în familie
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 Sensibilizare publică și Campania ”16 zile de activism împotriva violenței în bază de 
gen”

 Ședințe de informare prin intermediul rețelei de biblioteci Novateca pentru 96 femei, bărbați, tineri, 
profesioniști precum asistenții sociali și psihologii din Ungheni, Cahul, Călărași și Drochia. 

 Eveniment de informare pentru studenții Facultăţii de Drept a USM, care au dezbătut aspectele juridice și 
psihologice ale fenomenului violenței în familie. Avocatul și psihologul CDF i-au provocat pe tineri să gân-
dească în afara stereotipurilor de gen și să investească în relații armonioase bazate pe respect.

 Ne-am bucurat să împărtășim expoziția-simbol „Nu daţi vina pe haine!” cu partenerii și colegii noștri pe durata 
Campaniei de 16 zile de activism împotriva violenţei în bază de gen. Poveștile și îmbrăcămintea reconstituită 
a nouă femei și fete, ce au suferit de violenţă sexuală, au fost prezentate în Parlamentul Republicii Moldova și 
în incinta unui teatru, unde a fost jucată o piesă despre violența în bază de gen.

 În perioada 2014-2018, 144 de femei au decedat în rezultatul violenței în familie. În memoria lor am inaugurat 
în Parcul Valea Morilor o sculptură sub formă de păpădie, ce simbolizează fragilitatea vieții femeilor ce tră-
iesc în violență. 
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 Prezența noastră la nivel național și internațional 
 Contribuție la revista anuală WAVE Fempower - Combaterea violenței împotriva femeilor în Europa -  

realizări din ultimii 25 de ani - un articol de retrospectivă a acțiunilor întreprinse de R.Moldova în vederea 
eradicării fenomenului de violență în familie. 

 Participare la ședințele Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței 
în familie.

 Întâlnire a membrilor reţelei WAVE la cea de-a 21-a conferință WAVE „25 de ani de apărare a drepturilor 
femeilor: repere și viziuni pentru viitor”.

 Consultări subregionale Beijing + 25, la care împreună cu peste 100 de participanți din șapte țări - Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, România și Ucraina, am discutat realizările și demersurile ulterioa-
re, după aproape 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune. 

 Participare la simpozionul JUSTRAC care promovează statul de drept în regiunea post-sovietică prin colabo-
rarea statului cu organizaţiile neguvernamentale. Simpozionul a găzduit până la 40 de experţi din Armenia, 
Georgia, Moldova și Ucraina, care au explorat perspectivele ONG-urilor de a acţiona atât ca agenţi ai 
schimbării cât și beneficiari ai unui stat de drept consolidat. 

 Reuniune și planificare consultativă, organizată de UNFPA, în cadrul programului global privind serviciile 
esențiale pentru femei și fete supuse violenței, unde am prezentat experiența Moldovei în ajustarea procedu-
rilor naționale standard de operare pentru asistenți sociali și medici la pachetul de servicii esențiale pentru 
femei și fete supuse violenței în bază de gen. 
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REZULTAT STRATEGIC INTERMEDIAR 1.2.

Consolidarea capacităților specialiștilor

CUM FACEM ASTA?

 Consolidarea capacităților judecătorilor și procurorilor. Suportul de curs privind implementarea 
legislaţiei în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie a fost elaborat și lansat în parteneriat cu 
Institutul Naţional al Justiţiei.

 Instruiri pentru reprezentanții sectorului jutiţiei. 60 judecători și procurori, 7 ofițeri de urmărire penală și  
74 asistenți judiciari, consilieri ai procurorilor și grefieri, au participat în programele de consolidare a ca-
pacităţilor. 

 Școala de vară pentru judecători și procurori. Împreună cu experți de la Global Rights for Women am organi-
zat o școală de vară pentru 28 de judecători și procurori, care au dezbătut principiile de răspuns a instituțiilor 
din sectorul justiției, rolul răspunsului coordonat, evaluarea și constatarea riscurilor, particularitățile inves-
tigării cazurilor și aspectele dreptului penal în prevenirea și combaterea violenței în familie.

 Filme educaționale ce vor fi utilizate în instruirea judecătorilor și procurorilor și pun accent pe abordarea 
centrată pe victimă. 
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 Consolidarea cunoștințelor medicilor legiști. În parteneriat cu Centrul de Medicină 
Legală, am instruit 51 asistenți ai medicilor legiști. Participanții au discutat despre stereoti-
purile ce însoțesc fenomenul violenței în familie, profilul victimei și al făptuitorului, aspecte 
juridice specifice și răspunsul sistemului de sănătate la astfel de cazuri.

