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Anul 2020 a fost un test al solidarităţii şi al rezilienţei. Împreună ne-am adaptat din mers 
şi am făcut faţă provocărilor cauzate de pandemia COVID-19. Una dintre preocupările de 
bază în acest an a fost să ne asigurăm că rămânem aproape de beneficiarii noştri şi con-
tinuăm procesul de asistenţă oferit femeilor victime ale violenţei în familie şi a violenţei 
în bază de gen. Situaţia acestora a devenit şi mai complicată având în vedere că s-au aflat 
în izolare cu agresorul, au fost rupte de contactele sociale şi au pierdut locul de muncă. 
Pandemia a scos în evidenţă gravitatea fenomenului. Anul acesta am asistat un număr re-
cord de beneficiare. Astfel, 670 de femei au primit asistenţă juridică primară şi calificată, 
consiliere psihologică, asistenţă socială şi abilitare economică. 

Realităţile dure cu care s-au confruntat aceste femei au confirmat odată în plus nece-
sitatea de ratificare a Convenţiei de la Istanbul. În acest sens am întreprins acţiuni de  
advocacy prin care am încurajat autorităţile să readucă pe agendă publică problema 
violenţei în familie, să armonizeze legislaţia naţională la standardele internaţionale şi să 
ratifice Convenţia de la Istanbul. 

Pandemia ne-a provocat să ajustăm desfăşurarea activităţilor la mediul online. Majorita-
tea instruirilor, sesiunilor de informare şi campaniilor de sensibilizare au fost adaptate 
noilor realităţi. La final de an am reuşit să lansat Programul de granturi mici IMPULS şi am 
realizat primele întâlniri din cadrul platformei dedicate tinerilor - SOCIALHUB. 

O altă realizare importantă a fost lansarea unor serii de studii, analize şi evaluări ce ne-au 
permis să ne setăm priorităţile pentru următoarea perioadă şi să identificăm direcţiile 

MESAJUL ECHIPEI
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SOLIDARITATE

SIGURANȚĂ

ASISTENȚĂ
JURIDICĂ

LEGISLAȚIE

STUDII, 
ANALIZE, 
EVALUĂRI

de acţiune în aspect sistemic şi intersectorial  pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor de 
care beneficiază victimele violenţei în familie. 

În numele echipei CDF şi a beneficiarilor exprimăm recunoştinţă şi apreciere principalilor 
noştri finanţatori, Ambasadei Suediei, Fundaţiei OAK, Ambasadei SUA, UN Women, PNUD, 
UNFPA şi Ambasadei Franţei pentru faptul că au fost alături de noi şi au susţinut misiunea 
Centrului de Drept al Femeilor. 

DREPTURILE 
FEMEILOR
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DESPRE 
CENTRUL DE 
DREPT AL 
FEMEILOR

Centrul de Drept 
al Femeilor (CDF) 
este o organizaţie 
neguvernamentală 
înfiinţată în anul 2009 de 
mai multe femei-juriste 
din Republica Moldova 
pentru a susţine egalitatea 
de statut dintre femei şi 
bărbaţi în viaţa publică şi în 
cadrul familiei şi pentru a 
reduce violenţa în familie şi 
violenţa în bază de gen. 

VALORILE 
ȘI PRINCIPIILE  
DE ACTIVITATE
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Respect pentru drepturile omului

Abordare holistică bazată pe abilitarea juridică și 
economică a femeilor

Abordare centrată pe victimă

Respectarea deciziilor beneficiarelor și oferirea 
sprijinului necesar

Profesionalism și imparțialitate

Nediscriminare

Responsabilitate

Lucru în echipă



MISIUNEA 
NOASTRĂ

De a contribui la 
promovarea egalităţii 
de gen şi la prevenirea 
şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor în 
Republica Moldova prin 
sensibilizarea opiniei 
publice, consolidarea 
capacităţilor actorilor 
în domeniu, oferirea 
serviciilor holistice de 
asistenţă şi protecţie 
a femeilor, cercetare şi 
analiză, monitorizarea 
şi alinierea legislaţiei la 
standardele internaţionale.

