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 Comunicatoarele din cadrul  
Inspectoratelor de Poliție din 

Moldova au participat la atelierul de 
instruire - Comunicare publică eficien-
tă în cazurile de violență în familie.

Instruiri în domeniul violenței în familie  
destinate partenerilor CDF

Timp de doua zile, ghidate de forma-
tori, participantele au discutat în de-
talii despre importanța comunicării 
pro-active și formularea corectă a me-
sajelor atunci când au în vizor un caz 
de violență în familie. 

Totodată, a fost subliniată importanța 
respectării normelor etice de comu-
nicare, cum să evităm greșelile în co-
municarea publică despre violența 
în familie și în bază de gen și ce ste-
reotipuri contribuie la menținerea 
toleranței față de acest fenomen. 

Prin activități de joc de rol, comunica-
toarele au putut ințelege mai bine di-
namica de relație dintre o victimă și un 
agresor, dificultățile pe care le întâm-
pină victima atunci când se pomenește 
în cercul violenței și soluțiile pe care le 
are pentru a-și apăra drepturile. 

Ne bucură să știm că avem alături 
astfel de partereni. Împreună putem 
contribui la prevenirea violenței în 
familie.

www.cdf.md
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 În ultimi șapte ani, comunitatea biblioteca-
relor din Moldova este o resursă importantă 

pentru a promova activități de prevenire a violenței 
în familie. În această toamnă, 26 de bibliotecare au 
beneficiat de instruire în acest scop. 

Alături de formatorii noștri, Sergiu Toma (psiholog 
IFIS) și Arina Turcanu (avocata CDF) au aflat mai mul-
te despre: 

 principiile de comunicare cu victima violenței în 
familie

 ce soluții are victima? cine o poate ajuta?

 specificul interacțiunii cu victima/potențiala victi-
mă a violenței în familie 

 planul de intervenție al bibliotecarului în funcție 
de gravitatea cazului 

 contribuția bibliotecarului la prevenirea și comba-
terea violenței în familie 

10 proiecte frumoase ce urmează să fie implementa-
te în perioada ocrombrie-decembrie 2022. 

Trainingul ”Bibliotecarul – resursă comunitară pen-
tru victimele violenței în familie” a fost organizat 
de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu 
Asociația Bibliotecarilor din RM, cu suportul finan-
ciar al Fundației The Sigrid Rausing Trust și Suedia. 

 accesul beneficiarelor la informația de prim ajutor 
disponibilă în bibliotecă 

Au fost două zile cu activități interactive, discuții 
și analiza situațiilor din comunitățile din care vin și 
cum se pot implica în calitate de bibliotecare. 

Mulțumim participantelor pentru dorința constantă 
de implicare. Colaborarea noastră va continua prin 

Instruiri în domeniul violenței în familie  
destinate partenerilor CDFwww.cdf.md
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Au aplicat din timp, au fost selectați și iată-i adunați din toate colțurile 
Moldovei. Sunt curioși, îndrăzneți și motivați să asimileze informații referitor 
la stereotipurile de gen și violența în familie. 

Social Hub 2022 – platformă pentru tineri activi, 
promotori ai egalității de gen

 „Mă bucur că am aflat despre legi-
le ce apără victimele și pedepsesc 
abuzatorii, precum și despre rădă-
cinile unor stereotipuri de gen. Am 
fost capabilă să schițez un proiect 
alături de colegi și am identificat 
parteneri care pot fi de ajutor la im-
plementarea proiectelor din viitor.”

 „Am aflat lucruri noi despre primele 
semne ale unei relații nesănătoase 
și unde ar trebui să apeleze victime-
le pentru a primi ajutor în condiții 
de confidențialitate.”

Tinerii participanți ai ediției Social Hub 
2022 au încheiat prima etapă de instrui-
re în care au aflat mai multe despre am-

ploarea fenomenului de violență în fa-
milie și stereotipurile de gen ce însoțesc 
această problemă socială. Formatorii 
au avut grijă să-i implice în activități 
și situații ce dau de gândit și analizat. 
Totodată, tinerii au trecut printr-un 
exercițiu de identificare a soluțiilor și 
transformarea ideilor în proiecte. 

