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Programe de abilitare economică pentru
supraviețuitoarele violenței în bază de gen
Centrul de Drept al Femeilor și Platforma Națională
a Femeilor din Moldova în parteneriat cu Ministerul
Muncii și Protecției Sociale a demarat implementarea Proiectului „Suport pentru abilitarea economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază
de gen” implementat cu susținerea UN Women
Moldova și sprijinul financiar al Suediei.
Programul va contribui la sporirea abilitării economice a supraviețuitoarelor violenței de gen prin:
 dezvoltare a 5 programe de abilitare economică de scară mică în parteneriat cu autoritățile
publice, prestatorii de servicii și alte părți interesate din raioanele Soroca, Bălți, Hîncești,
Telenești și Ștefan-Vodă
 consolidarea capacităților reprezentanților instituțiilor publice și altor actori pentru a oferi un
ciclu complet de sprijin pentru a asigura abilitarea economică a supraviețuitoarelor și integrarea lor pe piața muncii

 consolidarea mecanismelor de coordonare
și cooperare dintre autoritățile publice și alți
actori în domeniul ocupării forței de muncă și a
abilitării economice.
Cele 5 programe de abilitare economică ce urmează a fi dezvoltate, vor ține cont de contextul fiecărui raion și se vor plia pe nevoile primare ale femeilor, în funcție de vârstă, studii și interese.
Pentru unele va fi nevoie să învețe să-și consolideze
capacitatea de a lua decizii, de a se implica în scrierea
și dezvoltarea afacerilor, pentru altele de a urma o
profesie mai puțin caracteristică femeilor, cum ar fi
domeniul STEM. Altă categorie ar fi scrierea de proiecte și obținerea de finanțare, astfel încât ele să dezvolte activități generatoare de venituri și nu în ultimul rând să-și consolideze capacitatea de a se asocia,
de a-și apăra drepturile și de a face advocacy.
Prima parte a proiectului a demarat în luna
februarie. Au fost organizate consultări la

care au participat reprezentanți ai instituțiilor
de stat, UN Women, CDF, PNFM, ODIMM și
organizații non-guvernamentale ce activează
în acest domeniu. Alături ce noi au fost responsabili din cadrul structurilor Teritoriale de
asistență socială, a subdiviziunilor teritoriale
ale Agenției Naționale de Ocupare a Forței de
Muncă, actori locali care prestează servicii victimelor violenței în bază de gen și care creează
oportunități de integrare pe piața muncii sau
abilitare economică.
Consultările au avut loc la nivel raional, din cele
5 regiuni pilot: Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și
Ștefan-Vodă.
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Suport oferit refugiatelor și copiilor acestora
De la începutul crizei refugiaților, ne-am
străduit să oferim suport de urgență persoanelor care ajungeau în vizorul nostru.
Femeile și copiii, în mare parte, aveau
nevoie de apă, hrană, adăpost în care să se
afle în siguranță, să poată dormi în liniște
pentru a-și recupera puterile.
În ultimele zile peste 60 de persoane au fost cazate
în Soroca și Ialoveni, iar 150 de familii au fost asigurate cu un prânz cald.
Suportul financiar venit din partea The Sigrid
Rausing Trust a făcut posibilă o intervenție rapidă
în perioada de criză, să identificăm nevoile primare și să asigurăm strictul necesar.
Împreună cu lucrătorii sociali din Costești, raionul
Ialoveni, am identificat ce nevoi și cum putem ajuta refugiații din localitate. Pregătirile au durat câteva zile.
Procurări, împachetări, repartizare pe vârstă și
sex, ca într-un final, toate lucrurile să ajungă la
destinație. Am vizitat două centre din Costești,
ce găzduiesc refugiate și refugiați din Ucraina. De
data aceasta au fost distribuite 155 de pachete cu
seturi de lenjerie pentru 76 de femei și 79 de copii
(fete și băieți).
Alături de colegii din Coaliția Națională ”Viață fără
violență în familie” urmează să ajungem și în alte
localități unde este nevoie de suport.
Mulțumim donatorilor UN Women Moldova și
Suediei pentru receptivitate și implicare. Grație
lor putem răspunde prompt la necesitățile primare ale femeilor refugiate și copiii acestora. Fapt
pentru care le suntem recunoscători!
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Femeile antreprenoare în fața unor noi
oportunități
La Tiraspol a fost lansată oficial „Școala Freelance”
pentru femei. Aproximativ 70 de femei au participat la deschiderea școlii, inclusiv femei refugiate
din Ucraina.
Programul școlii a fost dezvoltat de Ассоциация
креативных индустрий Приднестровья în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și Digital
Park, în cadrul inițiativei „Women Economic Empowerment» cu susținerea financiară a Suediei
și Marii Britanii, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului”
(AdTrade), implementat de PNUD Moldova.
Școala va ajuta femeile de pe malul stâng să acceseze noi cunoștințe și abilități digitale, să asimileze profesiile actuale mediului online, asigurânduși astfel independența financiară și stabilitatea.
Acest lucru este important, având în vedere faptul
că pandemia a redus semnificativ oportunitățile
antreprenoriale ale femeilor.