PRINCIPALELE REALIZĂRI 
ÎN 2020

Activitatea desfăşurată de CDF în perioada ianu-
arie – decembrie 2020 a avut la bază Planul de 
dezvoltare strategică a organizației pentru 
anii 2019-2024. Astfel, pe parcursul anului am 
continuat să protejăm drepturile femeilor ca şi 
drepturi fundamentale ale omului şi să promo-
văm o abordare centrată pe victimă. 

Activităţile CDF au fost axate pe domeniile de 
intervenţie: Prevenire, Protecție și Politici  
Publice, pornind de la necesităţile femeilor care 
au supravieţuit unei forme de violenţă. 

 Am desfăşurat campania naţională de sensibiliza-
re a societăţii şi a factorilor de decizie – ”Dragă 
deputat, ascultă-mă şi pe mine!”.

 Am lansat platforma dedicată tinerilor –  
SocialHub pentru a discuta şi a găsi soluţii cauze-
lor violenţei în familie şi stereotipurilor de gen.
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VIZIUNEA 
NOASTRĂ

Femeile şi copiii lor – 
victime sau potenţiale 
victime ale violenţei în 
bază de gen împotriva 
femeilor – sunt protejaţi 
de sisteme eficiente de 
prevenire, monitorizare 
şi combatere a violenţei 
în bază de gen împotriva 
femeilor, instituite la nivel 
local şi naţional.

 Am lansat manualul privind Obligațiile pozitive 
ale statului în jurisprudența CEDO în materie de 
violență în familie.

 Am lansat studiul privind Costul economic al 
inegalităților de gen în Republica Moldova.

 Am ghidat şi contribuit la procesul de elabora-
re a proiectului de lege ce racordează legislaţia 
naţională la prevederile Convenţiei de la Istanbul, 
care ulterior a fost adoptat de Parlament.

 Am lansat Programul de granturi mici IMPULS, 
destinat absolvenţilor unui program internaţio-
nal de instruire în domeniul violenţei în bază de 
gen.

 Parlamentul a adoptat o parte a modificărilor 
propuse prin proiectul de lege de armonizare a 
legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei de 
la Istanbul. 

 Am prezentat problemele cu care se confruntă 
femeile din Moldova la cea de-a 75-a sesiune a  
CEDAW în baza raportului alternativ pregătit de 
CDF în parteneriat cu Coaliţia Naţională.

 Șase femei au beneficiat de programul de abilita-
re economică, reuşind să iniţieze activităţi antre-
prenoriale.
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I. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL PREVENIRII

Priorităţi-cheie în cadrul domeniului de intervenţie Prevenire continuă a fi promo-
varea toleranţei-zero faţă de violenţa în familie şi violenţa în bază de gen, consolidarea 
capacităţilor specialiştilor din sistemul public, desfăşurarea sesiunilor de informare şi  
activităţilor ce implică tinerii.

ADVOCACY PENTRU RATIFICAREA CONVENŢIEI  
DE LA ISTANBUL

Am participat 
la Marşul 
Solidarităţii, 
revendicând 
ratificarea 
Convenţiei de la 
Istanbul.
 

Am desfăşurat, în colaborare 
cu organizaţiile membre 
ale Coaliţiei Naţionale,  o 
campanie online de colectare 
a semnăturilor pentru 
ratificarea Convenţiei de 
la Istanbul. Peste 3.500 
de persoane s-au alăturat 
iniţiativei. 
 

Am pledat pentru 
ratificarea Convenţiei de la 
Istanbul şi în faţa CEDAW, 
iar în observaţiile sale 
finale, membrii CEDAW 
au îndemnat Republica 
Moldova să ratifice 
Convenţia cât mai curând 
posibil.
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ACŢIUNI DE SENSIBILIZARE
 Am organizat o amplă campanie naţională de sensibilizare şi mobilizare comunitară, 

promovând mesajul de toleranţă zero faţă de violenţa în familie şi violenţa în bază de 
gen, încurajând autorităţile să ratifice Convenţia de la Istanbul iar femeile să raporteze 
cazurile de violenţă.

