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Centrul de Drept al Femeilor este recunoscător 
Suediei, Fundației OAK, Sigrid Rausing Trust,  
UN Women Moldova, PNUD Moldova,  
ABA ROLI, Swiss Philantropy Foundation și 
ARC România pentru sprijinul și contribuția 
valoroasă oferite în scopul promovării 
drepturilor femeilor, acordării de asistență 
și protecţie victimelor violenței în familie din 
Republica Moldova.

Echipa noastră este recunoscătoare membri-
lor Consiliului de Administrație și membrilor 
Adunării Generale pentru implicare și îndru-
marea oferită pe tot parcursul procesului de 
promovare a egalității de gen, de reducere a 
violenței bazate pe gen și a violenței în familie. 

MULȚUMIRI

Aducem mulțumiri cordiale liderilor comu-
nităților, tinerilor, bibliotecarilor, jurnaliștilor 
și altor specialiști pentru că au împărtășit 
dorința pentru schimbare și au acționat în mod 
receptiv pentru promovarea egalității de gen 
în Moldova. 

Adresăm mulțumiri speciale instituțiilor publice 
cu care colaborăm pentru a asigura promova-
rea și protecţia drepturilor femeilor și pentru 
a răspunde mai bine cazurilor de violență în 
familie.

De asemenea, CDF își exprimă gratitudinea 
faţă de colegii din societatea civilă. Credem 
în continuare că vom găsi și vom crea spațiu 

pentru a putea desfășura activități semnificative 
chiar și în cele mai dificile situații.  În fiecare 
zi demonstrăm că  pot fi obținute rezultate 
importante și că o schimbare în bine este 
inevitabilă, oricât de sumbră devine realitatea 
în anumite perioade de timp.

Suntem recunoscători pentru munca pe 
care am reușit să o facem în acest an, mână 
în mână cu partenerii, colegii și susținătorii 
noștri. Fără dumneavoastră, multe dintre 
rezultatele obținute nu ar fi fost posibile. Ne 
angajăm ferm să ne consolidăm strategia 
pentru 2022 și așteptăm cu nerăbdare să 
continuăm eforturile comune.
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VIZIUNEA CDF
Femeile și copiii lor – victime sau potențiale 
victime ale violenței în bază de gen – sunt 
protejați de sisteme eficiente de prevenire, 
monitorizare și combatere a violenței în bază 
de gen împotriva femeilor, instituite la nivel 
local și național.

Misiunea CDF     
CDF contribuie la promovarea egalității de 
gen, la prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor în Republica Moldova prin 
sensibilizarea opiniei publice, consolidarea 
capacităților actorilor în domeniu, oferirea 
serviciilor holistice de asistență și protecție 
a femeilor, cercetare și analiză, monitori-
zarea și alinierea legislației la standardele 
internaționale.       

VALORILE ȘI PRINCIPIILE DE 
ACTIVITATE ALE CDF     
 Respect pentru drepturile omului
 Abordare integrată și 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

DESPRE CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR



Promovarea toleranței zero față de 
violența în bază de gen și violența în 
familie și consolidarea capacităților 
specialiştilor rămân prioritățile-cheie 
în domeniul de intervenție ce ține 
de prevenire. Promovăm schimbări 
în modelele sociale și culturale de 
comportament pentru a elimina 
prejudecățile și alte practici care se 
bazează pe stereotipuri de gen. 

Activitățile CDF de sensibilizare a 
opiniei publice au ajuns la 2.253.575 
de cetățeni din 34 de raioane 
ale Republicii Moldova, inclusiv 
din regiunea transnistreană și UTA 
Găgăuzia (UTAG). De asemenea, 
CDF a desfășurat o amplă campanie 
de informare referitor la beneficiile 
ratificării Convenției de la Istanbul, 
campania țintind  deputaţi, membri ai 
Guvernului, partide politice și diverse 
platforme legislative. 

CDF a organizat 46 de sesiuni de 
instruire privind aplicarea legislației în 
domeniu pentru 1.237 de specialişti: 
judecători, procurori, asistenții și 
consilierii acestora, polițiști, medici, 
asistenți sociali, parajuriști. 