În perioada octombrie-decembrie, 10 
dintre ei vor primi un grant de 1000 
de dolari pentru implementarea unor 
proiecte de promovare a egalității de 
gen, în comunitățile din care vin. Ast-
fel, mesajele non-violenței în familie 
vor ajunge la tineri din diferite regiuni 
ale Moldovei. 

www.cdf.md

Este al treilea an de când CDF orga-
nizează Social Hub și vă putem spu-
ne că fiecare generație este de ad-
mirat pentru profunzimea ideilor 
pe care le împărtășește. Social Hub 
este o inițiativă a Centrului de Drept  
al Femeilor susținută financiar de  
Suedia, prin care oferim spațiu tinerilor  
pentru discuții și acțiune pentru a 
preveni violența în familie și stereoti-
purile de gen.
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În primele cinci luni de activitate 10 echipe mobile au străbătut Moldova în lung 
și lat pentru a oferi refugiaților stabiliți în comunitățile din țară consiliere juri-
dică, psihologică și asistență socială. Au auzit mii de istorii, au trăit alături de 
ei dramele războiului, i-au conectat la comunitate, transmițându-le un mesaj 
simplu - Nu sunteți singuri!

Proiecte de susținere a persoanelor refugiate

Proiectul „Oameni implicați. Comunități solidare.” –  
rezultatele primelor 6 luni de activitate

Probleme prioritare identificate 
în discuții cu refugiații și 
familiile gazdă:
 Traume emoționale legate de răz-

boi și despărțirea de membrii fami-
liei;

 Probleme de sănătate, acces limitat 
la servicii de sănătate și medica-
mente;

 Lipsa locului de trai, a posibilității 
de a-l închiria și întreține;

 Dificultăți legate de perfectarea ac-
telor și a altor documente referitoa-
re la statutul de refugiat;

 Lipsa unui loc de muncă și a unui 
venit stabil;

 Izolare și lipsa comunicării.

Totodat, membrii celor 10 echipe 
mobile din cadrul proiectului au 
participat la instruiri oferite și ghi-
date de echipa de implementare și 
specialiștii OXFAM. Echipele au avut 
ocazia să facă schimb de experiențe, 
provocări și succese. Și-au conso-
lidat abilitățile de comunicare și 

înțelegerea regulilor de interacțiune 
cu persoanele refugiate. În perioada 
mai-septembrie au fost efectuate 
391 vizite în comunități și ajutați 
3.683 refugiați și 1238 localinici. Tot-
odată, au fost selectate 22 inițiative 
comunitare care vor fi implementate 
local pentru coeziune socială. 

Constant oferim:
 Suport juridic, social și psihologic 

refugiaților și localnicilor;
 Suport financiar individual pentru 

soluționarea problemelor urgente 
ale refugiaților;

 Inițiative de răspuns la necesitățile 
comune în 22 localități care găzdu-
iesc refugiați;

 Referirea cazurilor dificile către sis-
temul de suport;

 Diseminarea informațiilor și preve-
nirea cazurile de violență în bază de 
gen și protejarea persoanelor mar-
ginalizate.

Proiectul ”Oameni implicați. Comunități solidare.” 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 perioada aprilie 2022 – aprilie 2023.

www.cdf.md
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Proiecte de susținere a persoanelor refugiatewww.cdf.md

Bibliotecile transformate în spații sigure pentru 
localnici și refugiatele din Ucraina

Centrul de Drept al Femeilor a instuit 20 de bibliotecare, care acum sunt  pregă-
tite să acorde asistență persoanelor refugiate din Ucraina. 

Mariana BURUIANĂ, directoarea CDF: „De-a lungul experienței noastre comu-
ne cu bibliotecile locale ne-am convins că aceste instituții sunt o resursă valo-
roasă în abordarea problemelor sociale cu care se confruntă comunitățile și în 
special femeile și fetele. În contextul războiului din Ucraina și a prezenței a mii 
de refugiate în țara noastră, vrem să fortificăm capacitățile bibliotecilor pentru 
a crea oportunități de informare, dar și de transformare a acestora în spații 
sigure pentru femeile și fetele refugiate și din comunitățile gazdă”.

reacții la stres și alte evenimente tra-
umatizante din viața copiilor și cum ar 
trebui să reacționeze un adult în astfel 
de situații.