 Consolidarea cunoștințelor femeilor din poliție. Participantele au clarificat con-
cepte precum hărțuirea sexuală și formele pe care le poate lua, ce prevede legea și cum ar 
trebui să asigure protecția și asistența victimelor hărțuirii sexuale.

 Instruire pentru jurnaliști. Un grup de 16 jurnaliști din presa scrisă locală și națională 
au discutat despre stereotipuri și inegalități, au estimat costurile fenomenului violenţei, 
au analizat cazuri de violență și au identificat subiecte ce au fost reflectate în materialele 
jurnalistice ulterioare. 

 Consolidarea capacităților polițiștilor. Am continuat parteneriatul cu Inspectoratul 
General al Poliției și am instruit 85 polițiști în intervenția eficientă pe cazuri de violență în 
familie. Instruirea a țintit schimbarea atitudinii poliției față de fenomenul violenței în familie. 
Totodată, 18 formatori polițiști și-au consolidat cunoștințele cu privire la răspunsul comuni-
tar coordonat și au dezvoltat abilitățile necesare pentru identificarea agresorilor primari și 
pentru a evalua riscurile de letalitate în cazurile de violenţă în familie. Participanţii au fost 
ghidaţi de experți internaționali ai Global Rights for Women. 

 Analiza cazurilor de deces în rezultatul violenței în familie. În partene-
riat cu Global Rights for Women am desfășurat un atelier de bune practici pen-
tru 40 reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale din  
Republica Moldova, unde s-a analizat și posibilitatea înființării unei Comisii de examinare a 
cazurilor de deces al femeilor în rezultatul actelor de violență în familie.
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 În 2019, 558 femei au beneficiat de serviciile Centrului de Drept al Femeilor. Numărul acestora a crescut cu apoxi-
mativ 36% față de 2018. Pentru a asigura accesibilitatea serivciilor noastre, am creat o linie telefonică gratuită 
pentru consilierea juridică a victimelor violenței în familie și am continuat să oferim asistență juridică primară și 
calificată, asistență socială, inclusiv abilitare economică și consiliere psihologică. De asemenea, am organizat ate-
liere tematice de hand-made pentru beneficiarele centrului, astfel încât femeile și copiii acestora să simtă susţinere 
în toate aspectele vieţii cotidiene.

REZULTATUL STRATEGIC 2.

Victimele violenței în familie sunt mai bine protejate,  
iar abuzatorii pedepsiți 

CUM FACEM ASTA?

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 2.1.

Victimele violenței în bază de gen împotriva femeilor și a 
violenței în familie beneficiază de asistență specializată și 
protecţie

1. ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU FEMEI

Numărul beneficiarelor noastre este în creștere de la an la an, iar regiunile din care ne contactează se extind spre 
zona rurală. Aproximativ 64% femei provin din mediul urban, iar 36% femei din mediul rural. Față de 2018, numărul 
adresărilor din mediul rural a crescut cu 12%. Este o tendinţă îmbucurătoare având în vedere că incidenţa cazurilor 
de violenţă în familie este mai mare în sate. 

Am oferit asistență juridică calificată și reprezentare în instanțele de judecată în 38 cazuri. Judecătorii au emis  
9 sentințe de condamnare, iar 94% din cererile depuse de CDF pentru obţinerea ordonanței de protecţie au fost ac-
ceptate de judecători. Valoarea totală încasată a prejudiciului moral și material în cazurile gestionate de CDF a fost de  
78.234,00 MDL.

SPRE CE TINDEM?
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2. LITIGARE STRATEGICĂ

Am depus 6 plângeri la Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. În 3 cazuri, 
Consiliul a constatat discriminare, în timp ce alte 3 cazuri sunt încă pe rol. Consiliul a constatat discriminare în 
bază de sex în accesul victimei la justiție și protecție egală în fața legii, discriminare în bază de sex și statut civil în 
muncă și discriminare prin victimizare la locul de muncă.

3. SPRIJIN PSIHOLOGIC ȘI SOCIAL

Am oferit sprijin psihologic pentru 159 femei și copiii acestora. Apoximativ 72 beneficiare au fost consilia-
te psihologic pe termen scurt, în timp ce 22 au primit asistență psihologică de lungă durată. Au fost întocmite  
65 rapoarte de evaluare psihologică, iar 25 femei care au apelat la serviciile CDF au primit asistență de urgență, 
inclusiv produse alimentare pentru copii. Am oferit asistență socială pentru 63 femei. Acestea au fost consiliate 
pe probleme ce ţin de alocații, pensii sau sprijin material din partea statului. 9 femei au fost ghidate în carieră, iar  
14 au fost ajutate să găsească plasament pentru perioadele de criză. 