Peste 30 de întâlniri și evenimente 
în format de dialog deschis au fost 
organizate în parteneriat cu instituțiile 
centrale ale statului și APL-uri, inclusiv 
din regiunea transnistreană și UTAG, 
cu scopul de a crește implicarea în 
combaterea violenţei în familie.

DOMENIUL DE 
INTERVENȚIE: 
PREVENIRE



Evenimente publice, campanii și dialog deschis  
cu reprezentanții statului

 Mesaje prin artă pentru femeile supraviețuitoare ale violenţei în familie – 20 de femei 
supraviețuitoare ale violenţei în familie s-au bucurat de beneficiile terapiei prin artă. În luna noiem-
brie, acestea au participat la o serie de ateliere organizate și găzduite de CDF, activităţile culmi-
nând cu 5 lucrări simbolice care reflectă poveștile lor de viață, drumul de la suferință la libertate și 
recuperarea încrederii într-un viitor sigur. Creaţiile au fost expuse în incinta Parlamentului Republicii 
Moldova. La eveniment au participat reprezentanți ai Parlamentului, UN Women, Ambasadei  
Suediei și supraviețuitoarele violenţei în familie. �venimentul final a putut fi urmărit online pe reţele-țuitoarele violenţei în familie. �venimentul final a putut fi urmărit online pe reţele-violenţei în familie. �venimentul final a putut fi urmărit online pe reţele-
le de socializare. Impact public online – 170 763 de persoane.

 Campanie de comunicare privind 
beneficiile ratificării Convenției 
de la Istanbul – CDF a organi-
zat o campanie de comunicare 
cu scopul de a spori componen-
ta de advocacy pentru ratificarea 
Convenției de la Istanbul de către 
Republica Moldova. Au fost ela-
borate și distribuite peste 1000 de 
seturi de cărți poștale ce ilustrează 
beneficiile ratificării Convenției de 
la Istanbul. Publicul țintă au fost de-
putaţi, reprezentanți ai Guvernului, 
asistenți sociali, reprezentanţi ai 
organelor de drept, medici-legiști, 
profesori, publicul larg: parajuriști, 
tineri din toată țara, bibliotecari, 
jurnaliști, lideri comunitari. 

 Altfel de modele. Altfel de discursuri – un eve-
niment unic ce și-a propus sporirea gradului de 
conștientizare cu privire la rolurile pozitive de gen, 
normele sociale și violența bazată pe gen. Opt 
participanți, persoane publice și active social, au 
ținut discursuri motivaționale la subiecte precum: 
egalitatea de gen, rolul și puterea comunității, 
armonia familiei, rolul bisericii în prevenirea vio-
lenţei în familie,  educație și relații dintre părinți 
și copii. �venimentul a fost difuzat online și a fost 
vizualizat de 237 640 de persoane. 
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 SOCIAL HUB
Social Hub este un nou concept lansat de CDF pentru a 
implica cât mai mulți tineri în promovarea toleranței zero 
față de violența în familie. În 2021 am implicat în sesiunile 
de instruire 15 tineri care ulterior au venit cu idei de 
proiecte pentru promovarea egalității de gen. Astfel, au 
fost implementate 10 inițiative propuse de 14 tineri din  
6 localități: Chișinău, Orhei, Briceni, Ștefan Vodă, Sânge-ânge-nge-
ra, Hâncești. Peste 1 500 de tineri au fost informați des-
pre egalitatea de gen și violența bazată pe gen, obținând 
informații și instrumente pentru a deveni agenți activi în 
promovarea drepturilor omului în localităţile lor, precum 
și în prevenirea și combaterea stereotipurilor de gen. 
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 APLICAŢI� MOBILĂ 

Ne-am continuat eforturile pentru dezvoltarea unei 
aplicații mobile care să permită victimelor violenței 
în familie sau persoanelor ce doresc să fie informate 
din surse sigure să afle despre ajutorul pe care-l pot 
primi dacă se confruntă cu fenomenul de violență în 
familie. Aplicația va fi ușor accesabilă, sigură și prac-
tică, oferind utilizatorilor posibilitatea să apeleze de 
urgență serviciile destinate victimelor violenței în 
familie și să se documenteze referitor la asistenţa 
juridică, psihologică și socială de care pot beneficia. 
Aplicația urmează să fie lansată în 2022. 