 Am reuşit să ajungem cu mesajul campanie „Dragă deputat, ascultă-mă și pe mine” 
la peste un milion de cetățeni din zonele rurale şi urbane. 

 Am realizat un spot social, o tabletă video informati-
vă, o scrisoare video cu implicarea unei actriţe, cărţi 
poştale originale, două webinare offline cu transmisi-
une live.

 Spotul video social a fost difuzat de 7 posturi TV 
naţionale, 13 posturi TV regionale şi 3 surse online.

 Au fost realizate 46 de postări în mass-media, inclu-
siv şase interviuri şi reportaje TV. 

 Pe reţelele de socializare campania a ajuns la 205.544 
de persoane, iar cele două webinare difuzate online 
au fost urmărite de 8.400 de persoane.

 Peste 20 de lideri de opinie s-au alăturat campaniei 
pe reţelele de socializare şi ne-au ajutat să ajungem astfel la cât mai multe femei –  
victime ale violenţei în familie.

 Am organizat trei sesiuni de informare pentru 70 de bibliotecari şi un webinar pen-
tru beneficiarii Centrului municipal de tineret cu privire la prevenirea violenţei în fami-
lie.

 În parteneriat cu Radio Moldova, am organizat şi am participat la 8 emisiuni radio. 
Specialiştii invitaţi – un psiholog şi o avocată, au explicat în detalii specificul fenomenu-
lui de violenţă în familie şi au răspuns la întrebările radioascultătorilor. 
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PROIECTE NOI DESTINATE TINERILOR

În 2020 am lansat SocialHub, un proiect nou ce îşi propune să adune 
tineri activi, cu iniţiativă, dornici de a schimba lucrurile în comuni-
tăţile din care vin. Am realizat trei sesiuni de instruire pentru un 
grup de zece fete şi băieți. Participanţii la SocialHub au fost invitaţi 
să prezinte iniţiative/proiecte pentru prevenirea violenţei în familie. 
Cele mai bune idei urmând să fie sprijinite şi realizate în anul 2021.

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR DE INTERVENŢIE A 
SPECIALIȘTILOR DIN SISTEMUL PUBLIC

 Am instruit 158 de judecători și procurori, grefieri și consultanți ai procurorilor  
şi 99 de ofițeri de poliție.

 Am organizat o instruire a formatorilor, structurată în 
trei module, pentru Centrul integrat de pregătire pen-
tru aplicarea legii. Cei 16 ofițeri de poliție care au 
participat la formare, vor prelua rolul de formatori în 
viitoarele instruiri dedicate temei violenţei în familie. 

 Am depus eforturi pentru instituţionalizarea instruirii 
privind violenţa în familie la Centrul integrat de pre-
gătire pentru aplicarea legii şi am elaborat un suport 
de curs în baza curriculumului de formare privind 
violenţa în familie pentru ofiţerii de poliţie.
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PREZENŢA NOASTRĂ LA NIVEL NAŢIONAL ȘI 
INTERNAŢIONAL

Principalul eveniment al anului a fost 
prezentarea problemelor cu care se confruntă 
femeile din Moldova la cea de-a 75-a sesiune a 
CEDAW în baza Raportului alternativ pregătit 
de CDF în parteneriat cu Coaliţia Naţională.

Am avut ocazia să 
prezentăm raportul 
alternativ CEDAW 
şi ONG-urilor din 
Ucraina.

La nivel național, am împărtășit experiența organizației la:

Ședinţele 
Consiliului 
interministerial 
pentru prevenirea 
şi combaterea 
violenţei în familie 

Conferinţa 
privind eficienţa 
mecanismelor de 
răspuns la violenţa 
în familie în timpul 
pandemiei COVID-19

Conferinţa 
Centrului 
de Justiţie 
Familială

Dialogul UE – 
Republica Moldova 
privind drepturile 
omului 2020
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DIALOG CONSOLIDAT ÎNTRE MEMBRII COALIŢIEI 
NAŢIONALE

 Am organizat un atelier de lucru pentru membrii Coaliţiei Naţionale privind abordările 
CDF faţă de sprijinirea şi asistenţa victimelor violenţei în familie şi privind prevederile 
Convenţiei de la Istanbul.

