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MESAJE PRIN ARTĂ – 5 TABLOURI ALE SUPRAVIEŢUITOARELOR, EXPUSE LA PARLAMENT

20 de femei, supraviețuitoare ale violenței 
în familie, s-au bucurat de beneficiile terapi-
ei prin artă. Astfel, pe parcursul lunii noiem-
brie, acestea au participat la o serie de ate-
liere, culminate cu 5 lucrări simbolice, care 
reflectă poveștile lor de viață, drumul de la 
suferință la libertate și recuperarea încrede-
rii într-un viitor sigur. 

Tablourile au fost expuse la data de 10 
decembrie în cadrul unui eveniment în in-
cinta Parlamentului Republicii Moldova și la 
care au luat parte oficiali și reprezentanți ai 
instituțiilor locale, dar și beneficiarele care 
au participat la ateliere. 

Cele 5 lucrări artistice sunt denumite su-
gestiv „Totul e în mâinile tale”, „Pasărea 
libertății”, „În brațele tale mă simt protejat”, 
„Stop violența” și „Liberă”. Acestea reflectă 
puterea de a lua decizii, libertatea de a face 
schimbări și încrederea în forțele proprii.

Evenimentul cu genericul „Mesaje prin 
artă” a fost organizat în contextul ratificării 
Convenției de la Istanbul de către Republi-
ca Moldova și a Campaniei internaționale 
„16 zile de activism împotriva violenței în 

bază de gen”. Inițiativa a fost implementată 
de Centrul de Drept al Femeilor, în colabo-
rare cu UN Women Moldova și Parlamentul 
Republicii Moldova, cu susținerea financia-
ră a Suediei.
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ALTFEL DE MODELE. ALTFEL DE DISCURSURI.

Stereotipurile legate de gen, egalitatea 
de gen și violența în familie sunt câteva din-
tre subiectele care au fost discutate de cei 
8 invitați speciali la „Altfel de modele. Altfel 
de discursuri”. Istoriile lor au fost prezenta-
te în cadrul evenimentului de sensibilizare cu 
același nume, organizat de către Centrul de 
Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul 
pentru Inițiative Sociale și Familie și cu supor-
tul financiar al Suediei. 

Discursurile celor 8 participanți și parti-
cipante s-au axat pe teme precum: egalita-
tea de gen, rolul și puterea comunității, ar-
monia în familie, rolul bisericii în prevenirea 
violenței în familie, dar și educația și relațiile 

dintre părinți și copii. Toate – pentru a atrage 
atenția asupra prevenirii și combaterii feno-
menului violenței în familie și a violenței ba-
zate pe gen, în condițiile în care în societate 
încă există preconcepții și stereotipuri, ce îm-
piedică dezvoltarea armonioasă a fiecăruia.

Evenimentul a fost organizat cu scopul de 
a promova în societate un model diferit de 
gândire și comportament. „Altfel de modele. 
Altfel de discursuri.” s-a desfășurat în contex-
tul Campaniei internaționale „16 zile de acti-
vism împotriva violenței în bază de gen”, care 
se desfășoară anual, în perioada 25 noiem-
brie – 10 decembrie.
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PRIMA CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ DEDICATĂ SUBIECTULUI VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

La finele anului trecut a avut loc prima ediție a Conferinței 
Internaționale în domeniul prevenirii și combaterii violenței 
față de fete și femei și violenței în familie, cu participa-
rea a 40 de vorbitoare și vorbitori de rang înalt, experți 
internaționali și naționali din domeniu, donatorilor, activis-
telor inspiraționale, oameni din cultură și mass-media. 

Autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare în des-
chiderea Conferinței Internaționale în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în 
familie. 

Maia Sandu,  
președinta Republicii 
Moldova:
„Combaterea violenței asupra 
fetelor și femeilor înseamnă mai 
multe șanse de dezvoltare pen-
tru țară și pentru întreaga socie-
tate, deoarece cu cât mai multe 
femei au acces la educație de 
calitate, cu cât mai multe femei 
sunt independente economic, 
cu atât este mai puternică so-
cietatea noastră. În prezent, în 
Republica Moldova avem nume-
roase exemple de femei cura-
joase, care au reușit în diverse 

domenii. Mă bucur că, în sfârșit, 
Republica Moldova a reușit să 
ratifice Convenția de la Istanbul 
– este un pas excelent înainte și 
vom reuși să facem efectele vizi-
bile când acest document va fi 
implementat.”