Soluții inovatoare pentru prevenirea violenţei în familie



Creșterea nivelului de cunoștințe al specialiștilor privind 
combaterea violenței în familie

 INSTRUIRI OF�RIT� PARAJURIȘTILOR ÎN PART�N�RIAT CU ASOCIAȚIA 
NAȚIONALĂ A PARAJURIȘTILOR DIN MOLDOVA 

CDF a organizat 46 de activități de consolidare a capacităților de intervenție a  
1.237 de profesioniști din domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. În urma 
evenimentelor desfășurate specialiștii au o înțelegere mai bună despre drepturile 
victimelor și măsurile de protecție disponibile în legislație. 

 2 sesiuni de instruire cu durata de două 
zile pentru 50 de parajuriști urmate de o 
serie de activități de mentorat. 

 A fost elaborat Ghidul practic pentru 
parajuriști: Asigurarea accesului la justiție 
pentru victimele violenței în familie.
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ASIGURAREA ACCESULUI  
VICTIMELOR VIOLENȚEI  
ÎN FAMILIE LA JUSTIȚIE 

Acest Ghid a fost elaborat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF) 
în cadrul proiectului „Consolidarea capacității reprezentanților 
sectorului justiției în aplicarea eficientă a legislației privind violența 
în familie” implementat cu susținerea UN Women Moldova și 
sprijinul financiar al Suediei.

GHID DE BUNE 
PRACTICI PENTRU 

PARAJURIȘTI

 INSTRUIRI OF�RIT� SP�CIALIȘTILOR DIN ORGAN�L� D� DR�PT

35 de viitori judecători și 40 de 
viitori procurori, absolvenți ai  
Institutului Național al Justiției, au 
participat la lecția publică „Accesul 
femeilor la justiție. Convenția de la 
Istanbul” organizată de Institutul 
Național de Justiție în parteneriat 
cu CDF

37 de reprezentanţi ai direcţiilor 
de investigaţii penale și 35 de re-
prezentanţi ai direcțiilor de securi-
tate publică din 25 de raioane din 
ţară au fost abilitați pentru a aplica 
eficient  legislaţia privind preveni-
rea și combaterea violenței în fa-
milie

Am organizat formare de formatori 
pentru Centrul integrat de pregă-
tire pentru aplicarea legii și am in-
struit 16 ofițeri de poliție pentru a fi 
implicați în continuare în formarea 
formatorilor în domeniul violenţei în 
familie. 

A fost instituționalizată instruirea 
privind violența în familie la Cen-
trul integrat de pregătire pentru 
aplicarea legii și am elaborat un 
suport de curs în baza curriculu-
mului de formare privind violența în 
familie pentru ofițerii de poliție
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 SUPORT OF�RIT DOM�NIULUI D� ASIST�NȚĂ SOCIALĂ

 În parteneriat cu Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, am organizat cursuri 
online de două zile privind mecanismul 
de cooperare intersectorială. Cele două 
instruiri au implicat polițiști, asistenți 
sociali, personal medical, ofițeri de 
probațiune, avocați publici din raionul 
Fălești.

 SUPORT P�NTRU CONSOLIDAR�A RĂSPUNSULUI  
SIST�MULUI M�DICO-L�GAL 

 PROGRAM D� INSTRUIR� P�NTRU 
JURNALIȘTI 

 Reprezentanţii sistemului național de asistență socială au cunoștinţele și împuterni-
cirile necesare pentru a colecta date despre violenţa pe bază de gen. În rezultatul 
activităților de formare online, 61 de specialiști din 36 de raioane și municipii au 
dobândit cunoștințe și abilități relevante pentru a colecta date și a completa formu-
larul statistic nr. 9 în conformitate cu cerințele existente. 

 A fost elaborat și publicat manualul de instruire privind 
intervenția medicilor-legiști în cazurile de violență în familie. 
Manualul de instruire conţine tezele pentru Cursul opțional 
în domeniul violenței în familie și în bază de gen predat 
la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemițanu” studenților anului VI, precum și medicilor în 
cadrul programului de formare continuă. Manualul de in-
struire este disponibil în  trei limbi: română, rusă și engleză. 