Ce specialiști te
pot ajuta?
Dacă te confrunți cu violență în familie, acest
video este pentru tine!
Află pas cu pas ce specialist și cum te poate
ajuta. De ce este important să primești suportul, atât al polițistului, asistentei sociale, medicului legist, al avocatei garantate de stat, cât și
al medicului de familie.
În istoria Mariei se vor regăsi mii de femei din
Moldova. De aceea, ne-am propus ca acest video să vină cu soluții, să explice simplu și accesibil ce servicii pot accesa persoanele ce se
confruntă cu violență în familie.
Spotul video a fost realizat de Centrul de Drept
al Femeilor, în cadrul proiectului „Consolidarea
eficienței și accesului la justiție în Moldova”,
implementat de PNUD Moldova, cu susținerea
financiară a Suediei.
Video poate fi accesat aici:

https://www.youtube.com/
watch?v=4qfu7D_9izI&t=27s
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Bune practici în răspunsul poliției la cazurile de violență în familie
Subofițeri(e) de poliție din cadrul subdiviziunilor
MAI au participat la cursul de instruire dedicat
celor mai bune practici de răspuns al poliției la
cazurile de violență în familie. Timp de cinci zile,
participanții vor fi implicați în activități interactive,
discuții și dezbateri pe cazuri din practica de zi cu
zi, pentru a consolida înțelegerea fenomenului, a
dinamicii și formelor violenței în familie.
Alături de formatori, reprezentanții și reprezentantele forțelor de ordine au fost ghidați cum să
asigure un răspuns pro-activ, în procesul prevenirii fenomenului violenței în familie, identificării şi
contracarării faptelor de violență:
• ce tipuri de servicii sunt necesare victimei
violențe și care este procedura de referire
• cum se emite un Ordin de Restricție de Urgența
• care sunt tacticile cercetării infracțiunii și cine
sunt actorii responsabili în a oferi un răspuns
coordonat victimelor violenței în familie.
Mai mult decât atât, pentru a asigura continuitatea procesului de instruire, CDF cu suportul UN

Women Moldova a elaborat un suport ce curs ce
conține toată informația necesară la acest subiect.
Suportul de curs va fi distribuit participanților la
instruiri și va fi accesibil și în format electronic în
biblioteca Centrului integrat de pregătire pentru
aplicarea legii.
Instruirea este organizata de CDF in parteneriat cu CIPAL si susținerea financiară a Fundației
The Sigrid Rausing Trust.
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Convenția de la Istanbul și
aplicabilitatea acesteia
Aproximativ 50 de asistenți(te) judiciari(e), grefieri(e), consultanți(te)
ai(ale) procurorilor au participat la seminarul ”Accesul la justiție a
femeilor – particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la
Istanbul”, organizat de Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu
Institutul Național al Justiției.
Alături de formatoarele INJ, Mariana Gornea și Țurcan Arina,
participanții au putut afla mai
multe despre:

Asistenți judiciari, grefieri și consultanți
ai procurorilor din Republica Moldova
au participat la cursul de instruire privind particularitățile examinării cauzelor cu privire la violența în familie și
violența față de copii.

 miturile ce însoțesc Convenția
de la Istanbul
 cei patru piloni ai convenției:
Prevenire, Protecție, Pedepsire și Politici Integrate
 mecanismele de monitorizare
 măsurile de protecție și încriminarea principalelor forme
de violență, sancțiuni eficiente

Instruiri pentru profesioniștii
din sistemul de drept

 siguranța și nevoile victimelor
violenței în bază de gen aflate în centrul mecanismului de
protecție
Seminarul a fost organizat cu
susținerea financiară a Fundației
The Sigrid Rausing Trust.

Timp de două zile, participanții și-au
aprofundat cunoștințele la subiecte
precum:
 cauzele violenței în familie și portretul psihologic al victimei și agresorului;
 trauma și nevoile victimei vio-lenței
în familie;
 legislația Republicii Moldova în domeniul violenței în familie;
 aspecte de drept penal în prevenirea
și combaterea violenței în familie;
 Investigarea cazurilor de violență în
familie;
 legislația Republicii Moldova în domeniul violenței în familie: aspecte
de drept civil și drept procesual civil;
 particularitățile examinării cauzelor
civile cu elemente de violență în familie;

 aplicarea măsurilor de protecție în
cazurile de violență în familie;
 probleme ce apar la judecarea în
instanță a infracțiunilor de violență
în familie;
 protecția și asistența victimelor în
cazurile de violență în familie;
 jurisprudența CtEDO privind violența în familie.
Instruirea este organizată de Centrul
de Drept al Femeilor în parteneriat cu
Institutul Național al Justiției, cu susținerea financiară a fundației The Sigrid
Rausing Trust.
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Noi cazuri de violență în bază de gen înaintate către CEDO
1. VIERU V. c. Moldovei, cererea nr. 17106/18

Timp de patru ani, sora reclamantului, a fost supusă unor episoade repetate de violență în familie din partea fostului ei soț. Au fost zile în care femeia a apelat poliția de trei ori pe zi. În ciuda numeroaselor ordonanțe de
protecție, într-o zi, după un nou act de violență, femeia s-a aruncat de la
etajul cinci, iar peste câteva zile a decedat la spital. Reclamantul s-a plâns
la Curte în temeiul articolelor 2, 3, 6, 8 și 14 din Convenție.

2. D.R. and A.C. c. Moldovei, cererea nr. 35558/18

Curtea Europeană a Drepturilor Omului examinează la moment, trei cauze noi,
ce vizează inacțiunile statului în cazuri de violență în familie și violență în bază
de gen. Victimele sunt beneficiare ale Centrului de Drept al Femeilor și sunt
reprezentate la Înalta Curte de avocata Violeta Andriuta. Guvernul urmează să
prezinte către CtEDO poziția statului în raport cu aceste trei cazuri:
 Vieru V. vs Moldova
 D.R. și A.C. vs Moldova
 Covganeț vs Moldova
Articolele invocate de reclamanți se referă la:
 pasivitatea de care au dat dovadă autoritățile la examinarea zecilor de plângeri pe faptul violenței în familie
 investigarea ineficientă a plângerilor privind actele de violență în familie și
pentru faptul că agresorii nu au fost sancționați
 discriminare pe criteriu de gen la examinarea plângerilor pe faptul violenței
în familie.