Katarina Fried, 
ambasadoarea Suediei  
în Republica Moldova:

„Această Conferință este o 
șansă extraordinară de a săr-
bători reușitele înregistrate de-a 
lungul anilor, pentru ca fetele și 
femeile să-și exercite pe deplin 
drepturile și să trăiască într-o 
societate în care nu se tolerea-
ză violența. Această conferință 
este o bună oportunitate să dis-
cutăm referitor la provocările 
și acțiunile posibile, menite să 
pună capăt violenței în bază de 
gen. Felicit Republica Moldova 
pentru ratificarea Convenției de 
la Istanbul, un pilon crucial în 
combaterea violenței. Suedia va 
continua să susțină instituțiile 
statului, să ofere expertiză și 
ajutor, să încurajeze implicarea 

fetelor și femeilor în domeniul 
economic, politic și în procesele 
de decizie.”

Un subiect discutat în premi-
eră la această conferință a fost 
”Studiul Național de analiză al 
cazurilor de deces al victime-
lor violenței în familie” elaborat 
de Centrul de Drept al Femeilor 
cu suportul Suediei. Acest stu-
diu ne ajută să înțelegem unde 
intervenția autorităților este in-
suficientă și cum poate sistemul 
de drept să prevină cazurile de 
deces. 

Autoarele studiului, Diana 
Cheianu, sociologă și Turcan 
Arina, avocată, au analizat ho-
tărârile la 50 de dosare și au re-
alizat interviuri cu profesioniști 
din domeniu pentru a identifica 
care sunt lacunele din sistem. 

Conform datelor oferite de 
Procuratura Generală în ma-
joritatea cazurilor femeile sunt 
omorâte de soț sau concubin. 
Domiciliul este locul cel mai 
frecvent în care se produ-
ce infracțiunea. Factorul de 
bază al acestor tragedii este 
tăinuirea violentei. Majorita-
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tea femeilor nu au cerut niciodată ajutor, nu 
au apelat niciodată la instituțiile de drept. 21 
de agresori erau la evidență dar asta nu i-a 
împiedicat să comită infracțiunea. Pedepse-
le aplicate agresorilor nu descurajează com-
portamentul lor agresiv. 

Prima  Conferință Internațională în do-
meniul prevenirii și combaterii violenței 
fa-ță de fete și femei și violenței în familie 
a fost organizată de Coaliția Națională 
„Viața fără Violență în Familie”, Centrul de 
Drept al Femeilor  și Centrul Internațional 
„La Strada Moldova”, cu susținerea finan-
ciară a Suediei.

MEDICII LEGIȘTI AU NOI INSTRUMENTE DE EVALUARE  
A CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

 „Instrucțiunea privind răspunsul Cen-
trului de Medicină Legală (CML) la cazurile 
de violență în familie, inclusiv ca formă de 
violență împotriva femeilor, va ajuta experții 
medico-legali ai Centrului să presteze servi-
cii medico-legale unificate și calitative. Este 
indiscutabilă intervenția serviciului de me-
dicină legală la prevenirea și combaterea 
acestui tip de violență și, în final, la respecta-
rea drepturilor fundamentale ale omului - mi-
siunea CML”, susţine Vasile Şarpe, directorul 
Centrului de Medicină Legală.

Instrucțiunea este disponibilă pentru 
aproximativ 70 de specialiști din cadrul CML, 
care au în atribuțiile lor examinarea cazuri-
lor de violență, inclusiv violența în familie și 
în bază de gen. Aceasta va servi drept suport 
metodologic în evaluarea corectă și compre-
hensivă a acestui fenomen.

Instrucţiunea a fost elaborată de domnul 
Andrei Pădure, șef Secție analitico- științifică, 
Centrul de Medicină Legală, în coordonare 
cu CDF, în cadrul proiectului „Consolidarea 
eficienței și accesului la justiție în Moldova”, 
implementat de UNDP Moldova cu suportul 
Suediei.