 A fost elaborată Instrucțiunea privind răspunsul  
Centrului de medicină legală la cazurile de violență în 
familie, inclusiv ca formă de violență în bază de gen. 
Instrucțiunea a fost distribuită tuturor medicilor-legisți 
din țară și colaboratorilor Catedrei de medicină legală 
din cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

 20 de reprezentanți ai mass-media (TV, 
radio, media online) și-au îmbunătățit 
cunoștințele cu privire la fenomenul 
violenței în familie și rolul important al 
instituţiilor mass-media în reflectarea 
subiectului într-un mod sensibil la gen 
și lipsit de stereotipuri. 

 Am premiat 6 jurnaliști profesioniști 
care au reflectat în materialele lor, într-
un mod echidistant și etic, subiecte 
precum: istoriile de succes ale femeilor 
victime ale violenţei în familie, procesul 
de reabilitare a agresorilor, lacune și 
neajunsuri în sistem, importanța ratifică-ă-
rii Convenției de la Istanbul și stereoti-
purile și prejudecățile de gen.

 SUPORT ORGANIZAȚIILOR DIN 
DOM�NIUL AFAC�RILOR

 Centrul de Drept al Femeilor și-a ca-
nalizat eforturile pentru consolidarea 
capacităților organizaționale ale asocia-
ţiilor de afaceri și organizaţiilor societăţii 
civile de a reprezenta și furniza servicii fe-
meilor din Republica Moldova de pe am-
bele maluri ale râului Nistru prin: activități 
de coaching, elaborarea proiectelor de 
politici împotriva discriminării și hărțuirii și 
pentru promovarea egalităţii de gen; ex-
plicarea modului în care prevederile po-
liticilor ar putea fi integrate în activitățile 
cotidiene ale OSC-urilor de femei și mo-
dul în care respectarea acestora ar putea 
asigura egalitatea de gen și spori abilita-
rea economică a femeilor. 
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 PROGRAM D� INSTRUIR� P�NTRU BIBLIOT�CARI

 25 de bibliotecari și-au aprofundat cunoștințele despre complexitatea fenomenului vio-
lenţei în familie: formele de violență, instrumentele de protecție pentru victime, modul în 
care stereotipurile alimentează violența în familie, tacticile de control utilizate de agresori și 
strategiile de supraviețuire ale victimei. Acest lucru le va permite să ofere sprijin, informații 
și îndrumare femeilor care trec prin experiențe abuzive.

 Graţie Programului de granturi dedicate bibliotecarilor, 11 bibliotecari au implementat  
11 proiecte comunitare prin organizarea a 44 de activități. Activitățile au implicat  1766 de  
persoane din 31 de comunități din întreaga țară. 

Consolidarea dialogului între membrii Coaliției Naționale 
„Viaţa fără violenţă în familie”

 CDF a organizat în parteneriat cu 
Centrul Internaţional „La Strada” 
și Coaliţia Națională „Viaţa fără 
violenţă în familie” prima ediție a 
Conferinței internaționale în dome-
niul prevenirii și combaterii violenței 
față de fete și femei și a violenței în 
familie. La eveniment au participat 
40 vorbitori de nivel înalt, precum 
Președinta ţării  Maia Sandu și alţi 
reprezentanți ai autorităților publi-
ce, cunoscuţi experți internaționali 
și naționali în domeniu, parteneri de 
dezvoltare, lideri publici, reprezen-
tanţi ai mass-media. Conferința s-a 
bazat pe cei 4 piloni ai Convenției 
de la Istanbul: Prevenire, Protecție, 
Pedepsire, Politici integrate. 



În 2021, a fost oferită asistenţă 
şi sprijin pentru 859 de femei 
care s-au confruntat cu violența 
în familie, ele beneficiind de mai 
multe servicii: juridice, psihologice, 
asistență socială și abilitare 
economică. În majoritatea cazurilor 
beneficiarele au fost consiliate la 
telefon sau online. 522 de victime 
provin din mediul urban și 316  din 
cel rural. Beneficiarele cu vârsta de 
25-44 de ani s-au adresat cel mai 
frecvent la CDF. Majoritatea (85%) 
au studii medii, studii medii de 
specialitate sau studii incomplete. 