4. ATELIERE TEMATICE PENTRU BENEFICIARRELE NOASTRE

Am organizat 6 ateliere tematice pentru beneficiarele centrului, unde au dezvoltat abilităţi de lucru hand-made. 
Unele femei au transformat aceste competenţe în stil de viaţă și chiar au reușit să vândă anumite lucrări la Târgul 
Anual de Crăciun. 
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În 2019, am continu-
at dialogul deschis cu 
guvernul și autoritățile 
publice locale cu privire 
la politicile în domeniul 
prevenirii și combate-
rii violenței în familie 
și a violenței împotriva 
femeilor. Am efectuat o 
analiză a compatibilității 
legislației naționale cu 
prevederile Convenției de 
la Istanbul și am pledat 
pentru ajustarea legilor la 
acest tratat european. Am 
susținut ca noi indicatori 
GBV să fie colectați în sis-
temul de sănătate și am co-
ordonat elaborarea și pilo-
tarea procedurilor standard 
de operare pentru asistenţi 
sociali și medici în răspunsul 
lor la cazurile de violență în 
familie.

REZULTATUL STRATEGIC 3.

Politici cuprinzătoare și coordonate  
sunt adoptate și aplicate 

CUM FACEM ASTA?

SPRE CE TINDEM?
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 Proiect de lege pentru armonizarea legislației naționale la Convenția de la Istanbul. 
În urma analizei compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul, MSMPS 
a instituit un grup de lucru interministerial pentru elaborarea unui proiect de lege care să armoni-
zeze legislația națională cu prevederile Convenției de la Istanbul. În 2019, CDF a coordonat desfă-
șurarea procesului de consultare și a facilitat 8 ședințe ale grupului de lucru, la care au participat 
reprezentanți ai intituţiilor de stat și ONG-uri. Principalele modificări legislative discutate au vizat 
Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr. 
45 privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

 Raport alternativ la Comitetul CEDAW. Am elaborat raportul alternativ referitor la lista de pro-
bleme, depus la Comitetul CEDAW, în legătură cu cel de-al șaselea raport periodic prezentat de Re-
publica Moldova. Cu contribuții din partea mai multor membri ai Coaliției „Viața fără Violență în Fa-
milie”, raportul a servit drept sursă pentru lista de întrebări adresate de Comitet Guvernului Republicii 
Moldova. Am coordonat, de asemenea, activitatea unui grup din câțiva membri ai Coaliției Naționale 
„Viața fără Violență în Familie” și am elaborat raportul alternativ pentru cea de-a 75-a sesiune a Co-
mitetului CEDAW, ce a vut loc în februarie 2020. 

 Comunicări la Departamentul de executare a hotărârilor CtEDO. Scopul comunicărilor a fost 
de a furniza informații alternative cu privire la executarea măsurilor generale în cazul T.M. și C.M. v. Re-
publica Moldova. Drept urmare, Comitetul de Miniștri va continua supravegherea Republicii Moldova la 
capitolul măsuri cu caracter general, până în martie 2021. 

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 3.1.

Cadrul legal și de politici aliniat la standardele 
internaţionale 
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 În parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, am lucrat la elaborarea și pilotarea proce-
durilor standard de operare sectorială pentru asistenţi sociali și medici. Procedurile au fost pilotate în cinci ra-
ioane, iar urmare a feedback-ului, am realizat un raport privind monitorizarea pilotării procedurilor de operare 
standard. În 2019, procedurile pentru asistenți sociali și medici au fost aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale.

 Tot în 2019, am inițiat și procesul de dezvoltare a mecanismului de răspuns coordonat în cazurile de violenţă în 
familie. Vom continua să promovăm ideea unui răspuns coordonat și în 2020. Cu toate acestea, este necesară 
asumarea procesului de către autoritățile publice cheie și voinţă de a implementa un răspuns coordonat.

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 3.2.

Mecanism de intervenţii coodonate creat și implementat 

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 3.3.