Medicii legiști din Republica Moldova vor putea evalua într-un mod 
corect și rapid cazurile de violenţă în familie și violenţă în bază de gen. 
În acest sens, a fost elaborată o instrucţiune în care sunt descrise toate 
acţiunile ce corespund unei intervenţii centrate pe nevoile victimei. 
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AM PREMIAT JURNALISTELE CARE AU FOST PE TERENUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

Jurnalistele Leanca Lașco-Rață de la Mol-
dova 1, Felicia Crețu și Daniela Cuțu de la 
Proiectul media CU SENS, Natalia Munteanu 
de la Gazeta de Chișinău, Mariana Ionel de 
la Ziarul raional „Patria mea” din Fălești și 
Iuliana Volcova de la BAStv au fost premia-
te în cadrul concursului „Jurnaliștii pe tere-
nul violenței în familie”. Evenimentul de pre-
miere a fost organizat de Centrul de Drept 
al Femeilor (CDF) în parteneriat cu Centrul 
pentru Jurnalism Independent Moldova și 
susținerea financiară a Suediei.

Participantele la concurs au fost premi-
ate pentru profesionalism, corectitudine 
jurnalistică și obiectivitate în raport cu su-
biectele privind violența în familie, care au 
fost diverse și au abordat problema din mai 
multe perspective. „Am recitit materialele ex-
pediate la concurs de mai multe ori ca să 

mă pătrund de întreaga complexitate prin 
care ați abordat subiectele. Ne bucurăm că 
v-ați alipit comunității noastre de a comba-
te violența în familie, pentru că nu fiecare o 
poate face. Cu cât mai multă lume va fi sen-
sibilă față de fenomenul violenței în familie, 
cu atât mai repede vom reuși să obținem 
rezultate, inclusiv prin determinarea statului 
să canalizeze investiții în acest domeniu”, a 
spus Mariana Buruiană, directoarea execu-
tivă a CDF.

Mariana Tabuncic, manageră de pro-
gram la CJI, a evidențiat faptul că jurnaliștii 
au un rol important în domeniul prevenirii 
violenței în familie, pentru că de multe ori ei 
sunt cei care contribuie la formarea opiniei 
publice prin subiectele pe care le promovea-
ză. „Cu siguranță, societatea are nevoie de 
exemple pozitive că se poate și altfel, fără a 

accepta violența, fără a o tolera și, cel mai 
important, fără a renunța la luptă. Exemplele 
pozitive că poți să spui NU și  să iei viața de 
la capăt pot servi drept exemple fericite pen-
tru alte femei în situații similare. Iar în acest 
sens, vocea jurnaliștilor are un cuvânt greu 
se spus. Noi rămânem convinși că jurnalismul 
corect, echidistant și, cel mai important, axat 
pe soluții în domeniul combaterii violenței are 
un rol esențial în ceea ce privește reducerea 
nivelului violenței în familie”, a spus Mariana 
Tabuncic.

Cele 19 materiale expediate la concurs au 
abordat diverse aspecte legate de fenome-
nul violenței în familie: istorii de succes ale 
victimelor, procesul de reabilitare a lor, dar și 
a agresorilor, lacunele și lipsurile din sistem, 
importanța ratificării Convenției de la Istan-
bul, stereotipurile și prejudecățile de gen.
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REZULTATELE PROIECTELOR IMPULS 

Patru beneficiar ai Programului de granturi mici – IMPULS au încheiat în anul 2021 
activitățile planificate în cadrul proiectelor ce le-au implementat cu suportul 
Centrului de Drept al Femeilor și susținerea financiară a Suediei. Andrei Pădure, 
Alexandra Martînenco, Vadim Țărnă și Mariana Carabanov și-au adus aportul în 
schimbarea de mentalitate și atitudine în domeniul prevenirii violenței în bază 
de gen și a violenței în familie. 