Beneficiara CDF, a fot supusă mai multor acte de violență în familie în
prezența fiicei sale minore. Chiar dacă a fost intentat un dosar penal,
agresorul nu a fost pedepsit. În ceea ce privește violența psihologică, suportată de copil, autoritățile au motivat că copilul suferă din cauza separării părinților, și nu din motivul violenței în familie, respectiv, aceste
suferințe nu se încadrează în definiția violenței psihologice prevăzută de
legislație. Reclamantele s-au plâns la CtEDO în temeiul articolelor 3, 8 și 14
din Convenție.

3. Covganeț c Moldovei, cererea nr. 26765/21

La 24 august 2016, reclamanta și soțul ei au avut o ceartă, în timpul căreia s-au agresat reciproc. Urmare a episodului de violență, atât beneficiara CDF cât și soțul său s-au ales cu dosare penal, dar după o perioadă au
fost clasate. Procurorul a motivat încetarea dosarului penal prin faptul
că soția l-a provocat pe soț să fie violent, iar el ca doar s-a apărat. Reclamantul se plânge în temeiul articolelor 3, 8 și 14 din Convenție cu privire
la eșecul autorităților naționale de a investiga cazul de violență la care a
fost supusă.
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Ştiri pe scurt ● Ştiri pe scurt ● Ştiri pe scurt ● Ştiri pe scurt ● Ştiri pe scurt ● Ştiri pe scurt
 La începutul acestui an, în luna ianuarie, a avut
loc cea de-a 40-a sesiune de revizuire a Republicii
Moldova, desfășurată de Grupul de lucru al
Evaluării Periodice Universale al Consiliului ONU
pentru Drepturile Omului.
Centrul de Drept al Femeilor, alături de organizaţiile partenere din societatea civilă a contribuit la
elaborarea a unuia dintre cele 7 rapoarte pe subiecte ce vizează îmbunătăţirea situației drepturilor omului în Republica Moldova.
 Platforma femeilor antreprenoare de pe malul
stâng al Nistrului este beneficiara proiectului
”Women Economic Empowerment” ce va oferi membrelor sale oportunitatea să-şi dezvolte şi îmbunătăţească abilităţile digitale și de
asimilare a noilor profesii din domeniul IT,
sporind competetivitatea şi potenţialul de
cooperare.
În cadrul proiectului, Centrul de Drept al Femeilor
va coordona și oferi suport la efectuarea analizei
necesităților de dezvoltare profesională ale membrelor Platformei în perioada pandemiei COVID-19
şi va împărtăși din experiența sa de elaborare de
documente de politici și de advocacy în domeniul
egalității de gen.
”Women Economic Empowerment” este parte a
proiectului „Dezvoltarea capacităților de export
pe malurile Nistrului” (AdTrade) implementat de
PNUD Moldova cu suportul financiar al Suediei și
Marii Britanii.

Problematica violenței în familie și a violenţei în
bază de gen a fost unul dintre subiectele abordate
şi asupra cărora s-au expus specialiştii cu recomandări de îmbunătăţire a răspunsului sistemului de
drept.
Revizuirea Republicii Moldova are loc odată la 5
ani. În 2016 RM a prmit – 218 recomandări.

 Centrul de Drept al Femeilor a oficializat parteneriatul de colaborare cu Instituția Publică Centrul
de Excelență în Economie și Finanțe prin semnarea
unui acord. Împreună vom realiza activități de informare cu privire la egalitatea de gen, stereotipurile de gen și specificul fenomenului de violență în
familie, ajustate la nevoile elevilor și colaboratorilor Centrului de Excelență în Economie și Finanțe.
De asemenea, au fost planificate și primele întâlniri, în care vor fi implicați diriginții și dirigintele de
clase. Este la fel de important și pentru cadrele didactice să fie informate la acest subiect.

Ai dreptul
să trăiești
în siguranță!
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.
Buletinul apare cu sprijinul financiar al Suediei și Fundației OAK
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