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PROGRAM DE ABILITARE ECONOMICĂ PENTRU SUPRAVIEȚUITOARELE VIOLENȚEI  
ÎN FAMILIE

Centrul de Drept al Femeilor implementează în parteneriat cu Platforma Națională a Femeilor 
din Afaceri un program de abilitare economică destinat supraviețuitoarelor violenței în familie. 
Activitățile presupun atât sesiuni de instruire pentru specialiștii din domeniu cât și o serie de 
ateliere de orientare vocațională și dezvoltare profesională ce vor ajuta beneficiarele să revină 
în câmpul muncii. Activitățile vizează 5 raioane pilot - Soroca, Bălți, Hîncești, Telenești și Ștefan 
Vodă și vor ajuta specialiștii să-și consolideze cunoștințele în vederea asigurării unui răspuns 
pro-activ, în procesul abilitării economice a supraviețuitoarelor. Scopul final este de a contribui la 
dezvoltarea a 5 programe de abilitare economică, ajustate specificului fiecărui raion. 

Primele întâlniri au demarat cu exerciții practice ce 
țin de intervenția specialiștilor atât la etapa de cri-
ză cât și post-criză. A fost identificată necesitatea 
de a elabora o hartă a parcursului beneficiarei, de 
la accesarea serciilor de bază, până la pașii pe care 
îi poate întreprinde pentru a obține independența 
economică (cursuri de recalificare, cursuri de pro-
fesionalizare, orientare pe piata muncii).

Cuvântul cheie în acest proces complex este cola-
borarea între instituțiile statului și prioritizarea ne-

voilor beneficiarelor.  Supraviețuitoarele violenței 
în familie, participante de la atelierele de dezvol-
tare personală, au posibilitatea, prin intermediul 
acestui program, să facă parte dintr-o comunita-
te a femeilor ce-și doresc să-și îmbunătățească 
competențele de comunicare eficientă, de gestio-
nare a emoțiilor și comportamentului în situații de 
conflict, să transforme greșelile în oportunități de 
învățare. Pe lângă faptul că femeile sunt implicate 
în exerciții de autocunoaștere și fortificare a încre-
derii în sine, fetele și femeile au mers în vizite de studiu la oficiile teritoriale de ocupare a forței de 

muncă, școli vocaționale și la potențiali agajatori 
din localitatea în care trăiesc. 

Activitățile sunt organizate în contextul Programu-
lui „Abilitarea economică a supraviețuitoarelor 
violenței în bază de gen” implementat de Centrul 
de Drept al Femeilor și Platforma Națională a 
Femeilor din Moldova, în parteneriat cu Minis-
terul Muncii și Protecției Sociale, cu susținerea 
UN Women și sprijinul financiar al Suediei.
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ALĂTURI DE REFUGIAȚI PRIN PROIECTUL – OAMENI IMPLICAȚI. COMUNITĂȚI SOLIDARE.
Refugiații, familiile care găzduiesc refugiați, reprezentanții autorităților 
publice locale și raionale, instituțiile și organizațiile implicate în gesti-
onarea crizei refugiaților, începând cu luna mai 2022, beneficiază de 
suportul și consilierea echipelor mobile multidisciplinare create de 
Centrul de Drept al Femeilor cu suportul OXFAM. Zece echipe mobile 
formate din trei specialiști: jurist, asistent social și psiholog vor merge 
în 30 de comunități din 20 de raioane ale Moldovei pentru a oferi su-
port și asistență specializată persoanelor refugiate din Ucraina. 

„Oameni implicați. Comunități solidare.” este un 
nou proiect implementat de Centrul de Drept al 
Femeilor cu suportul Oxfam prin care ne propu-
nem să identificăm și să contribuim la soluționarea 
nevoilor comunităților din Moldova, unde sunt 
stabilite persoane refugiate din Ucraina.