DOMENIUL DE 
INTERVENȚIE: 
PROTECȚIE 



 ASIST�NȚĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ 

CDF a desemnat avocați care au repre-
zentat interesele victimelor și continuă să 
le reprezinte în 49 de cazuri. Din numărul 
total de cauze, 56% sunt  penale, 24% sunt  
contravenționale și 16% sunt  civile, iar 4% 
reprezintă cereri către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului.

 ABILITAR� �CONOMICĂ

 ASIST�NȚĂ PSIHOLOGICĂ

199 de victime ale violenţei în familie 
au beneficiat de asistență psihologică, 
inclusiv 52 de victime – de asistență 
psihologică pe termen lung, iar 51 de 
victime – de asistență psihologică de 
termen scurt. Au fost întocmite 88 de 
rapoarte de evaluare pentru victimele 
violenţei în familie. 

 ASIST�NȚĂ SOCIALĂ

289 de victime au beneficiat de consiliere so-
cială, aflând astfel informaţii utile care ţineau de 
indemnizații, pensii, ajutoare materiale acordate 
de stat. Din numărul total al victimelor, 35 au primit 
pachete cu produse de primă necesitate/asistență 
socială. În cazul a 28 de victime procesul de pla-
sament a fost facilitat într-un centru specializat de 
plasament pentru victimele violenței în familie.

 12 victime au beneficiat de abi-
litare economică. Consilierul 
vocațional a identificat nevoile 
vocaționale ale fiecărei benefi-
ciare. Astfel, 7 persoane au ur-
mat o formare profesionala, iar 
la 3 persoane le-a fost oferită 
asistenţă tehnică pentru reali-
zarea  produselor si a lucrărilor 
de artizanat.

 De asemenea, 26 de victime au fost consi-
liate pe segmentul profesional, au identificat 
un loc de muncă sau surse de îmbunătățire a 
competențelor profesionale.

 Au fost organizate 11 ateliere de terapie 
ocupațională la care au participat un total de 
50 de femei. Fiecare atelier a avut o anumită 
tematică: confecţionarea de albume personali-ă: confecţionarea de albume personali-confecţionarea de albume personali-
zate, articole de quilling, obiecte de lut, obiecte 
confecționate din lână.
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 LITIGAR� STRAT�GICĂ

Ct�DO a emis o hotărâre la cererea formulată de 
avocatul CDF în interesul unei victime a violenței 
sexuale. Prin decizia sa Ct�DO a dispus radierea 
cererii de pe lista cauzelor. Luând act de informa-
ţiile cuprinse în declarația Guvernului că, în speță, 
aceasta a condus în cele din urmă la condamnarea 
definitivă a infractorului la doisprezece ani privaţi-
une de libertate, precum și la faptul că reclamantul 
a fost despăgubit intern și cuantumul despăgubirii 
propuse de Guvern în temeiul declarației unilate-
rale – care este în concordanță cu sumele aco-
rate în cauze similare - Curtea apreciază că nu 
mai este justificată continuarea examinării cererii  
(art. 37 § 1 lit. c)).

Alte două cereri au fost depuse la Ct�DO. 
Autoritățile nu au aplicat legislația națională pen-
tru a proteja victimele de fenomenul violenței în 
familie, generând astfel tolerarea acțiunilor ilegale 
ale agresorului, ceea ce s-a manifestat prin atitu-
dine discriminatorie față de reclamantă pe criterii 
de gen. Reclamantele consideră că autoritățile 
nu și-au îndeplinit obligațiile pozitive care le revin 
în temeiul articolului 3 din Convenția �uropeană 
a Drepturilor Omului de a aplica prevederile le-
gii pentru pedepsirea crimelor de viol, precum și 
desfășurarea unei anchete �i a unei urmăriri pena-�i a unei urmăriri pena-urmăriri pena-
le eficace.
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DOMENIUL DE 
INTERVENȚIE: 
POLITICI 
INTEGRATE ȘI 
ADVOCACY
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 CADRUL L�GAL ȘI D� POLITICI ALINIAT LA STANDARD�L�  
    INT�RNAȚIONAL�

 CDF, în calitate de organizație lider, 
împreună cu organizațiile-membre ale 
Coaliției Naționale „Viaţa fără violenţă 
în familie”, a elaborat Raportul alterna-
tiv pentru a 3-a �valuare Periodică Uni-
versală (UPR). În raport sunt descrise 
progresele înregistrate de țara noastră 
în prevenirea și combaterea violenţei 
în bază de gen și sunt prezentate 
recomandări bazate pe provocările cu 
care se confruntă femeile la capitolul ac-la capitolul ac-
ces la justiție și la serviciile de asistență 
și protecție. CDF a participat și a con-
tribuit activ la acțiunile de promovare 
a recomandărilor formulate în cadrul 
ciclului 3 al UPR: sesiuni de informare 
cu reprezentanții misiunilor diplomatice 
din Moldova, organizații internaționale, 
sesiuni de debriefing după prezentarea 
Raportului de țară al Republicii Moldova 
(Geneva, 28 ianuarie 2022). 

 Pachetul 2 de legi privind compatibilitatea 
legislației moldovenești cu Convenția de la 
Istanbul – la Ministerul Justiției, autoritatea 
responsabilă de promovarea modificărilor în 
legislaţie, a fost inclus în Planul de acțiuni al 
Guvernului pentru anii 2021-2022. Proiectul 
de lege modifică principalele prevederi re-
feritoare la violența în familie din Codul Pe-
nal, Codul de Procedură Penală, Codul de  
Procedură Civilă, Codul Contravențional etc. 

 M�CANISMUL D� RĂSPUNS COORDONAT �ST� ÎN VIGOAR�  
    ȘI �ST� IMPL�M�NTAT

 Am susținut activ ratificarea de către Moldova a Convenției de la Istanbul, instrument 
internațional care stabilește un cadru cuprinzător de măsuri legale și politice pentru pre-
venirea cazurilor de violență în familie, sprijinirea victimelor și pedepsirea agresorilor.  

 Am implementat în continuare activități cu scopul de a promova coordonarea și coope-
rarea între specialiști în răspunsul lor la cazurile de violență în familie. Astfel, am oferit 
sprijin MMPS în vederea elaborării mecanismului de cooperare intersectorială pentru 
răspunsuri mai eficiente la cazurile de violență în familie.

 M�CANISMUL D� COOP�RAR� INT�RS�CTORIALĂ, UNA DINTR� 
    PRIORITĂŢIL� ACTORILOR NAȚIONALI

MMPS a aprobat schema meca-
nismului de cooperare intersec-
torială, inclusiv acțiunile-cheie 
ale specialiștilor și rolurile aces-
tora pentru răspunsul coordo-
nat la cazurile de violență în fa-
milie. Schema va fi utilizată în 
activitățile de instruire planifica-
te pentru a promova cerințele 
și responsabilitățile de aplicare 
a unui răspuns coordonat la ca-
zurile de violență în familie care 
să asigure un nivel sporit de 
siguranță, imediat și consecvent.

 POLITICA PRIVIND  
    RĂSPUNSUL COORDONAT

În parteneriat cu MMPS, am lucrat la ela-ela-
borarea și consultarea la nivel local a 
mecanismului de răspuns coordonat. În 
procesul de elaborare a mecanismului a 
fost implicat un grup format din mai mulți 
experți din sectorul poliției, asistenței 
sociale, asistenței medicale, medicinii 
legale și din sectorul asociativ. Proiec-
tul a fost consultat cu membrii echipe-
lor multidisciplinare și cu administrația 
publică locală din trei raioane: Basara-
beasca, Telenești și Fălești. 
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 INSTRUCȚIUN� PRIVIND RĂSPUNSUL C�NTRULUI D� M�DICINĂ L�GALĂ

 În 2021, CDF a sprijinit elaborarea de instrucțiuni care să permită medicilor-legiști din 
Republica Moldova să evalueze într-un mod corect și rapid cazurile de violență în fa-
milie și cele de violență în bază de gen. Instrucțiunile descriu toate acțiunile corespun-
zătoare unei intervenții axate pe nevoile victimei care vor permite oferirea serviciilor 
criminalistice unificate și de calitate. Instrucțiunile sunt disponibile pentru aproximativ 
70 de specialiști de la Centrul de Medicină Legală care sunt responsabili de examina-
rea cazurilor de violență, inclusiv a celor de violență în familie și de violență în bază de 
gen. Acesta este un prim pas ce va îmbunătăți răspunsul coordonat al autorităților la 
cazurile de violență în familie.