Rezultatele cercetărilor sunt utilizate în eforturi de advocacy 
 Am continuat să realizăm cercetări și analize pentru a avea dovezi solide în dialogul nostru cu autoritățile 

naționale. În aprilie 2019, am prezentat principalele concluzii ale Raportului privind compatibilitatea legislației 
naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul. La eveniment a participat și membra GREVIO, Aleid van den 
Brink. Experta a vorbit despre scopul, standardele și cele mai importante principii ale Convenției de la Istanbul.

 În parteneriat cu Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS) am elaborat și lansat un raport ce evaluea-
ză indicatorii statistici din sistemul 
de sănătate al Republicii Moldova, 
la capitolul sănătatea sexuală, să-
nătatea reproductivă și violența în 
bază de gen. Introducerea noilor 
indicatori va permite îmbunătățirea 
intervențiilor coordonate dintre 
poliție, asistenți sociali și medici în 
cazurile de violență în familie; va 
asigura implementarea țintită a 
proiectelor de prevenire a violenței 
în familie și, nu în ultimul rând, ne 
va apropia de realizarea prevederi-
lor Convenției de la Istanbul.
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REZULTATUL STRATEGIC 4.

Femeile în detenție au acces la justiție și asistență 
psihologică

1. ASISTENȚĂ JURIDICĂ PENTRU FEMEILE AFLATE ÎN DETENȚIE

În 2019, am continuat implementarea proiectului pentru femeile din Penitenciarul 7-Rusca. Avocații CDF au oferit 
consiliere juridică pentru 149 femei aflate în detenţie. Femeile au primit informaţie cu privire la o serie de pro-
bleme legate de violența în familie, custodia copilului, divorț, pregătirea dosarului pentru reprezentarea în instanță, 
pregătirea dosarului necesar pentru eliberare condiționată. În perioada de raportare, cu sprijinul avocaţilor CDF, 
6 femei au fost eliberate condiţionat, iar probleme ce ţin de vizita copiilor, recalificarea infracțiunilor și apeluri 
la instanțe de nivel superior au fost soluționate.

2. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ PENTRU FEMEILE AFLATE ÎN DETENȚIE

Psihologii au oferit consiliere pentru 15 femei din Penitenciarul Rusca. Majoritatea au beneficiat de 8 ședinţe 
individuale. Sprijinul oferit a ajutat femeile să depășească multiple traume, sentimente copleșitoare și prelungite 
de tristeţe sau mâhnire. Cele mai frecvente probleme exprimate de femei au fost lipsa totală de încredere, lipsa 
de speranță și dificultatea de a-și vizualiza viitorul. Ca urmare a sesiunilor individuale de consiliere psihologică, 
femeile, supraviețuitoare ale violenței în familie / abuzului sexual, au raportat îmbunătățirea stării psiho-emoționale.

3. TERAPIE PRIN ARTĂ PENTRU O STARE PSIHO-EMOŢIONALĂ MAI BUNĂ

Prin activități de artă și clubul de lectură, la care participau în medie 10-15 femei, am reușit să le oferim un alt mo-
del de relaţionare. Femeile și-au restabilit echilibrul emoțional, au învăţat metode constructive de a exprima emoțiile 
și de a restabili percepția asupra propriei personalități. 

4. INSTRUIREA ANGAJAȚILOR PENITENCIARULUI

Împreună cu echipa de psihologi și avocați, am organizat trainingul - „Femeile în detenție: drepturi și nevoi speciale” 
pentru angajații Penitenciarului 7-Rusca. Participanții au identificat cele mai bune practici în stabilirea și menținerea 
contactului cu familia, au găsit soluții la nevoile specifice grupurilor cu vulnerabilități multiple, au discutat despre cum 
începe reintegrarea, cum asigură accesul la justiție și sprijin psihologic pentru femeile aflate în detenție.

5. LANSAREA GHIDULUI DE BUNE PRACTICI PENTRU ANGAJATII PENITENCIARELOR

În parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor a fost elaborat și prezentat Ghidul de bune practici 
pentru angajații sistemului administrației penitenciare. Ghidul a fost elaborat pentru a consolida capacitatăţile 
angajaților din sistemul penitenciar de a răspunde la nevoile speciale ale femeilor private de libertate. 

SPRE CE TINDEM?
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Am continuat dezvoltarea organizației prin maximizarea potențialului echipei, sporind eficiența și eficacitatea aces-
teia, promovând valorile și cultura organizațională în cadrul echipei. Am investit în consolidarea capacității echipei, 
în timp ce sustenabilitatea financiară și diversificarea surselor de finanțare au fost unele dintre prioritățile noastre 
strategice pe tot parcursul anului 2019.

REZULTATUL STRATEGIC 5.