La prima etapă specialiștii din cele 10 echipe mo-
bile au fost instruite, după care a urmat etapa de 
activitate în teren. 

Probleme prioritare identificate în discuții cu refugiații și familiile gazdă:
 Traume emoționale legate de război și despărțirea de membrii familiei
 Probleme de sănătate, acces limitat la servicii de sănătate și medicamente
 Lipsa locului de trai, a posibilității de a-l închiria și întreține
 Dificultăți legate de perfectarea actelor și a altor documente referitoare la statutul de refugiat
 Lipsa unui loc de muncă și a unui venit stabil
 Izolare și lipsa comunicării

În luna Iunie 2022 avem următoarele 
rezultate:
 9 echipe mobile formate și instruite
 27 experți locali implicați
 78 vizite la beneficiari
 101 localități implicate
 471 refugiați asistați
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Urmează să oferim:
 Suport juridic, social și psihologic refugiaților și localnicilor
 Suport financiar individual pentru soluți-onarea problemelor urgente ale refugiaților
 Inițiative de răspuns la necesitățile comune în 20 localități care găzduiesc refugiați
 Referirea cazurilor dificile către sistemul de suport
 Diseminarea informațiilor și prevenirea cazurile de violență în bază de gen și protejarea 

persoanelor marginalizate

Proiectul ”Oameni implicați. Comunități solida-
re.” este implementat de Centrul de Drept al 
Femeilor cu susținerea Oxfam cu scopul de a 
preveni și de a răspunde cazurilor de violență în 
bază de gen, în contextul crizei refugiaților în pe-
rioada aprilie 2022 – aprilie 2023.
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SEMNAREA INSTRUCȚIUNII PRIVIND MECANISMUL DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ 
ÎN CAZURILE DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

În luna iunie curent a avut loc un eveniment ex-
trem de important pentru întreaga comunitate 
ce activează în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie. 

Ministerele de resort, MMPS, MAI, MJ și 
CNAJGS au semnat ordinului cu privire la 
aprobarea Instrucțiunii privind mecanis-
mul de cooperare intersectorială în cazurile 
de violență în familie.

Aceasta înseamnă că toți actorii cu competențe 
în domeniu vor interacționa în vederea asigurării 
protecției, siguranței și realizării drepturilor vic-
timelor violenței în familie, precum și eficienti-
zării mecanismului de monitorizare a agresorilor 

familiali, inclusiv de reducere a comportamentu-
lui agresiv a acestora. Mecanismul este aplicat 
persoanelor adulte. 
„Vreau să-mi exprim recunoștința pentru fap-
tul că împreună am ajuns la această etapă. 
Instrucțiunea semnată astăzi este rezulta-
tul implicării profesioniștilor din domeniu, a 
comunității ce oferă servicii, partenerilor de 
dezvoltare și supraviețuitoarelor violenței în 
familie. Datorită implicării și a femeilor ce au 
depășit violența în familie, am putut crea acest 
document, luând în calcul experiențele lor de 

interacțiune cu diferite instituții și servicii.” – 
Mariana Buruiană, Directoare Executivă, CDF.

Centrul de Drept al Femeilor a fost alături de 
autorități în procesul de elaborare a mecanis-
mului intersectorial și își reiterează angajamen-
tul de a susține în continuare procesul de imple-
mentare a acestui instrument.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale, în parteneriat cu UN Women, 
CDF și cu suportul Guvernului Suediei.
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FONDUL FEMEILOR PENTRU PACE ȘI ASISTENȚĂ UMANITARĂ SUSȚINE COMUNITĂȚILE 
DIN MOLDOVA

De când a început criza refugiaților, orga-
nizațiile pentru femei și-au mobilizat toate 
resursele interne pentru a ajuta femeile și 
copiii lor, refugiatele din Ucraina. Însă, nece-
sitatea de a integra refugiatele care se stabi-
lesc pe termen mediu, lung sau nedeterminat 
în comunitățile de pe teritoriul Republicii  
Moldova este una extrem de importantă. 