Bibliotecarele au povestit istoriile per-
soanelor refugiate în localitățile din  
Republica Moldova și cum reacționează 
acestea la noile realități. În baza aces-
tor povestiri, au identificat soluții de 
intervenție pentru cazuri similare. Ele 
au participat la diferite exerciții prac-
tice pentru o mai bună înțelegere a 
regulilor de acordare a primului ajutor 
psihologic.

În cadrul proiectului, zece biblio-
teci din țară vor avea spații sigure și 
multifuncționale unde persoanele re-
fugiate vor avea posibilitatea să comu-
nice și să găsească serviciile de care au 
nevoie, iar bibliotecarii vor intermedia 
și facilita accesul către acestea.

Proiectul „Bibliotecile aduc schim-
barea în comunitate în timpul crizei 
refugiaților” este implementat de Cen-
trul de Drept al Femeilor în parteneriat 
cu Asociatia Bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova, cu suportul financiar al 
International Rescue Committee. 

Ludmila COSTENCO, bibliotecară, 
Palanca, Ștefan Vodă: 

Astăzi avem în localitate 140 de 
persoane refugiate, dintre care 
40 sunt copii. În cadrul bibliotecii 
organizăm mai multe activități 
pentru ei și le oferim ajutorul nostru 
de câte ori este nevoie. Acum, cu 
sprijinul CDF, vom avea posibilitatea 
să facem din bibliotecă un spațiu 
sigur atât pentru refugiați, cât și 
pentru localnici, și să diversificăm 
asistența noastră pentru beneficiari”.

Psihologul Sergiu Toma, președintele 
IFIS, a vorbit despre nevoile refugiate-
lor și felul cum ar trebui să se lucreze 
cu acestea, pornind de la istoriile pe 
care sunt gata să le povestească. El le-a 
atras atenția bibliotecarelor la regulile 
de acordare a asistenței și principiile 
de organizare a suportului pentru per-
soanele refugiate.

Psihologa Parascovia Topada-Coroi, 
formatoare în domeniul protecției co-
pilului, Centrul Național de Preveni-
re a Abuzului față de Copii a explicat 
participantelor la instruire cum tre-
buie creat un mediu sigur pentru co-
piii refugiați și care sunt indiciile unor 

Aliona MANCIU, bibliotecară, 
Ungheni: 

Astăzi am aflat cum să cunoaștem și 
să înțelegem mai bine necesitățile 
personelor refugiate care sunt 
la noi în oraș pentru a le oferi 
asistența de care au nevoie. Vrem 
să creăm spații prietenoase, unde 
aceștia se vor simți confortabil, iar 
noi să le punem la dispoziție toate 
cele necesare pentru a se simți 
bine”.
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Centrul de Drept al Femeilor a organizat un atelier de instruire cu tematica 
,,Consolidarea răspunsului în gestionarea crizei refugiaților în Republica 
Moldova”, în cadrul proiectului susținut de către Care International și SERA 
România, care s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie, la Chișinău.

Proiecte de susținere a persoanelor refugiatewww.cdf.md

Specificul asistenței umanitare explicat biliotecarilor 
din regiuni

Evenimentul se înscrie în acțiunile de 
transformare a bibliotecilor în spații 
sigure și prietenești pentru persoanele 
benefeciare de asistență umanitară.

În cadrul sesiunilor de instruire a par-
ticipat comunitatea bibliotecarilor din 
or. Soroca, Criuleni (Boșcana), Ane-
nii Noi (Hîrbovăț), Ialoveni și Hîncești  

(Cărpineni), precum și unii reprezen-
tanți ai administrației publice locale.

Bibliotecarii au fost instruiți privind ro-
lul asistenței umanitare în gestionarea 
crizelor, amenințărilor și provocărilor 
privind violența în familie, manage-
mentul cazului, standardele minime 
pentru spații sigure și prietenoase pen-
tru fete și femei, modul de comunicare 
eficientă, precum și alte aspecte pen-
tru buna implementare a proiectului.

Rolul atelierului a vizat abilitarea bi-
bliotecarilor în vederea asigurării unui 

răspuns efectiv, eficient și orientat că-
tre persoanele afectate de criză.