 Am coordonat grupul de lucru pentru activităţi de advocacy şi politici publice din  
cadrul Coaliţiei Naţionale şi am elaborat cadrul de evaluare a rezultatelor şi planul de 
acţiuni privind activităţile de advocacy şi politicile publice ale Coaliţiei. 
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„Vreau să vă muțumesc 
din suflet! Mi-ați 
schimbat viața, m-ați 
făcut să cred şi mai 
mult în forțele proprii. 
Vă mulțumesc că aveți 
încredere în mine şi 
m-ați ajutat enorm de 
mult. Nu ştiu ce aş putea 
să vă spun în semn de 
recunoştință. La cât de 
mult bine faceți, să vă 
dea Domnul însutit.”

OLGA

II. ACTIVITĂŢI ÎN  
     DOMENIUL PROTECŢIEI

 În calitate de centru de zi pentru asistenţa şi 
protecţia victimelor violenţei împotriva femeilor, 
preocuparea noastră a fost să asigurăm, în condiţiile 
pandemiei, continuitatea serviciilor şi disponibilita-
tea de a ne implica în fiecare caz ce necesită ajutor. 

 Femeile au beneficiat de asistenţă juridică primară, 
asistenţă juridică calificată, asistenţă socială, abili-
tare economică, dar şi consiliere psihologică. 

 Am promovat serviciul de asistenţă telefonică gra-
tuită pentru a oferi consiliere juridică victimelor 
violenţei în familie şi în bază de gen.  

 Sprijinul acordat femeilor a luat şi forma unor 
iniţiative de abilitare economică şi ateliere de lucru 
tematice în cadrul cărora acestea au comunicat şi  
şi-au dezvoltat abilităţi artizanale.
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SPRIJIN ȘI ASISTENŢĂ SPECIALIZATĂ

 În anul 2020 am oferit sprijin unui număr de 670 de femei, cu 16,7% mai mult 
comparativ cu anul 2019.  

 Beneficiarele noastre din mediul urban au fost în număr de 376 de femei, iar din 
mediul rural 294 de femei.

 În 54 de cazuri, femeile au fost reprezentate în instanţă de către avocaţii CDF.

 Instanţele de judecată au pronunţat şase condamnări în dosare penale pentru violenţă 
sexuală sau violenţă în familie.

 Termenul pedepselor cu închisoarea la care au fost condamnaţi agresorii a variat între 
3 şi 20 de ani.

 Cererile de emitere a ordonanţelor de protecţie, depuse de CDF, au fost acceptate de 
către judecători în 94% dintre cazuri.

 Valoarea totală a prejudiciului material, moral şi medical acordat în cauzele reprezen-
tate de către CDF în anul 2020 a fost de 1.513.427,00 lei.

LITIGARE STRATEGICĂ
Am depus 5 plângeri la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea 
discriminării şi asigurarea egalităţii. În 2 cazuri, Consiliul a consta-
tat discriminare pe criteriu de statut social în acces la educaţie pentru 
copii şi pe criteriu de gen în acces la justiţie.
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ABILITAREA ECONOMICĂ A FEMEILOR
 
Independenţa financiară ajută femeile să rupă cercul violenţei şi să 
aleagă o viaţă în siguranţă pentru ele şi copii. În 2020, Centrul de 
Drept al Femeilor a selectat șase beneficiare care au fost incluse în 
programul de abilitare economică. Le-am oferit îndrumare profe-
sională şi le-am sprijinit decizia de a-şi continua dezvoltarea pro-
fesională. Acestea au beneficiat de instrumente şi asistenţă pentru 
a crea jucării educative şi cărţulii pentru copii, pentru a participa la 
cursuri gratuite de manichiură şi coafură, pentru a lansa un centru 
de logopedie, pentru frecventarea unor cursuri de Adobe Illustrator 
şi UI/UX Design şi cursuri de contabilitate.

ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ȘI SOCIALĂ ACORDATĂ 

100 de 
femei 
și copiii 
acestora au 
beneficiat 
de asistenţă 
psihologică

Am facilitat 
emiterea a  
32 de 
rapoarte 
de evaluare 
psihologică

57 de 
femei 
au primit 
asistenţă de 
urgenţă

Am asigurat 
cazarea temporară, 
în condiţii de 
siguranţă a 13 
femei care din 
cauza restricţiilor 
pandemice nu au 
putut fi plasate în 
centrele de adăpost 

17 femei 
au participat 
la atelierele 
tematice şi 
creative de 
dezvoltare a 
unor abilităţi 
artizanale
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III. ACTIVITĂŢI ÎN DOMENIUL  
       POLITICILOR PUBLICE

„Nu ştiam că există 
organizații ca Centrul 
de Dept al Femeilor 
unde pot primi ajutorul, 
sfatul şi susținerea 
specialiştilor. Am fost 
plăcut surprinsă, mai 
ales fiind obşnuită că la 
noi te îndreaptă de la o 
instituție la alta şi rămâi 
singur cu problema pe 
care o ai.”

MARIA
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 Am continuat dialogul deschis cu Guvernul  
Republicii Moldova, autorităţile publice centrale  
şi locale despre politicile din domeniul prevenirii 
şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei în 
bază de gen. 

 Am pledat pentru modificarea legislaţiei în dome-
niul violenţei în familie, iar în vara anului 2020, 
Parlamentul a adoptat legea privind modificarea 
unor acte normative şi armonizarea lor cu preve-
derile Convenţiei de la Istanbul.

 Am pledat pentru ca noi indicatori VBG să fie 
colectaţi în sistemul sănătăţii şi pentru dezvoltarea 
şi testarea coordonată a unui mecanism de răspuns 
coordonat la cazurile de violenţă în familie.

 Am realizat cercetări şi analize prin care am 
demonstrat necesitatea imperioasă a unor 
schimbări care să asigure egalitatea de gen, să 
prevină şi să combată violenţa împotriva femeilor.



ALINIEREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE LA PREVEDERILE 
CONVENŢIEI DE LA ISTANBUL

 Eforturile noastre de advocacy au rezultat cu adoptarea parţială a modificărilor propu-
se de grupul de lucru interministerial care a elaborat proiectul de lege de armonizare a 
legislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei de la Istanbul. 

Amendamentele adoptate de parlament s-au referit la:

 Alte modificări importante, care vizează Codul penal, Codul de procedură penală, 
Codul de procedură civilă, Codul de executare, Codul contravenţional, au fost depuse la 
Ministerul Justiţiei.
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NOTE INFORMATIVE ȘI RAPOARTE ALTERNATIVE 
CĂTRE ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE ȘI COMITETE 
DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII TRATATELOR 
INTERNAŢIONALE

Am elaborat raportul alternativ pentru Comitetul CEDAW, cu privire la cel de-al şaselea 
raport periodic prezentat de Republica Moldova. Cu contribuţii din partea mai multor 
membri ai Coaliţiei Naţionale „Viaţa fără Violenţă în Familie”, raportul a servit drept sursă 
pentru observaţiile finale ale Comitetului cu privire la cel de-al şaselea raport periodic al  
Republicii Moldova. 
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MECANISM DE RĂSPUNS COORDONAT 
CREAT ȘI IMPLEMENTAT

 În parteneriat cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale, am lucrat la dezvoltarea şi consulta-
rea la nivel local a mecanismului de răspuns coordo-
nat la cazurile de violență în familie. La dezvoltarea 
mecanismului a lucrat un grup de experţi din sectorul 
poliţiei, asistenţei sociale, asistenţei medicale, medici-
nii legale şi societatea civilă. Proiectul a fost consultat 
cu membrii echipelor multidisciplinare şi autorităţile  
publice locale din 3 raioane: Basarabeasca, Telenești 
şi Fălești. Experţii au adaptat mecanismul în funcţie 
de opiniile colectate, iar Ministerul Sănătăţii, Muncii şi 
Protecţiei Sociale l-a făcut public şi a iniţiat procesul de 
consultare publică. 