 Regulamentul medico-legal privind evaluarea 
gravităţii vătămării corporale sau a sănătății 
persoanei a fost supus ajustărilor și comple-
tărilor. În acest sens, CDF a desfășurat mai 
multe ședințe de consultare cu specialiștii în 
domeniu. Directorul Centrului de Medicină 
Legală, Vasile Șarpe, s-a arătat dispus să 
îmbunătățească răspunsul coordonat al 
autorităților la cazurile de violență în familie. 
Punem accent pe importanța implicării tuturor 
actorilor care au un rol important în protejarea 
drepturilor victimelor violenţei în familie în 
procesul de ajustare a regulamentului. 

 Grupul de experți care a elaborat o serie 
de propuneri de modificare și completare a 
Regulamentului a luat în considerare, în primul 
rând, nevoile victimelor violenței în familie, 
dificultățile cu care se confruntă specialiștii 
în domeniu și standardele internaționale 
relevante. Regulamentul de apreciere 
medico-legală a gravității vătămării corporale 
a fost elaborat în 2003 și a fost modificat o 
sigură dată, în 2011. 
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REZULTATELE 
CERCETĂRII 
SUNT 
UTILIZATE ÎN 
ACTIVITĂŢILE 
DE ADVOCACY



 ADVOCACY INSTITUȚIONAL P�NTRU PR�V�NIR�A ȘI COMBAT�R�A  
    VIOL�NȚ�I

 CDF a fost invitat să parti-
cipe la ședinţele comisiilor 
parlamentare în calitate 
de susținător al drepturilor 
omului și, în principal, pen-
tru a explica prevederile 
Convenției de la Istanbul 
și potențialele sale bene-
ficii după ratificare. 

 Consiliul �uropei a invitat CDF să participe cu un discurs și cu o prezentare la Conferința 
internațională dedicată celei de-a 10-a aniversări de la adoptarea Convenției de la Istanbul 
organizată în mai 2021.

 CDF A LANSAT PRIMUL STUDIU  
    NAŢIONAL D� ANALIZĂ A  
    CAZURILOR D� F�MICID DIN  
    R�PUBLICA MOLDOVA. 

Analiza cazurilor de femicid pentru anii 
2016-2019 are o arie de aplicabilitate mai 
largă decât analiza violenţei în bază de gen 
și a violenţei în familie. Scopul este de a 
identifica contextul și tendințe naționale, de 
a oferi o imagine de ansamblu concisă care 
să descrie fenomenul, prevalența acestuia în 
țară, diferite contexte sociale în care apare 
fenomenul și factorii de risc predominanți. 
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 STUDIUL „�VALUAR�A RĂSPUNSULUI SIST�MULUI D� JUSTIȚI� P�NALĂ  
    LA CAZURIL� D� VIOL�NȚĂ ÎN FAMILI�” 

Studiul cartografiază barierele cu care se confruntă vic-
timele violenței în familie când încearcă să obțină un 
răspuns coordonat din partea sistemului de justiție pe-
nală. Totodată, autorii studiului și-au propus să identifice 
practicile pozitive ce pot fi pilotate la nivel național, dar 
și necesitățile de informare și instruire a specialiștilor 
din domeniu justiției penale. Rezultatele evaluării au 
contribuit la elaborarea unui concept de instruire, în 
grupuri mixte, în care au fost incluși profesioniști din 
domeniul justiției: medici-legiști, procurori, judecători, 
ofițeri de urmărire penală, polițiști de sector, avocații 
care acordă asistență juridică garantată de stat și con-
silieri de probațiune. 