Participanții/ele au primit ghida-
re, orientare și suport în realizarea 
activităților de proiect.
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De când a început criza umanitară, CDF este alături de refugiatele din Ucraina.  
Prin intermediul proiectului „Construirea păcii prin reziliența femeilor, 
organizațiilor și a comunităților”, 12 organizații grantiste implementează 
activități pentru a integra femeile refugiate și copii lor în comunitățile gazdă. 

www.cdf.md Proiecte de susținere a peroanelor refugiate

Peste 500 de femei refugiate și 400 de copii sunt 
integrați în comunitățile locale

Activitățile sunt desfășurate în regiu-
nea de Nord, Centru și Sud, sunt ori-
entate spre abilitarea economică a 
femeilor, dezvoltarea personală, spre 
dialoguri în comunități (cu implicarea 
autorităților locale) și incluziunea so-
cială. Până acum, 20 de activități cu 

participarea a 500 de femei refugiate 
și 400 de copii au avut loc în cadrul 
proiectului, alte activități urmează să 
aibă loc în luna octombrie-noiembrie. 
Refugiatele au învățat cum se coace 
plăcinte, au gătit împreună cu comu-
nitatea locală, au participat la sesiuni 
de meditații și yoga, au învățat totul 
despre cum să-și deschidă o afacere, 
au vizitat locurile pitorești din țară, au 
parte de sesiuni de psihoterapie, sunt 
încurajate să cuprindă noi profesii 
pentru a câștiga bani aici, la noi în țară, 
și multe altele. Toate aceste activități 
se pliază pe necesitățile persoanelor 
refugiate evaluate la început de pro-
iect. 

În luna august, 34 de specialiști și speci-
aliste din cadrul organizațiilor grantiste 
au participat la o instruire despre gesti-

onarea crizelor și comunicare de criză, 
despre construirea de comunități sen-
sibile și mobilizare comunitară, despre 
integrare și programe interculturale 
pentru copii, femei și comunități, des-
pre abordarea diferențelor culturale. 
Această sesiune a oferit noi cunoștințe 
profesioniștilor locali și i-a încurajat să 
adopte diferite tactici în procesul de 
lucru. 

Pentru a fi mai vizibile, săptămânal 
organizațiile grantiste sunt mentora-
te în domeniul comunicării și vizibilității 

unde învață cum să scrie texte pentru 
social media, cum să crească audiența 
paginii lor și cum să lege parteneriate 
cu presa locală. 

Proiectul „Construirea păcii prin 
reziliența femeilor, organizațiilor și a 
comunităților” va dura până la fine-
le acestui an și este implementat de 
Centrul de Drept al Femeilor în parte-
neriat cu Coaliția Națională „Viața fără 
Violență în Familie” cu susținerea UN 
Women și finanțat de Fondul Femeilor 
pentru Pace și Asistență Umanitară.  
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CRISTINA SChIMBOV continuă seria instruirilor cu genericul „Prevenirea 
cazurilor de discriminare pe criteriu de gen la locul de muncă”, destinate 
colegilor și colegelor din subdiviziunile IGP, dar și inspectoratele de poliție 
din capitală și centrul țării.

www.cdf.md
Grantiștii proiectului IMPULS promovează 
schimbărea în comunitățile lor

Printre subiectele discutate au fost:
 discriminarea pe criteriu de gen
 identificarea cazurilor de discrimi-

nare în bază de gen
 discriminarea pe criteriu de sex în 

Poliție și deciziile Consiliului de ega-
litate

 situația femeilor din Poliție, per-
cepții și constatări

 consecințele discriminării în bază de 
gen asupra efectivului polițienesc și 
asupra instituției

 măsurile de prevenire a discrimină-
rii în bază de gen/sex.

 Instruirile sunt realizate de Asociația 
Femeilor din Poliție, finanțate prin 
Programul de granturi - Impuls, im-
plementat de Centrul de Drept al 
Femeilor și cu suportul Suediei. 

INNA ChIRILIUC ofițeră principală de urmărire penală în cadrul Direcției  
generale urmărire penală a IGP a organizat activități de instruire a ofițerilor 
de urmărire penală cu scopul de a ajuta colegii să capete mai multe cunoștințe 
în investigarea cazurilor de violență în bază de gen. 