CDF are capacitatea de a contribui la reducerea 
fenomenului violenței în familie  

CUM FACEM ASTA?

SPRE CE TINDEM?

Am continuat să investim în dezvoltarea și eficientizarea managementului și proceselor noastre interne de control. 
Pentru a proteja mai bine drepturile și interesele copiilor cu care interacționăm, am elaborat și am aprobat Politica 
de protecție a copilului. Pentru a asigura o abordare ecologică în operațiunile zilnice ale CDF, am elaborat o politi-
că de mediu pe care Consiliul de administrare urmează să o aprobe în anul 2020. 

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 5.1.

Procesele și regulamentele sunt îmbunătățite și aplicate  

Membrii echipei noastre au participat în 2019 la 9 instruiri specializate pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și 
abilitățile în domeniile în care activează zilnic. Am continuat practica de a organiza angajaţilor instruiri de gestio-
nare a stresului și cultivarea încrederii fiecărui membru în forțele și resursele interne proprii. 

Anul s-a încheiat cu un premiu ce ne-a confirmat importanţa activităţii CDF. Consiliul pentru prevenirea și elimi-
narea discriminării și asigurarea egalității ne-a ales drept cel mai proactiv ONG și ne-a decernat premiul pentru 
acțiuni remarcabile în prevenirea și combaterea discriminării și promovarea egalității între femei și bărbați în viața 
publică și privată. Premiul ne-a fost decernat în cadrul Galei Premiilor pentru Egalitate 2019.

 

REZULTATUL STRATEGIC INTERMEDIAR 5.2.

Echipa CDF este motivată și implicată  
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Buget executat - 464 751,07 USD

BUGETUL ANULUI 2019

Componenta Dezvoltare 
organizațională - 8 558,49 USD

Componenta Politici -  
37 508,50 USD

Componenta Protecție -  
107 924,44 USD

Componenta Prevenire -  
191 455,30 USD

Cheltuieli administrative -  
119 304,34 USD

 8 participări în emisiuni tv și radio

 Peste 10 apariții pe platforme online 

 Peste 300 vizitatori lunari ai site-ului CDF 

 2.608 persoane ne urmăresc pe Facebook 

 1 eveniment de sensibilizare publică cu acoperire 
mediatică națională, în peste 15 surse media 

VIZIBILITATE ȘI APARIȚII MEDIA

Natalia Vîlcu 
Directoare executivă 
natalia.vilcu@cdf.md

Eleonora Grosu
Coordonatoare programe
eleonora.grosu@cdf.md

Rodica Gospodari
Coordonatoare Serviciu 
specializat pentru asistența 
victimelor violenței în familie
rodica.gospodari@cdf.md

ECHIPA CDF

Violeta Andriuţa
Avocată
violeta.andriuta@cdf.md

Diana Pînzari
Specialist comunicare
diana.pinzari@cdf.md

Olga Morarenco
Manager financiar
olga.sturza@cdf.md

GUVERNAMENTALI
  Consiliul Superior al Magistraturii  Procuratura Generală  Institutul Național al Justiției   

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  Ministerul Afacerilor Interne  Ministerul Justiției   
 Inspectoratul General al Poliției  Administrația Națională a Penitenciarelor   

 Centrul de Medicină Legală  

NON-GUVERNAMENTALI
 Membrii Coaliției Naționale „Viață fără violență în familie”  Platforma pentru Egalitate de Gen   

 Fundația Est-Europeană  Centrul de Investigații și Consultații SOCIOPOLIS   
 Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”  Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale   
 Centrul de Instruire în Domeniul Sănătății Reproductive  Global Rights for Women   

 Women Against Violence Europe 

FINANȚATORI
OAK Foundation, Ambasada Suediei, Ambasada SUA, UN Women Moldova, UNFPA Moldova.

PARTENERII CDF

Victoria Sofian
Contabilă
victoria.sofian@cdf.md

Anastasia Perciun
Asistentă de programe
anastasia.perciun@cdf.md

Tatiana Timotin
Consilier orientare 
vocaţională
tatiana.timotin@cdf.md
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Str. M. Kogălniceanu, 87 
MD 2009, Chișinău, Republica Moldova 

Tel/fax (+373) 22 811 999 
Mobil: (+373) 68 855 050

Linia verde pentru consilieri juridice – 
080080000 (apel gratuit)

Email: office@cdf.md
Facebook: @cdfmd

www.cdf.md

Coperta: Tablou handmade realizat de beneficiara CDF