În acest sens, a fost semnat acordul de par-
teneriat cu Fondul Femeilor pentru Pace și 
Asistența Umanitară prin intermediul căruia 
va fi implementat proiectul „Construirea pă-
cii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a 
comunităților”. Mariana Buruiană, directoarea 
CDF, a prezentat misiunea proiectului și a încura-
jat organizațiile societății civile să aplice la gran-
turile destinate comunităților. 

„Noi vom ajunge prin intermediul proiectului în 
10 comunități. Împreună vom identifica nevoile 
băștinașilor și vom crea oportunități pentru oa-
menii care găzduiesc refugiați, dar și pentru fe-
meile refugiate și copiii lor.”

În cadrul proiectului, specialiștii de la nivel local 
vor participa la o instruiri despre gestionarea 
crizelor și comunicare de criză, despre consoli-
darea comunităților sensibile la nevoile oame-

nilor și mobilizare comunitară, despre integrare 
și programe interculturale pentru copii, femei și 
comunități. Această sesiune va oferi cunoștințe 
noi profesioniștilor locali și îi va încuraja să ad-
opte diferite tactici în procesul de lucru. 

Rezultate estimate
 10 granturi oferite organizațiilor
 10 comunități locale vizate
 400 de femei refugiate și copiii lor vor fi 

integrate în comunități
 40 de profesioniști/ste vor participa la 

instruiri

Proiectul ”Construirea păcii prin reziliența femeilor, 
organizațiilor și a comunităților” va fi implementat 
până la finele anului 2022 de Centrul de Drept al 
Femeilor în parteneriat cu Coaliația Națională 
”Viața fără violență în familie” cu susținerea UN 
Womenn și finanțat de Fonful Femeilor pentru 
Pace și Asistență Umanitară.
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A FOST CREATĂ COMISIA CE VA ANALIZA CAZURILE DE FEMICID 
Anual, în Moldova, 40 de femei mor ca urmarea a violenței la care sunt supuse. Pentru a preveni 
astfel de cazuri, pe lângă MAI va activa Comisia de monitorizare și analiză a cazurilor de violență 
în familie, soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor. Prima 
ședință a Comisiei a avut loc în luna aprilie și au fost stabilite criteriile de analiză a cazurilor, 
termenii și necesarul de informații, ce va fi analizată la următoarea ședință.

Necesitatea instituirii acestei comisii este și una 
dintre recomandările incluse în primul Studiu 
național care analizează cazurile de Femicid în 
Moldova, elaborat de CDF cu suportul financiar 
al Suediei.

Date relevante din studiu
Autoarele studiului au analizat 50 de cazuri de 
femicid din perioada anilor 2016-2019. S-a con-
statat că femicidul s-a produs în 28 raioane, in-

sclusiv municipii. Domiciliul victimei este locul 
unde se comite cel mai des infracțiunea de fe-
micid. 
 O femeie de 94 de ani este cea mai vârstnică 

victimă a femicidului. Fiul a strangulat-o cu un 
fular, pentru că nu a vrut să-i dea agresorului 
bani și nu i-a făcut mâncare. 

 6 luni avea fetița care a fost ucisă pentru că 
plângea. Tatăl ei, în stare de ebrietate, s-a 
înfuriat și i-a aplicat mai multe lovituri cu 
pumnii. Copilul a decedat până la venirea 
ambulanței. Fetița este cea mai tânără victi-
mă a femicidului.

 La fiecare al 5-lea caz de femicid, pe lângă 
violență fizică, a fost constatată violență psi-
hologică și economică.

Studiul de analiză a cazurilor de femicid ne ara-
tă că agresorii au vârsta cuprinsă între 35-64 
de ani. Mai mult de jumătate din agresori sunt 
consumatori de alcool, un factor declanșator în 
cazurile de femicid. Doar în 2 din 50 de cazuri 
a fost aplicată ordonanța de protecție. Bărbații, 
deși au fost sancționați pentru violență în fami-
lie, niciunul din cele 50 de cazuri analizate, nu a 
fost obligat să urmeze programe probaționale de 
reducere a comportamentului violent. 