„Angajații poliției se confruntă cu o se-
rie de stereotipuri legate de substratul 
mai multor infracțiuni și au nevoie de 
comunicare continuă pentru a depăși 
aceste prejudecăți. Instruirile și schim-
bul de experiență sunt foarte impor-
tante în contextul ratificării Convenției 
de la Istanbul și modificării legislației 
pe mai multe aspecte legate de gen, 
atât pentru ofițerii de urmărire penală 
cu experiență, cât și pentru începă-
tori”, a menționat Chiriliuc.

În timpul atelierelor, ofițerii de urmă-
rire penală au discutat despre asigu-
rarea respectării garanțiilor procesu-
ale ale victimelor violenței în bază de 
gen și despre importanța unificării 
practicilor de documentare a cazuri-
lor de violență sexuală și domestică. 

„Practica unor colegi ne arată că 
mai există divergențe în aplicarea 
legislației la nivel de instituții. În ca-
drul acestor instruiri am învățat cât de 

importantă este unificarea aplicării 
legii în infracțiunile legate de violență 
în bază de gen. Acum înțelegem mai 
bine care sunt acțiunile noastre la 
fața locului de la acumularea pro-
belelor și până la finalizarea cauzei 
penale”, a precizat Cătălina Oboroc, 
ofițer de urmărire penală IP Centru.
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VLAD BUSMAChIU a organizat instuiri prinvind consilierea pentru integrare socială a 
femeilor care-și ispășesc sentința pentru violență împotriva agresorilor. 

www.cdf.md
Grantiștii proiectului IMPULS promovează 
schimbărea în comunitățile lor

MARIA MURUIANU – Studenții Clinicii Juridice de la  
Facultate de Drept a Universității de Stat din Moldova vor consilia 
gratuit victimele violenței domestice și violenței bazate pe gen. 
Instruirile fac parte din proiectului „Cliniciștii în luptă cu violența 
în bază de gen împotriva femeilor și copiilor” lansate în cadrul 
programului IMPULS. 

„Fiecare persoană este o istorie separată. 
Detenția, tipul infracțiunii sau altă similitu-
dine nu arată că toți oamenii sunt la fel sau 
au aceiași gândire”, afirmă psihologul Ser-
giu Toma. Timp de două zile el le-a vorbit 
specialiștilor din cadrul ANP care consiliază 
femei condamnate pentru violență împotriva 
agresorilor despre diferența de abordare a 
beneficiarelor.

Activitățile fac parte dintr-un proiect mai larg 
care include crearea și adoptarea unui pro-
gram consolidat de asistență pentru femeile 
care au ajuns la închisoare pentru o infracțiune 
săvârșită după ce au fost supuse violenței în fa-
milie. Totodată programul se va axa și pe dez-
voltarea abilităților de reintegrare în societate 
ale acestor femei după eliberare.

Specialiștii Administrației Na-ționale a Peni-
tenciarelor au salutat crearea unui program 

de reabilitare a femeilor condamnate la închi-
soare pentru violență împotriva agresorilor. 
„Odată cu aprobarea la nivel de ANP a unui 
program de reabilitare vom avea posibilitatea 
să punem în practică organizat toate pârghii-
le pentru a acoperi nevoile deținutelor și a le 
oferi posibilitatea de a se reintegra în societate 
mai bine pregătite din punct de vedere psiho-
logic și social”, a menționat Ana Turuta, ofițer 
principal direcția reintegrare socială ANP.

Trainingul „Abilități de viață autonomă” face 
parte din proiectul „Program de reabilitare 
pentru femeile victime ale VBG condamna-
te la pedepse privative de libertate pentru 
fapte cu violență împotriva agresorului lor” 
dezvoltat de Vladislav Bușmachiu, ofițer prin-
cipal în Secția cooperare și programe externe 
al Direcției Generale Management Institu- 
țional al ANP. 

„Problema violenței de gen este 
foarte actuală în Republica Mol-
dova, atât din punct de vedere 
juridic, cât și social. Apreciez 
foarte mult faptul că în cadrul 
instruirilor a fost pus în primul 
rând accentul pe prevenire ca pe 
o soluție de reducere a numă-
rului de cazuri de violență. Vom 
ști mai bine cum să reacționăm 
ca viitori specialiști și membri ai 
societății când suntem informați 
despre astfel de cazuri”, a spus 
Nicoleta Budurin, studentă anul 
IV, Facultate de Drept, USM.