 Pentru a promova răspunsul coordonat, am elaborat 
Jurnalul Anei – istoria unei victime a violenţei în fa-
milie, redată în format de benzi desenate, ce subliniază 
importanţa coordonării şi cooperării dintre specialişti 
în răspunsul lor la cazurile de violenţă în familie. În 
anul 2021 vom folosi acest jurnal în calitate de instru-
ment de instruire în timpul consolidării capacităţilor 
grupurilor mixte de specialişti cu privire la răspunsul 
coordonat.

„Organizați mai multe 
trainiguri. Deschideți 
mai multe oficii. 
Susțineți mai multe 
femei. Eu vă urez 
multă, multă încredere 
în sine, răbdare şi 
compasiune pentru 
toate femeile care vor 
păşi pragul centrului.”

ANA
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REZULTATE ALE CERCETĂRILOR SUNT UTILIZATE ÎN 
EFORTURILE DE ADVOCACY

 Împreună cu Ministerul Justiţiei, am lansat manualul Privind obligațiile pozitive ale 
statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în 
familie. Manualul a fost elaborat pentru a fi utilizat ca material de instruire suplimen-
tar, în cadrul consolidării capacităţii practicienilor din sectorul justiţiei. Acesta a re-
prezentat un efort comun al autorilor de a oferi practicienilor o viziune clară asupra 
aplicării teoretice şi practice a obligaţiilor pozitive de către CtEDO în întregul spectru al 
jurisprudenţei în materie de violenţă în familie.

 În parteneriat cu ONG-ul „Expert Grup” am lucrat la elaborarea studiului privind Costul 
economic al inegalităților de gen în Republica Moldova. În raport au fost estimate ultimele 
evoluţii ce ţin de inechităţile de gen în Republica Moldova, în special prin prisma 
schimbărilor în statistica demografică şi a pieţei muncii. Unul dintre accentele principale 
ale studiului a fost dezvoltarea cadrului instituţional şi juridic ce ţine de reconcilierea 
vieţii de familie şi a obligaţiilor profesionale. Bunele practici internaţionale au fost 
analizate pentru a identifica potenţiale domenii de intervenţie din partea autorităţilor 
publice.

 Împreună cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Coaliţia Naţională am 
elaborat o evaluare intermediară a realizării Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 
privind implementarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a violenței față de 
femei şi a violenței în familie pe anii 2018-2023. 
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FEMEILE ÎN DETENŢIE AU ACCES LA ASISTENŢĂ 
JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ

 A fost reînnoit Acordul de parteneriat cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
pentru a asigura în continuare accesul femeilor în detenţie la servicii de asistenţă 
juridică şi psihologică, adaptate la nevoile acestora. Totodată, vom continua să con-
tribuim la consolidarea capacităţilor personalului din penitenciarele şi unităţile de 
detenţie preventivă pentru femei de a acţiona conform standardelor internaţionale 
şi de a răspunde la nevoile speciale ale femeilor în detenţie. 

 Am reuşit să desfăşurăm 3 sesiuni de instruire online pentru personalul din peniten-
ciarul Rusca şi din unităţile de detenţie preventivă pentru femei din Rezina şi Cahul. 
La aceste instruiri au participat 41 de angajați ai unităţilor de detenţie, inclusiv 
29 de femei. 

21



LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – 

Programul de granturi mici IMPULS este destinat absolvenţilor din Republica Moldova ai 
Programului internaţional de instruire „ITP GBV” privind violenţa în bază de gen. Printre 
cei 15 absolvenți din Republica Moldova se numără procurori, ofiţeri de poliţie, medici 
legişti, reprezentanţi ai ministerelor de resort şi ai ONG-urilor active în domeniul violenţei 
în bază de gen şi al violenţei în familie. 