Ce putem face?
Autoarele Studiului național de analiză a cazuri-
lor de femicid, au formulat o serie de propuneri:
 îmbuătățirea calității serviciilor destinate victi-

melor violenței în familie
 monitorizarea agresorilor cu ajutorul brăță-rilor
 implicarea proactivă a polițiștilor de sector și 

ofițerilor de urmărire penală în a întreprinde 
măsurile necesare de protecție a victimei

 agresorii ce consumă alcool să fie obligați să ur-
meze un program de tratament

 înăsprirea pedepselor pentru agresorii familiali
 instruirea membrilor echipelor multidisciplinare
 diseminarea pentru profesioniști a materialelor 

informative ce vor asigura referirea victimelor 
către serviciile specializate

 asigurarea funcționalității Comisiei de monito-
rizare și analiză a cazurilor de violență în fami-
lie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a 
integrității corporale a victimelor

 revizuirea cadrului normativ cu scopul de a 
înăspri pedepsele pentru agresori
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CAUZE NOI EXAMINATE LA CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

  Curtea Europeană a Drepturilor Omului exa-
minează la moment, trei cauze noi, ce vizează 
inacțiunile statului în cazuri de violență în familie 
și violență în bază de gen. Victimele sunt benefi-
ciare ale CDF și sunt reprezentate la Înalta Curte 
de avocata Violeta Andriuța. 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.

Pentru mai multe detalii, accesați linkul - 
https://bit.ly/38D1oWo

  Rețeaua Europeană de Implementare a lansat 
raportul privind monitorizarea executării hotărâ-
rilor CEDO în cazurile de violență în bază de gen, 
care include și experiența Republicii Moldova. 
Avocata Centrului de Drept a Femeilor, Andriuta 
Violeța, a fost implicată în monitorizarea grupului 
de cauze C.M. și T.M. împotriva Moldovei. 

Scopul comunicărilor către Comitetul de Miniștri 
al Consiliului Europei a fost de a oferi informații 
alternative despre executarea măsurilor genera-
le în grupul de cauze C.M. și T.M. v. Republica 
Moldova. Grupul de cauze T.M. și C.M. v. Re-
publica Moldova face referire la nerespectarea 
obligațiilor pozitive prevăzute la articolele 3, 8 și 
14 și descrie modul în care autoritățile au tratat 
plângerile reclamanților cu privire la violența în 
familie – https://bit.ly/3LPjmTC

CDF va continua implicarea în monitorizarea 
executării hotărârilor CEDO, deoarece înțelegem 
foarte bine că ratificarea Convenției de la  
Istanbul este un nou început care necesită mult 
timp și efort pentru a reuși să ne asigurăm că 
fiecare femeie și copil care a fost afectat de 
violență în familie primește o protecție adec-
vată din partea autorităților.
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NOI BENEFICIARE ALE PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI – IMPULS 
În acest an a fost lansată o nouă rundă de implementare a proiectelor 
Impuls. Noile beneficiare de granturi activează în domeniul prevenirii 
și intervenției în cazuri de violență în familie și își propun să realizeze o 
serie de activități cu scopul de a promova toleranța zero față de acest 
fenomen. 