În cadrul proiectului implementat 
de Maria Muruianu, beneficară 
a Programul de granturi - Impuls 
vor fi pregătiți 30 de studenți, 
care vor cunoaște și identifica ti-
purile de violență în familie, vor 
cunoaște mai multe despre do-

cumentarea și raportarea cazu-
rilor. Ei își vor asuma și rolul de 
informare a cetățenilor despre 
violența domestică și consecințele 
acesteia, pentru a preveni astfel 
de cazuri.
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Vă invităm într-o vizită la Telenești, acolo unde am ajuns și noi cu progra-
mul de abilitare economică destinat femeilor din comunitate. Timp de câ-
teva zile, beneficiarele au avut ocazia să-și descopere resursele personale 
și profesionale, să dobândească noi cunoștințe, abilități și să schiteze un 
plan personal de activitate.

www.cdf.md
Fetele și femeile din zonele rurale participă în 
programe de abilitare economică

Formatoarele au creat un spațiu sigur 
în care a putut fi exersată comunicarea 
eficientă și identificate metodele de 
gestionare a stresului și a conflictelor. 

Colegii de la Agenția Națională de 
Ocupare a Forței de Muncă au prezen-
tat participantelor serviciile de care 
pot beneficia, iar agenții economici 
din localitate au oferit detalii despre 
oportunitățile și dificultățile din câm-
pul muncii. 

Ne-a impresionat diversitatea servici-
ilor oferite de Biblioteca Publică ”Va-

sile Alecsandri” din Telenești. Este un 
spațiu unde își petrec timpul atât copiii 
cât și vârstnicii. Un exemplu de impli-
care comunitară și atitudine civică.

Telenești este unul din cele 5 raioane pi-
lot în care se va testa programul „Abili-
tarea economică a supraviețuitoarelor 
violenței în bază de gen”, alături de 
raioanele Bălți, Soroca, Ștefan Vodă și 
Hîncești.

Proiectului „Suport pentru co-crearea 
programelor de abilitare economică a 
femeilor supraviețuitoare a violenței 
în bază de gen” este implementat de  
Centrul de Drept al Femeilor în par-
teneriat cu Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale al RM, cu susținerea 
UN Women Moldova și sprijinul finan-
ciar al Suediei.
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 În cadrul celei de a doua ședințe 
a Comisiei de monitorizare și 

analiză a cazurilor de violență în fami-
lie soldate cu deces sau vătămare gra-
vă a integrității corporale a victimelor, 
au fost prezentate cazurile ce urmează 
a fi examinate pe parcursul anului. 

www.cdf.md StIrI Pe SCUrt  StIrI Pe SCUrt  StIrI Pe SCUrt
Membrii comisiei vor veni cu soluții și 
recomandări de îmbunătățire a meca-
nismelor de intervenție. Scopul final 
este de a reduce considerabil cazurile 
de femicid din Moldova. 

În calitate de membri ai acestei comi-
sii, CDF, susține eforturile autorităților 
prin exertiză relevantă și implicarea 
specialiștilor săi, astfel încât efortu-
rile să fie coordonate și cu impact. 
Ministerul Afacerilor Interne al RM 
prezidează și asigură secretariatul co-
misiei. În cadrul comisiei se vor anali-
za cazurilor de femicid, în parteneriat 
cu mai multe ONG-uri specializate de 
la noi din țară.

„Răspunsul organelor de aplicare a legii la cazurile de violență 
împotriva femeilor și fetelor: provocări și oportunități” – este 

subiectul conferinței internaționale organizată în luna septembrie de 
Misiunea OSCE în Varșovia.

Mariana Buruiană, directoarea exe- 
cutivă a Centrului de Drept al  
Femeilor a participat la această în-
trunire pentru schimb de bune prac-
tici și identificarea abordărilor inova-
toare din regiune și a fost una dintre 
vorbitoare în cadrul panelului de 
discuții ce a reunit reprezentanți ai 
organelor de aplicare a legii, experți 

în prevenirea și combaterea VBG și 
reprezentanți ai societății civile.