 STUDIUL „�VALUAR�A IMPACTULUI PROGRAM�LOR D� SPRIJIN P�NTRU 
ABILITAR�A �CONOMICĂ A F�M�ILOR” 

Studiul se axează pe analiza programelor recente finanțate din surse externe care vizează 
stimularea abilitării economice a femeilor, inclusiv a grupurilor vulnerabile de femei. În același 
timp, un aspect-cheie al evaluării este oferirea de recomandări cu privire la eficiența programe-
lor de abilitare economică a femeilor și a politicilor naționale pentru ca acestea să vizeze mai 
bine grupurile cele mai vulnerabile și să asigure cel mai puternic impact.

Pentru realizarea evaluării au fost implicați experți din cadrul Centrului Analitic Independent 
„�xpert Grup”, responsabili să analizeze aspectele economice ale programelor de abilitare 
economică a femeilor, precum și specialiști din cadrul A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”, care 
au analizat aspectul social al programelor de abilitare economică a femeilor din grupuri vulne-
rabile.

FEMEILE ÎN DETENȚIE AU ACCES LA 
ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ

Deși pandemia de COVID-19 și măsurile de restricție impuse în sistemul 
penitenciar ne-au limitat timp de câteva luni accesul la femeile aflate în 
detenţie, am reușit în anul 2021 să oferim consiliere juridică pentru 109 
femei și consiliere psihologică pentru 24 de femei.

La fel, am putut  organiza sesiuni de formare de o zi pentru 20 de angajați 
ai  Penitenciarului de femei de la Rusca. Instruirea s-a axat pe respectarea 
drepturilor femeilor în detenție și satisfacerea nevoilor lor speciale.
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REZULTATELE PROGRAMULUI DE 
GRANTURI MICI – 

În 2021, au fost recepționate şi selectate 5 propuneri de proiecte pentru 
finanțare în cadrul Programului de granturi mici IMPULS. Proiectele 
au fost implementate, timp de 10 luni, în perioada mar tie - decembrie. 
Din cei 5 beneficiari de granturi, 3 sunt reprezentanți ai autorităților 
publice, care au participat și în primul an de implementare a programului 
IMPULS, hotărând să continue munca începută în anul precedent și să 
implementeze proiecte menite să dezvolte și să consolideze în continuare 
rezultatele obținute. 

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ  
ȘI BUNE PRACTICI 

 Vizita delegației poliției din Regatul Suediei la Centrul de Drept al 
Femeilor. Am împărtășit  oaspeților  noștri mai multe informaţii despre 
activitățile CDF în domeniul prevenirii, protecției victimelor violenţei 
în familie și cel al cooperării multidisciplinare. 

 CDF a participat, de asemenea, la un atelier de mentorat cu Asociaţia 
„Necuvinte” din România pentru a dobândi mai multă experiență în 
dezvoltarea serviciilor pentru victimele violenţei în bază de gen și a 
violenţei în familie. În cadrul evenimentului au fost descrise aspecte 
legate de crearea de parteneriate cu sistemul de sănătate și cel de 
medicină legală. CDF a acumulat, de asemenea, cunoștințe extinse 
cu privire la comunicarea externă și noile instrumente digitale pentru 
promovarea organizației în noile media.
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BUGETUL ANULUI 2021

Cheltuielile totale în anul 2021 au constituit 776.505,66 USD.

Activitățile de program au inclus următoarele componente:

288.995,74 USD – Programul de prevenire

102.374,14 USD – Programul de protecție

93.483,20 USD – Programul de politici

14.699,74 USD – Programul „Femei în detenție”

64.836,20 USD – Programe de granturi mici

18.688,20 USD – Programul de dezvoltare organizațională.

PARTENERII CDF

GUVERNAMENTALI

Consiliul Superior al Magistraturii  
Procuratura Generală 

Institutul Național al Justiției  
Ministerul 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 „Viața fără violență în familie” 
Platforma pentru �galitate de Gen  

Fundația �st-�uropeană 
Centrul de Investigații și Consultații SOCIOPOLIS  

Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale  
Centrul Analitic Independent „�xpert-Grup”  

Global Rights for Women  
Women Against Violence �urope

FINANȚATORI 

Suedia
Fundația OAK  

Sigrid Rausing Trust  
UN Women Moldova  

PNUD Moldova  
ABA ROLI  

Swiss Philanthropy Foundation și ARC România
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