 Maria Muruianu este for-
matoarea ce va contribui la imple-
mentarea proiectului: ”Cliniciștii în 
luptă cu violența în bază de gen.” 
Proiectul este destinat studenților 
Facultății de Drept, din cadrul USM. 
Ei vor cunoaște acest fenomen din 
diferite perspective: noțiuni, forme, 
proceduri de examinare și preveni-
re și vor participa la discuții, analize, 
dezbateri. Formatoarele vor prezen-
ta atât probleme ce țin de violența 
în bază de gen pe plan național și 

internațional, inclusiv cazurile de 
rezonanță majoră, mediatizate în pre-
sa internațională. Un capitol aparte 
este dedicat reglementărilor în acte 
internaționale și simularea unor pro-
cese de judecată, atât în proces civil 
cu emiterea ordonanței de protecție, 
cât și în penal. 

donează programele de preveni-
re, asistență și consiliere pentru 
subiecții violenței în familie. În ca-
drul programului IMPULS va imple-
menta proiectul - „Servicii specia-
lizate accesibile femeilor și fetelor 
afectate de violență în bază de gen 
și violență în familie, în zona de 
nord a Republicii Moldova”. Acest 
proiect va contribui la susținerea 
comunității supraviețuitoarelor 
violenței în bază de gen și violenței 
în familie prin participarea femei-
lor și fetelor în cadrul grupurilor de 
suport dezvoltate în raionul Dro-
chia. Scopul acestui proiect este 
de a îmbunătăți accesul femeilor 
și fetelor la servicii specializate 
esențiale, sigure și adecvate pen-
tru a pune capăt violenței în bază 
de gen și violenței în familie.

 Inna Chiriliuc va participa ca 
formatoare la implementarea pro-
iectului „Provocările și problematica 
în activitatea ofițerilor de urmărire 
penală la cercetarea cazurilor de 
violență în bază de gen”. În jur de 
200 de ofițeri de urmărire penală vor 
beneficia de instruire în domeniul 
violenței față de femei și violenței în 
familie. Importanța instruirilor este 
determinată de răspândirea amplă a 

acestui fenomen în societatea con-
temporană, de noile forme pe care 
le dezvoltă precum și de necesitate 
de a oferi răspuns la orice tentativă 
de violare a drepturilor și garanțiilor 
persoanei în bază de gen. Scopul 
acestui proiect este identificarea 
soluțiilor pentru diverse situații 
problematice cu care se confruntă 
reprezentanții organului de urmări-
re penală la cercetarea cazurilor de 
violență în familie și violență sexu-
ală, înlăturarea practicilor defec-
tuoase și înțelegerea mecanismu-
lui legal de intervenție în vederea 
respectării principiului primordi-
al de asigurare a protecției vic-
timei.

 Ina Grădinaru, vice-direc-
toare în cadrul Asociației Obștești 
”Artemida”, din or. Drochia, coor-
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INSTUIRI PENTRU SPECIALIȘTII DIN DOMENIU

 Subofițeri(e) de poliție din diferite localități 
ale Republicii Moldova au fost implicați în 
activități interactive, discuții și dezbateri pe ca-
zuri din practica de zi cu zi pentru consolidarea 
și înțelegerea fenomenului de violență în fami-
lie, asigurarea unei protecții eficiente victimelor, 
dar și prevenirea formelor de violență în familie. 
Alături de formatori, reprezentanții și reprezen-
tantele forțelor de ordine au fost ghidați:
 cum să asigure un răspuns pro-activ în proce-

sul de prevenire a violenței în familie
 identificarea și contracararea faptelor de 

violență
 ce tipuri de servicii sunt necesare victimei și 

care este procedura de referire
 cum se emite un Ordin de Restricție de 

Urgență
 care sunt tacticile cercetării infracțiunii și cine 

sunt actorii responsabili în a oferi un răspuns 
coordonat victimelor violenței în familie.

Instruirea este organizată de CDF în parteneriat 
cu Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea 
legii. 

Proiectul este finanțat prin Programul de Comba-
tere a violenței domestice în Moldova, susținut 
de fondurile Fundației Oak. Programul este im-
plementat în Moldova printr-un parteneriat cu 
Asociația pentru Relații Comunitare din Româ-
nia.