Problematicile analizate s-au referit 
la: 
 instrumentele ce pot fi folosite de 

poliție pentru a asigura o aborda-
re centrată pe femeile ce trec prin 
violență în familie

 cum poate poliția să lupte cu mi-
soginia instituțională și să permi-
tă schimbări instituționale care 
vor avea impact pozitivasupra 
răspunsurilor la VBG

 cum putem spori încrederea între 
poliție și comunități atunci când 
vorbim despre VBG
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 Guvernul Republicii Moldova a aprobat pro-
iectul de lege ce vine să alinieze cadrul legis-

lativ național în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie, la prevederile Convenției de la 
Istanbul. Modificările presupun înăsprirea pedepse-
lor pentru agresori și sporesc siguranța victimelor.  
Agresorii vor fi obligați să urmeze programe orien-
tate spre responsabilizarea și schimbarea compor-
tamentului violent. Va fi aplicat tratamentul medical 
forțat în cazul dependenței de alcool/droguri, confir-
mat prin aviz medical. Faptele de violență în familie 
săvârșite de mai multe ori, într-o anumită perioadă 
de timp, vor fi pedepsite de la de la 4 la 6 ani. 

Victima violenței în familie va dispune suplimentar 
de următoarele drepturi:
 să fie referită, în cursul procedurilor de urmărire 

penală și examinare judiciară, către servicii de 
asistență medicală, juridică, psihologică și con-
siliere, în caz de necesitate către servicii de adă-
post;

 să fie asistată, în condițiile legii, de un avocat 
care acordă asistență juridică garantată de stat;

 să refuze, în condițiile legii, confruntarea cu in-
culpatul;

 judecătorul va explica victimei modul de acce-
sare a serviciilor și informație despre datele de 
contact;

 organul de poliție va asigura informarea perso-
nală a victimei, în condiții de confidențialitate, 
despre data eliberării condamnatului și va 
oferi consultanță în privința modalităților de 
obținere a protecției, în caz de necesitate.

Necesitatea ajustării cadrului normativ național la 
prevederile Convenției de la Istanbul a fost consta-
tată ca urmare a elaborării celui de-al doilea Raport 
de analiză a compatibilității legislației naționale la 
prevederile Convenției (2018). 

Reușita aprobării proiectului de lege este rezultatul 
unor eforturi conjugate dintre instituțiile statului, 
societatea civilă, printre care și Centrul de Drept al 
Femeilor, cu suportul oferit de Ambasada Suediei  
și UN Women.

www.cdf.md Stiri pe Scurt  Stiri pe Scurt  Stiri pe Scurt

 În perioada 6-7 septembrie, Mariana Buruiană, 
directoarea CDF, a participat la reuniunea anu-

ală a Rețelei de acțiune privind strămutarea forțată: 
Femeile ca agenți ai schimbării, care are loc la Berlin. 

Evenimentul de amploare a reunit vorbitoare din 
mai multe țări, femei puternice, cu o expertiză vas-
tă în mai multe domenii, pentru a pune în discuții 
importanța recunoașterii expertizei refugiaților/elor 
și a asigurării unei participări semnificative a acesto-
ra în luarea deciziilor. Se discută și despre rolul pe 
care îl au persoanele strămutate în societățile inega-
le și patriarhale, dar și cum acesta se intersectează cu 
provocările crizelor curente.

Lansată în octombrie 2020, Rețeaua de acțiune privind 
strămutarea forțată: Femeile ca agenți ai schimbării 
își propune să consolideze participarea politică și eco-
nomică a femeilor afectate de strămutarea forțată, 
servind în același timp ca o platformă revoluționară 
globală de advocacy pentru a le spori vizibilitatea, 
schimbul de cunoștințe și oportunitățile de creare de 
rețele și eforturile de mobilizare a resurselor.
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11 organizații ale societății civile și asociații ale femeilor de afaceri au 
constituit prima Alianță pentru abilitarea economică a femeilor din 

R.Moldova. Membrii alianței vor promova reducerea inegalităților de gen în do-
meniul antreprenoriatului și pe piața muncii, iar misiunea acesteia este să con-
tribuie la diminuarea barierilor din calea împuternicirii economice a femeilor. 