În anul 2020 au fost selectate 5 propuneri de proiect. Implementarea lor a fost realizată 
în perioada iunie-decembrie. Beneficiarii de granturi au fost reprezentanţi ai autorităţilor 
publice, ai mediului universitar şi ONG-urilor. 

consolidarea abilităţilor de răspuns ale medicilor la cazurile de violenţă în familie şi 
violenţă în bază de gen

consolidarea sistemului statistic în domeniul justiţiei privind cazurile de violenţă faţă 
de femei

evaluarea capacităţii poliţiei de a identifica şi a gestiona cazurile de hărţuire sexuală

instruirea asistenţilor sociali din 5 raioane cu privire la violenţa în bază de gen

furnizarea unor servicii mai bune victimelor violenţei în familie prin intermediul 
telemedicinii.

I M P U L S
ImplIcare motIvare perseveren|+ UnIre leadershIp solIdarItate

Propunerile lor s-au axat pe:
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VIZIBILITATE ȘI APARIŢII MEDIA
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46 
INSTITUŢII MEDIA 
au reflectat activităţile 

Centrului de Drept  
al Femeilor, inclusiv campania 

socială 
„Dragă deputat,  

ascultă-mă și pe mine!”

11 
ARTICIPĂRI 
în emisiuni tv 

şi radio

PESTE 
350 

VIZITATORI LUNARI 
ai site-ului CDF – 
www.cdf.md 3.580 

PERSOANE 
ne urmăresc pe pagina de 

Facebook 
 www.facebook.com/cdfmd



BUGETUL ANULUI 2020

Bugetul instituţional total al CDF pentru anul 2020 

a fost în mărime de 542.242,95 USD. 

Cheltuielile totale pentru anul 2020 au constituit 349.976,33 USD.

60,99%
28,99%

ACTIVITĂȚI 

DE PROGRAM

PERSONAL 

ADMINISTRATIV 

7,54%
CHELTUIELI 

ADMINISTRATIVE

2,48%
ALTE CHELTUIELI 
(VIZIBILITATE, ECHIPAMENT  
ȘI MOBILIER ETC.) 
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Natalia Vîlcu 
Directoare executivă 
natalia.vilcu@cdf.md 

Eleonora Grosu 
Coordonatoare programe 
eleonora.grosu@cdf.md 

Viorica Ursachi
Manager de proiecte
viorica.ursachi@cdf.md

Daniela Josanu
Coordonatoare Serviciu specializat 
pentru asistenţa victimelor violenţei  
în familie 
daniela.josanu@cdf.md

Violeta Andriuţa 
Avocată 
violeta.andriuta@cdf.md 

Diana Pînzari 
Specialistă comunicare 
diana.pinzari@cdf.md 

Olga Morarenco 
Manager financiar 
olga.sturza@cdf.md 

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

ECHIPA NOASTRĂ
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PARTENERII CDF

GUVERNAMENTALI 

Consiliul Superior al Magistraturii  Procuratura Generală  Institutul Naţional al 
Justiţiei  Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale  Ministerul Afacerilor 
Interne  Ministerul Justiţiei  Inspectoratul General al Poliţiei  Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor  Centrul de Medicină Legală

NON-GUVERNAMENTALI 

Membrii Coaliţiei Naţionale „Viaţă fără violenţă în familie”  Platforma pentru 
Egalitate de Gen  Fundaţia Est-Europeană  Centrul de Investigaţii şi Consultaţii 
SOCIOPOLIS  Institutul pentru Familie şi Iniţiative Sociale  Centrul Analitic 
Independent EXPERT-GRUP  Global Rights for Women  Women Against Violence 
Europe

FINANŢATORI 

Ambasada Suediei, OAK Foundation, Ambasada SUA, UN Women, UNDP, UNFPA, 
Ambasada Franţei
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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