 Aproximativ 90 de profesioniști, medici legiști și 
personal medical mediu, care activează în cadrul 
Centrului de Medicină Legală (CML) din întreaga 
țară, au participat la atelierul de instruire: „Prezen-
tarea bunelor practici naționale și internaționale 
de identificare și documentare a cazurilor de 
violență în familie”. Atelierul are scopul de a conso-
lida abilitățile de intervenție și calitatea serviciilor 
oferite de către medicii experți victimelor violenței 
în familie și violenței în bază de gen.

Mariana Buruiană, directoare executivă Centrul 
de Drept al Femeilor – „În activitatea CDF, ne 
convingem în fiecare zi că intervenția promptă 
și eficientă a specialiștilor determină, de multe 
ori, soarta cazurilor de violență în familie. Fieca-
re dintre dvs. a participat la consultări și și-a adus 
aportul la crearea unui algoritm de intervenție. Vă 
mulțumim pentru efortul pe care îl faceți, că ați 
dat curs invitației de a participa la această instrui-
re, de  a vă spori cunoștințele și de a crește calita-
tea răspunsului la cazurile de violență în familie.”

Veronica Cangea, coordonatoare proiect, PNUD 
Moldova – „Documentarea medico-legală are o 
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importanță incontestabilă, atunci când vorbim 
despre cazurile de violență în familie. Pe parcursul 
anilor au fost depuse mai multe eforturi pentru a 
îmbunătăți și a ajusta instrumentele de intervenție 
ale specialiștilor în astfel de cazuri. Rezultatele 
obținute, inclusiv și acest atelier, au fost posibi-
le pentru că a existat cooperare între instituții și 
organizații. De aceea, sperăm ca participanții să ia 
maxim posibil și din această instruire.”

CML a fost și rămâne un partener important în 
ceea ce ține de ajustarea cadrului normativ de 
intervenție, expertiza pe care o deține și instrui-
rea profesioniștilor în domeniu. „O societate mo-
dernă nu poate să existe fără un mecanism de 
prevenire a fenomenului de violență în familie. 
Îndemn colegii să valorifice această oportunita-
te, să fie curioși și dornici de a cunoaște, inclusiv 
din experiența altor țări, cum să îmbunătățească 
calitatea serviciilor noastre”, a declarat Vasile 
Șarpe, directorul CML.

Formatorii – Andrei Pădure, șef al Catedrei de 
medicină legală a USMF „Nicolae Testemițanu”, 
și Kurt Trübner, cercetător asociat la Institu-

tul de Medicină Legală, Spitalul Universitar  
Essen din Germania, le-au oferit participanților 
informații tehnice și le-au prezentat scenarii ipo-
tetice de cazuri de violență în familie. De ase-
menea, au fost analizate potențiale strategii de 
intervenție în cazurile de violență, care au fost 
urmate de discuții în grup. 

 „Mesajul pe care vreau să-l rețină colegii din 
Moldova este că, cele mai multe greșeli, se 
fac atunci când cazul nu este documentat cu 
acuratețe. De aceea, este importantă coopera-
rea interdisciplinară. Când nu ești sigur de un 
anumit diagnostic, este bine să consulți și alți 
specialiști, pentru a avea un tablou complet. 
Noi suntem avocații persoanelor care sunt într-o 
poziție vulnerabilă, care nu se pot apăra sau care 
nu pot încă vorbi și spune ce s-a întâmplat”, a 
precizat Kurt Trübner, formator din Germania.

Atelierul de instruire a făcut parte dintr-o se-
rie de activități realizate de Centrul de Drept 
al Femeilor, în cadrul proiectului „Consolida-
rea eficienței și accesului la justiție în Mol-
dova”, implementat de PNUD Moldova, cu 
susținerea financiară a Suediei.



 Reprezentanții sistemului de justiție penală 
din regiunea Criuleni, Cimișlia, Soroca și Comrat 
au participat la instruirile dedicate răspunsu-
lui coordonat al profesioniștilor la cazurile de 
violență în familie. 