Alianța a fost lansată în cadrul programului „Reducerea barierelor în calea 
abilitării economice a femeilor” al Consorțiului Women and Girls Empowered 
- WAGE, implementat de ABA ROLI Moldova și Centrul internațional pentru 
antreprenoriat privat  și partenerii locali de implementare, Centrul de Drept al 
Femeilor și Centrul de Antreprenoriat și Politici Economice.

Un acord de colaborare cu Direcția de Poliție 
a mun. Chișinău a IGP din cadrul MAI a fost 

semnat de către Centrul de Drept al Femeilor și 
instituția abilitată în prevenirea și intervenția în ca-
zurile de violență în familie și violență în bază de 
gen. Acordul prevede cooperarea pe cazurile de 
violență în familie, referirea victimelor către servi-
ciile CDF, participarea la programe de instruire și or-
ganizarea comună a sesiunilor de informare privind 
prevenirea fenomenului de violența în familie.

sul „Violența în familie și în bază de 
gen”. Este firesc că pentru realizarea 
instruirilor sunt necesare instrumen-
te didactice. Suportul de curs este 
unul dintre acestea, oferind cadrului 
medical toate informațiile teoretice 
pe care trebuie să le posede pentru 
a asigura un răspuns adecvat. 

Suportul de curs reprezintă o pre-
mieră națională, prin urmare, a 
fost înregistrat de USMF „Nicolae 
Testemițanu” în calitate de inovație, 
iar anul acesta a fost premiat. 

Lucrarea a fost elaborată cu supor-
tul Centrului de Drept al Femeilor 
în cadrul proiectului „Consolidarea 
eficienței și accesului la justiție în 
Moldova” implementat de UNDP 
Moldova și susținut financiar de că-
tre Suedia. 

Felicitări autorilor suportului 
de curs „Violența în familie și 

în bază de gen”, domnului Andrei Pă-
dure și doamnei Turcan Arina pentru 
medalia de argint primită în cadrul 
Expoziției Europene a Creativității și 
Inovării 2022.

Începând cu anul de studii 2018-
2019, la Catedra de medicină legală 
din cadrul Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae Tes-
temițanu» a fost implementat cur-
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Circa 140 de angajați ai poliției 
au participat la sesiuni de infor-

mare privind completarea Formularu-
lui de colectare a datelor în cazurile de 
violență în familie soldate cu deces sau 
cu vătămare gravă a integrității corpo-
rale a victimelor. 
În cadrul activităților de informare au 
fost implicați conducători din cadrul 
subdiviziunilor teritoriale subordonate 
IGP, Șefi ai Inspectoratelor de Poliție, 
Șefii Secțiilor Securitate Publică și 
Secțiilor urmărire penală din cele 36 
raioane ale țării.

Activitățile de informare au fost orga-
nizate în contextul constituirii în luna 
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mai 2022 a Comisiei de monitorizare 
și analiză a cazurilor de femicid. Con-
form raportului de femicid elaborat de 
CDF în 2020, anual, în Moldova, circa 
40 de femei mor din lipsa unui răspuns 
coordonat și lipsa accesului la servicii 
specializate pentru femeile cu multiple 
vulnerabilități. Pentru a preveni astfel 
de cazuri, Comisia nou creată își pro-
pune să analizeze cazurile respective în 
vederea relevării lacunelor în procesul 
instrumentării cazurilor pentru a con-
solida răspunsul sistemului la cazurile 
de violență în familie.

Atelierele de informare au fost organi-
zate de Centrul de Drept al Femeilor în 

parteneriat cu Ministerul Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova și Inspec-
toratul General al Poliției Republicii 
Moldova în cadrul sub-componentei 
ce vizează susținerea activității Comisi-
ei de monitorizare și analiză a cazurilor 
de violență în familie soldate cu deces 
sau cu vătămare gravă a integrității 
corporale a victimelor. Această activi-
tate este organizată în cadrul Proiec-
tului „Crearea unui Centru de Justiție 
Familială în Moldova”, finanțat de  
Departamentul de Stat al Statelor  
Unite ale Americii, Secția de Justiție 
Penală și Aplicare a Legii.
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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
 

Ai dreptul  
să trăiești  
în siguranță!

www.cdf.md