Andrei Pădure
Proiectul „Susținerea metodică a formato-

rilor în instruirea medicilor pentru un răspuns 
mai eficient la cazurile de violență în familie 
și în bază de gen” din cadrul Programului de 
granturi mici IMPULS s-a încheiat cu instrui-
rea formatorilor catedrei Medicină Legală a 
USMF „Nicolae Testemițanu”. Participanții au 
parcurs conținutul ghidului metodic elabo-
rat în cadrul acestui proiect, discutând, pas 
cu pas, modul de aplicare și cele mai bune 

practici din domeniu. Instruirea a avut drept 
scop să familiarizeze formatorii cu toate in-
strumentele oferite de ghidul metodic pentru 
o aplicare corectă și unificată a acestora în 
cadrul cursului cu titlu omonim. Totodată, 
în cadrul instruirii a fost prezentat și un alt 
produs al proiectului ce va fi utilizat în cadrul 
cursului – filmul didactic ”Consimțământul 
pentru raportul sexual”. 

Alexandra Martînenco
A finalizat cu succes implementarea pro-

iectului dedicat drepturilor femeilor și măsu-
rilor juridice de protecție în caz de violență în 
familie. Pe parcursului anului 2021, aproxima-
tiv 60 de femei din Tiraspol și Bender au avut 
ocazia să-și îmbunătăţească cunoștinţele cu 
privire la măsurile de protecţie în cazuri de vi-
olenţă în familie, au discutat despre ce opor-
tunităţi de abilitare economică există, iar în 
cadrul ultimei întâlniri, au aflat mai multe 
despre felul în care sănătatea fizică afectea-
ză și starea psihică a femeii. Participantele 
s-au implicat în discuţie, adresând întrebări-
le ce le preocupă și chiar au venit cu iniţiati-
va de a mai organiza astfel de întâlniri. 
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Mariana Carabanov 
Un număr de 43% dintre participantele 

la studiul ”Percepțiile femeilor din Poliție pri-
vind fenomenul hărțuirii sexuale”, consideră 
că cea mai eficientă metodă de prevenire a 
hărțuirii sexuale este organizarea instruirilor 
pentru efectivul Poliției privind sensibilizarea 
față de fenomenul hărțuirii sexualela.

Ghidată de această constatare, Mariana 
Carabanov a inițiat procesul de elabora-
re a unui suport de curs ce va fi utilizat de 
unitățile gender și membrii grupului coordo-
nator gender, angajații responsabili(le) de 
pregătirea profesională în timpul desfășurării 
activităților de informare și sensibilizare în 
scopul prevenirii hărțuirii sexuale.

Mariana Carabanov: ”Cu siguranță fi-
ecare angajat(ă), studiind acest ghid, in-
diferent de funcție sau grad, vor găsi răs-
punsurile la întrebările: Ce este hărțuirea 

sexuală/hărțuirea pe criteriu de sex? Cum 
recunoaștem situațiile de hărțuire sexuală 
și care sunt cauzele? Care sunt formele de 
hărțuire sexuală? Consecințele și costurile 
hărțuirii sexuale. Ne-am străduit să includem 
informație utilă, actuală și cu soluții des-
pre ce putem face ca să prevenim astfel de 
situații.”

Vadim Țărnă
Președintele Asociației Naționale a 

Experților și Asistenților Sociali din Moldova a 
încheiat proiectul cu două sesiuni de instru-
ire pentru asistenții sociali și specialiștii din 
cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție 
a Familiei Florești și angajați ai Centrului Me-
dicilor de Familie Florești, care au avut po-

sibilitatea să-și consolideze cunoștințele în 
domeniul prevenirii și intervenției în cazurile 
de violență în bază de gen.

În cadrul sesiunilor s-a discutat des-
pre schimbarea atitudinilor sociale față 
de violența în bază de gen și înțelegerea 
complexității acestui fenomen. Participanții 
și-au îmbunătățit abilitățile de lucru în echi-
pă și cunoștințele privind utilizarea instru-
mentelor de lucru cu victimele și agresorii. 