Medici legiști, procurori, judecători, ofițeri de 
urmărire penală, polițiști de sector, avocați 
care acordă asistență juridică garantată de 
stat și consilieri de probațiune au contribuit 
ca instruirea să se desfășoare într-o atmosferă 
cooperantă, productivă, cu accente pe bune 
practici, schimb de experiență și eforturi co-
ordonate. 

Formatorii au reușit să implice participanții în 
jocuri de rol și analize de cazuri de violență în 
familie, astfel încât, să fie aduse la suprafață 
provocările de care se ciocnesc specialiștii din 
sistemul justiției penale. Vorbim despre stereo-
tipurile de gen, buna înțelegere a fenomenului, 
cunoașterea și aplicarea legii, a mecanismelor 
de protecție și de intervenție în baza unui răs-
puns coordonat.
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 „Activitățile organizate de Centrul de Drept al 
Femeilor ne ajută să înțelegem mai bine feno-
menul violenței în familie. În urma discuțiilor pe 
care le avem cu colegii din procuratură și poliție, 
împreună cu experții în domeniu, am observat 
că documentarea cazurilor de violență în familie 
este mai argumentată, iar protecția victimelor a 
devenit o prioritate pentru organele de drept” 
– Alexandr Curtev, avocat și participant la instru-
ire, din Cimișlia.

„Astăzi, din peste 15 mii de informări despre ca-
zuri de violență în familie, doar 860 se soldea-
ză cu urmărire penală, iar numărul sentințelor 
de condamnare a agresorilor în instanță este și 
mai mic. În spatele acestor statistici stau zile de 
muncă ale colegilor din poliție, procuratură și 
medicină legală. Activitățile organizate de Cen-
trul de Drept al Femeilor ne ajută să înțelegem 
mai bine unde apar probleme în sistem pentru 
a nu admite greșeli de procedură în viitor și a 
asigura o mai bună protecție a victimelor, dar și 
responsabilizare a agresorilor. Vrem să oferim 
rezultate pe măsura așteptărilor din societate,  

care a devenit mai receptivă la fenomenul 
violenței în familie.” Andrei COLBAS, Inspectora-
tul de Poliție Vulcănești.

Instruirile au fost organizate în baza constatări-
lor și recomandărilor studiului privind “Evalua-
rea răspunsului sistemului de justiție penală la 
cazurile de violență în familie. Regiunile Soroca, 
Criuleni, Cimișlia și Comrat”, realizat de CDF în 
cadrul proiectului ”Consolidarea eficienței și ac-
cesului la justiție în Moldova” implementat de 
PNUD Moldova, cu suportul financiar al Suediei.
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TOTALURILE PROIECTULUI  „CONSOLIDAREA EFICIENȚEI ȘI ACCESULUI  
LA JUSTIȚIE ÎN MOLDOVA”

Activitatea de totalizare a unui parcurs de doi 
ani a adunat reprezentanții lanțului justiției pe-
nale pentru discuții de validare a unui model 
coordonat de răspuns la cazurile de violență în 
familie. 

Majoritatea participanților au oferit suport la 
realizarea studiului „Evaluarea răspunsului sis-
temului de justiție penală la cazurile de violență 
în familie. Regiunile Criuleni, Soroca, Cimișlia și 
Comrat”. Rezultatele acestuia au stat la baza 
instruirilor mixte desfășurate în ultimii doi ani, 
care în final au ajutat la cristalizarea unui algo-
ritm de intervenție coordonat. 

Specialiștii implicați – judecători, procurori, 
agenți constatatori, avocați, ofițeri de ur-
mărire penală, reprezentanți ai Centrului de 

Medicină Legală - au relatat despre bune 
practici, provocările sistemului, au testat un 
mecanism de lucru ce are la bază conlucra-
rea, observarea intervenției din diferite re-
giuni, lecțiile învățate și replicarea soluțiilor 
potrivite.