Proiectului „Împuternicirea actorilor co-
munitari în scopul prevenirii și combaterii 
violenței în bază de gen în Moldova” a contri-
buit la consolidarea capacităților asistenților 
sociali comunitari din raioanele Glodeni, 
Ştefan Vodă, Bălți și Florești în a preveni și 
combate violența în bază de gen. 
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TINERI IMPLICAȚI ÎN PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN

La început de an culegem roadele 
unor activități frumoase implementa-
te de tinerii care au participat la pro-
gramul Social Hub 2021. Briceni, Or-
hei, Hîncești, Ştefan Vodă, Sîngera și 
Chișinău sunt doar câteva localități în 
care tinerii noștri au organizat sesiuni 
de dezbateri, discuții și informare pen-
tru semenii lor, la subiectul stereotipuri-
lor de gen și a violenței în familie.

Tinerii au fost ghidați și susținuți, în 
acest proces, de profesori, specialiști în 
domeniu, grupuri de inițiativă locală. 
Pentru unii a fost o primă experiență în 
a planifica și organiza o astfel de acti-
vitate, pentru alții a însemnat cizelarea 
unor abilități deja dobândite, dar ce-i 
unește pe toți este dorința de implica-
re și de a contribui la schimbările din 
societate. 

SOCIAL HUB este o platformă pentru 
tineri(e), lansată de CDF în 2020, unde 
participanţii discută, schimbă viziuni 
și acționează în comunitățile lor pen-
tru a preveni violența în bază de gen, 
violența în familie și stereotipurile de 
gen. Social Hub este o iniţiativă susţi-
nută financiar de Suedia.
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BIBLIOTECARELE IMPLICATE ÎN PREVENIREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
Tineri și adulți, prieteni, familii și 
consăteni au participat la activități 
interactive de prevenire a violenței 
în familie, însoțite de sesiuni de in-
formare, ce au avut loc în câteva 
raioane din țară. Bibliotecarile din 
Zăicana (Criuleni), Obreja Veche 
(Fălești), Crihana Veche (Cahul), 
Gura Galbenei (Cahul), Sărăte-
nii Vechi, Soroca, Ceadîr-Lunga, 
Comrat și Taraclia au discutat 
cu participanții despre formele 
violenței domestice, cum să identi-
fice semnele unei relații abuzive, la 
ce specialiști pot apela și ce servi-
cii le sunt accesibile în regiunile în 
care trăiesc, dar și în țară. 

Având alături specialiști precum 
polițiști, psihologi și asistenţi sociali 
au explicat femeilor ce este violența 
în familie, cum pot înţelege dacă sunt 

într-o relaţie abuzivă, ce suport pot 
primi femeile care trec prin astfel de 
experiențe. Participantele au improvi-
zat situaţii, au dezbătut subiecte ce le 
preocupau și au aflat despre supor-
tul informaţional pe care îl pot primit 
dacă vizitează biblioteca. 

În fiecare dintre aceste localităţi, 
a fost inaugurat un colţișor al preve-
nirii violenţei în familie, asigurat cu 
informaţie actuală, ilustrativă și ac-
cesibilă fiecărei vizitatoare. 

Scopul acestor activităţi este de a 
transforma biblioteca în resursă co-
munitară pentru victimele violenţei în 
familie. 

„M-a determinat să particip la 
această activitate un motiv personal 
și vă zic și de ce, cândva cu 10-11 ani 
în urmă am fost și eu victima violenței 
în familie. Am fost batjocorită, bătută, 
izolată de societate. Atunci nu știam 

cum trebuie să procedez. Acum am 
înțeles că am fost victima tuturor for-
melor de violență în familie, știu unde 
să mă adresez, de la cine să cer aju-
tor.” 

Scopul acestor activităţi este de a 
transforma biblioteca în resursă co-

munitară pentru victimele violenţei în 
familie. Activităţile se desfășoară cu 
susţinerea CDF în cadrul parteneri-
atului cu Asociația Bibliotecarilor din 
Republica Moldova și suportul finan-
ciar al Suediei. 
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Republica Moldova a ratificat, în octombrie 
2021, Convenţia Consiliului Europei privind 

prevenirea și combaterea violenţei împotriva 
femeilor. Decizia a fost luată în cadrul ședinței 
din 14 octombrie. Prin ratificarea Convenției, 
autoritățile Republicii Moldova se angajează 
ca violenţa împotriva femeilor să fie pedepsi-
tă în mod corespunzător, să fie alocate resurse 
pentru asigurarea funcţionalităţii centrelor de 
criză pentru victimele violenței, linii telefonice 
de urgenţă care să fie disponibile 24 din 24 
de ore, adăposturi pentru victimele violenţei în 
bază de gen, servicii de consiliere psihologică 
și juridică, dar și alte măsuri.

Convenția de la Istanbul a fost ratificată de 
34 de state-membre ale Consiliului Europei, Re-
publica Moldova fiind cel de-al 35-lea stat.

Avocata Centrului de Drept al Femeilor, Viole-
ta Andriuță, a participat în cadrul trainingu-

lui „Combaterea violenței împotriva femeilor și 
a violenței domestice prin sprijinirea punerii în 
aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drep-
turilor Omului”, unde a prezentat experiențele 
și practicile profesionale. Trainingul a fost or-
ganizat de European Implementation Network 
(EIN).  

Acest training este un element de bază al 
unui proiect EIN susținut de Reprezentanța Per-
manentă a Luxemburgului pe lângă Consiliul 
Europei. Proiectul își propune să ofere un sprijin 
organizațiilor specializate, pentru a se asigura 
că acestea pot contribui efectiv la sistemul de 
monitorizare a implementării CEDO.

Parteneriatul cu Asociația Bibliotecarilor din 
Republica Moldova este despre comunități 

care se implică activ în prevenirea violenței în 
familie. La finele anului trecut am avut deosebi-
ta plăcere să fim alături de colectivul Bibliotecii 
Naționale la inaugurarea spațiului informativ 
ce va contribui la cunoașterea și conștientiza-
rea gravității femenului violentei în familie și să 
semnăm Acordul de colaborare ce pune baze-
le unor noi inițiative frumoase și utile societății 
noastre.  
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În jur de 100 de femei din 5 raioane vor dobândit 
cunoștințe despre drepturile lor și serviciile disponibile 

pentru angajare în câmpul muncii, abilitare economică, 
prin consiliere, instruire și mentorat.  Centrul de Drept al 
Femeilor împreună cu Platforma Naţională a Femeilor în 
Moldova va dezvolta 5 programe de abilitare economi-
că ajustate contextului raional. Programele vor ține cont 
de necesitățile beneficiarelor și infrastructura locală: 
existența incubatelor de afaceri, instituții vocaționale, 
centre pentru femei, ONG-uri, servicii sociale și econo-
mice. Activităţile vor fi realizate împreună cu Ministerul 
Muncii și Protecţiei Sociale, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă, Organizația pentru Dezvol-
tarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și autori-
tăţile locale din 5 raioane. 

Proiectul de abilitare economică este implementat în 
parteneriat cu UN Women Moldova și suportul financiar 
al Suediei.

Para-juriștii/para-juristele din Moldova au beneficiat de sesiuni de mentorat prin 
care și-au consolidat cunoștințele și vor putea oferi suport calitativ femeilor ce 

sunt afectate de violență în familie. Participanții au discutat despre:

 importanța unei viziuni comune asupra fenomenului

 legislația Republicii Moldova în domeniul violenței în familie

 particularitățile interacțiunii în situație de criză

 înțelegerea dinamicii relației dintre victimă și agresor

 pachetul de serviciile esențiale de care beneficiază victimele violenței în familie

La etapa următoare, participanții/tele vor fi ghidate de avocați cum să ofere un 
răspuns coordonat și să-și îmbunătățească asistența juridică primară oferită fetelor 
și femeilor ce trec prin violență în familie și violență în bază de gen. Activitățile au 
fost organizate de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Asociația Națională 
a Para-Juriștilor din Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea capacității 
reprezentanților sectorului justiției în aplicarea eficientă a legislației privind violența 
în familie”, susținut de UN Women Moldova și Suedia.
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În perioada 1 ianuarie – 31 de-
cembrie 2021, 859 de victime 
ale violenței în familie au benefi-
ciat de servicii specializate. Con-
silierea victimelor a avut loc în ma-
joritatea cazurilor prin telefon sau 
online. Acest lucru a fost impus de 
situaia epidemiologică instituită la 
nivel național în contextul epide-
miei cu infecția virusului COVID 19. 