Algoritmul pus în discuție în cadrul atelierului 
de lucru va fi ajustat în urma sugestiilor venite 
din partea participanților și va servi drept reper 
în activitatea reprezentanților lanțului justiției 
penale. 

Venim cu recunoștință pentru partenerii de 
dezvoltare, PNUD Moldova și autoritățile din 
domeniu ce au fost implicate în implementarea 
proiectului și Suediei pentru suportul financiar 
oferit.



SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL FUNDRAISINGULUI
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Directoarea CDF, Mariana Buruiană, a participat 
la Conferința Națională de Fundraising ediția a 
XVIII care s-a desfășoarat la București, sub gene-
ricul – Fundraising from good to great.

Ediția din acest an a fost despre creștere pro-
fesională, ateliere și un masterclass din care 
participanții au aflat despre ultimele tendințe în 
fundraising, cum crești eficiența în fundraising, 
cum construiești încredere și cum alegi metode 
sau direcții care se potrivesc organizației. 

”Lumea este în continuă schimbare și noi ca 
organizație avem nevoie de încrederea că ne fa-
cem treaba bine zi de zi și că deținem abilitatea 
de acomodare rapidă la situații nefavorabile sau 
schimbări. Protejarea demnității beneficiarelor 
noastre, relația autentică și răspunsul la nevoi-
le în creștere a fetelor și femeilor sunt esențiale 
pentru noi. Dar aceasta trebuie să vină în echili-
bru cu bunăstarea organizațională care răspun-
de la întrebări precum: De ce exiști? Ce faci? 
Care sunt emoțiile pe care le oferi și ce primești? 

Pentru a reuși în aspect de fundraising, este im-
portat să ai o strategie care are la bază misiunea 
și viziunea organizației și o echipă talentată de 
fundraiseri implicată în proces. Mesajul meu din 
perspectiva Centrului de Drept al Femeilor este 
„Împreună putem contribui la binele comun”, 
iar încrederea și susținerea reciprocă este vitală 
pentru umanitate. Nu contează cine și cât ofe-
ră, ceia ce contează este că există oameni care 
oferă. Noi prețuim mult parteneriatele pe care 
le avem și oamenii care ne ajută să fim mai buni 
zi de zi în această misiune umană.” -  Mariana 
Buruiană, Directoare executivă, CDF.

Conferința Națională de Fundraising, ediția 
XVIII a fost organizată de Asociația pentru 
Relații Comunitare din Romania cu sprijinul 
Fundației FAN  Courier și Lidl Romania.



ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT ● ȘTIRI PE SCURT

 Împreună cu lucrătorii sociali din Costești, raionul Ialoveni, am identifi-
cat nevoile și posibilitatea de a 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 femei și 79 
copii (fete și băieți).

Alături de colegii din Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie”  
urmează să ajungem și în alte localități unde este nevoie de suport. 

Multumim donatorilor UN Women și Suediei pentru receptivitate și impli-
care. Grație lor putem răspunde prompt la necesitatile primare ale femeilor 
refugiate și copiii acestora.
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 În timpul vizitei sale oficiale 
în Republica Moldova, Secreta-
rul General al ONU, United Na-
tions, António Guterres, a avut 
o întrevedere cu Elena Boteza-
tu, Directoare executivă Cen-
trul Internațional „La Strada 
Moldova”, și Mariana Buruiană, 
Directoare executivă, Centrul 
de Drept al Femeilor.

Discuția a punctat necesitatea 
sensibilizării față de fenomenul 
violenței sexuale și prevenirea 
acestuia în contextul răspunsu-

lui umanitar, precum și necesitatea 
creării coeziunii sociale și integrării 
persoanelor refugiate în comunitățile 
locale din Moldova.

Mai multe detalii despre vizită și întrevedere – 
https://news.un.org/en/story/2022/05/1117962



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
 

Ai dreptul  
să trăiești  
în siguranță!