Din numărul total de beneficia-
re, 522 victime provin din mediu 
urban și 337 de victime provin 
din mediu rural.  Cel mai des se 
adresează femeile cu vârsta cu-
prinsă între 35-44 ani, urmate de 
beneficiarele care au o vârsta cu-
prinsă între 25-34 ani și 65+ ani.

Specificul violenței în 
familie

Situația de violență în familie 
a fost evaluată în baza unui ches-
tionar de evaluare specializat în 
cazul a 726 de victime, fiind sta-
bilit tipul de violență exercitată de 
agresor asupra lor. În urma evalu-
ărilor s-a constatat că în 512 ca-
zuri beneficiarele au fost victimele 

unor forme de violență combinată 
și doar în 214 cazuri s-a înregis-
trat o singura formă de violență 
aplicată victimei de către agresor. 
Victimele sunt supuse acțiunilor 
de: impunere a voinţei sau a con-
trolului personal, provocare a stă-
rilor de tensiune şi de suferinţă 
psihică prin ofense, luare în derâ-
dere, înjurare, insultare, poreclire, 
şantajare, distrugere demonstra-
tivă a obiectelor, prin ameninţări 
verbale, prin afişare ostentativă a 
armelor sau prin lovire a animale-
lor domestice; neglijare; implicare 
în viaţa personală; acte de gelozie; 
impunere a izolării prin detenţie, in-
clusiv în locuinţa familială; izolare 
de familie, de comunitate, de pri-

eteni; interzicere a realizării pro-
fesionale, interzicerea frecventării 
instituţiei de învățământ; depose-
dare de acte de identitate; privare 
intenţionată de acces la informa-
ţie; alte acţiuni cu efect similar.

În 75 % din totalul solicitărilor 
înregistrate, victimele s-au plâns 
că sunt agresate din partea parte-
nerilor conjugali (concubini, soți, 
foști soți sau foști concubini). 

Consiliere și abilitare 
economică

În anul 2021, 12 victime au be-
neficiat de abilitare economică. 
Consilierul vocațional a identificat 
necesitățile vocaționale ale fiecă-
rei beneficiare. Astfel, 7 persoane 

au beneficiat de studii de formare 
profesională (psiholog/psihotera-
peut, cofetar, manichiuristă). Aces-
tor persoane le-a fost procurate 
utilaje și instrumentare pentru re-
alizarea profesiei ( laptop, echipa-
ment pentru executarea lucrărilor 
de manichiură, costum profesio-
nal pentru a face masaj, echipa-
ment pentru executarea lucrărilor 
de cofetărie. Trei persoane au be-
neficiat de susținere tehnică pen-
tru realizarea produselor și lucră-
rilor hand-made (confecționarea 
lumânărilor din ceară, pictarea 
tablourilor pe pânză, mașină de 
brodat). De asemenea, 26 vic-
time au fost consiliate pe seg-
mentul vocațional, identificat 
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asistate
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CINE SUNTEM NOI? 
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.

DATE DE CONTACT: 

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) 
Str. M. Kogălniceanu, nr. 76 
MD 2009, Chișinău, 
Republica Moldova 
Tel/fax: (+373) 22 811 999 
Mobil: (+373) 68 855 050

Guvernul 
Republicii Moldova

PARTENERI:

Linia verde - 080080000 
apel gratuit pentru consiliere juridică

Buletinul apare cu sprijinul financiar al Suediei și Fundației OAK
 

un loc de muncă sau surse de perfecționarea abilităților profesionale. 
Au fost organizate 11 ateliere de terapie ocupațională, la care au par-
ticipat în total 50 de victime. Fiecare atelier a avut o anumită tema-
tică: scrub booking, art quilling,confecționarea obiectelor din lut, 
confecționarea elementelor din lână.

Prejudiciul încasat
În procesul de reprezentare a intereselor victimelor violenței în fami-

lie avocații au înaintat acțiuni civile pentru repararea prejudiciului mo-
ral, material în cadrul cauzelor penale. În acest sens, potrivit hotărârilor 
instanțelor de judecată pe cauzele reprezentate de către avocații CDF, 
suma totală obținută pentru repararea prejudiciului moral a constituit 
252.315 MDL.


