
 

 

DE CE ESTE NECESAR PROIECTUL EVA? 

Femeile din Moldova se confruntă cu o serie de inegalități de 

gen în diverse domenii: prejudecăți la angajare, diferențe 

salariale pentru munci egale, oportunități restrânse de acces 

în politică și ocupare a funcțiilor de luare a deciziilor. Statisticile 

spun că femeile și copiii ajung victime ale violenței în familie 

mult mai des decât bărbații1. Depistarea, soluționarea și 

prevenirea acestor cazuri de violență este îndeosebi 

îngreunată de stereotipurile de gen care persistă în societate. 

La nivel local,  prioritățile și nevoile specifice femeilor și copiilor 

sunt puțin cunoscute și rareori ajung în topul subiectelor 

abordate de autorități atunci când elaborează bugete sau 

planuri de dezvoltare, sau când adoptă decizii. Violența în 

familie și în bază de gen este, adesea, abordată insuficient, iar 

membrii echipelor multidisciplinare întâmpină un șir de 

limitări ce reduc din răspunsul eficient și coordonat la cazurile 

de violență. Acești factori, combinați cu stereotipurile de gen 

înrădăcinate în comunitate și încrederea redusă în serviciile 

publice, descurajează femeile și copiii să raporteze violența.  

Asigurarea oportunităților egale pentru femei și bărbați și 

respectarea integrității femeilor și copiilor determină direct 

calitatea vieții și bunăstarea societății. Astfel, Proiectul EVA 

“Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni", 

finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de UN Women, 

vine să aducă soluții pentru realizarea acestor deziderate în 

raioanele  Cahul și Ungheni. 

1 Conforma datelor Biroului Național de Statistică, 6 din 10 femei cu vârsta cuprinsă 

între 15-64 de ani s-au ciocnit cu cel puțin o formă de violență pe parcursul vieții 
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SOLUȚIA NOASTRĂ  

Dreptul femeilor și a copiilor de a trăi o viață fără violență este 

fundamentat în legislația națională și internațională. În cadrul 

Proiectului EVA, UN Women și UNICEF lucrează în raioanele 

Cahul și Ungheni pentru abilitarea femeilor, includerea 

priorităților și nevoilor specifice ale femeilor și copiilor pe 

agenda autorităților publice locale, dar și pentru prevenirea și 

eliminarea tuturor formelor de violență față de copii, violenței 

în familie și în bază de gen. 

• Prin intermediul proiectului, susținem extinderea serviciilor 

oferite supraviețuitoarelor violenței și pledăm pentru crearea 

unui serviciu specializat de asistență a supraviețuitoarelor 

violenței sexuale în raioanele Cahul și Ungheni. Tot în cadrul 

proiectului, încurajăm și susținem supraviețuitoarele violenței 

să lanseze inițiative care generează venit, astfel facilitând 

obținerea independenței financiare de către acestea. La nivel 

administrativ, sprijinim eforturile autorităților în domeniul 

prevenirii violenței, oferind suport echipelor multidisciplinare. 

În parteneriat cu UNICEF, testăm în școli programe eficiente de 

prevenire a violenței bazate pe bunele practici ale statelor 

membre ale Uniunii Europene, promovând egalitatea de gen și 

o viață fără violență pentru femei și bărbați, fete și băieți. 

Încurajăm inițiativele societății civile de implicare activă în viața 

comunității, promovare a egalității de gen și de respectare a 

drepturilor femeilor.   

• Ajutăm autoritățile locale să integreze măsuri de susținere 

a femeilor și prevenire a violenței în bază de gen în planurile și 

politicile locale și pledăm pentru susținerea financiară a acestor 

inițiative. Suportul oferit autorităților locale și raionale 

determină noi modele de comportament și generează exemple 

de localități campioane în promovarea egalității dintre femei și 

bărbați, fete și băieți în Republica Moldova. 



 

 

CINE SUNT BENEFICIARII/ELE?  

Proiectul EVA este implementat în perioada 2020-2022 

în raioanele Cahul și Ungheni. În activități vor fi implicate 

autoritățile publice locale, membrii echipelor multidisciplinare 

responsabile pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie și față de copii, prestatorii care oferă servicii pentru 

victimele violenței în familie și protecția copiilor, serviciile de 

asistență și consiliere pentru agresori, școlile, organizațiile 

societății civile, mass media, copiii și tinerii, părinții dar și 

locuitorii- femei și bărbați- ai acestor raioane.  

 
 

CARE SUNT SCHIMBĂRILE 
AȘTEPTATE?  

Soluțiile implementate de Proiectul EVA în Cahul și Ungheni 

vor aduce o serie de schimbări în domeniul egalității de gen și 

combaterii violenței în familie și în bază de gen:  

 

• Femeile din raioanele  Cahul și Ungheni se vor implica 

mai activ în procesul de luare a deciziilor la nivel local și 

regional.  

• Organizațiile societății civile, instituțiile mass-media 

și publicul larg vor înțelege mai bine importanța asigurării 

egalității de gen pentru dezvoltarea durabilă și 

bunăstarea întregii comunități.  

• Autoritățile publice locale vor include prioritățile și 

nevoile speciale/specifice ale femeilor și copiilor în 

procesul de elaborare a bugetului și de luare a deciziilor 

la nivel local și raional. Acestea vor lansa inițiative de 

încurajare a participării femeilor în viața politică, 

economică și socială a localităților. În calitate de reper va 

fi utilizată Carta Europeană pentru Egalitatea Femeilor și 

Bărbaților în Viața Locală.  

 

 

CARE ESTE BUGETUL 
PROIECTULUI?  

5,000,000 euro - Finanțare oferită de 
Uniunea Europeană  

250,000 euro - Finanțare oferită de 
UN Women   

IMPLEMENTAT DE: 

UN Women: 4,250,000 euro  

UNICEF:  1,000,000 euro  

 

Imp 

 

• Echipele multidisciplinare vor fi mai eficiente în 

prevenirea violenței și acordarea suportului copiilor 

victime ale violenței, victimelor violenței în familie și în 

bază de gen.  

• Va fi înființat un serviciu specializat pentru sprijinul 

victimelor violenței sexuale, în baza exemplelor și 

bunelor practici din statele membre ale Uniunii 

Europene.  

• Prestatorii de servicii își vor îmbunătăți 

mecanismele de colectare a datelor și vor interveni mai 

eficient în combaterea cazurilor de violență împotriva 

femeilor și copiilor.  

• În școli și în comunități vor fi testate programe de 

prevenire a violenței în bază de gen și de combatere a 

stereotipurilor de gen în baza bunelor practici locale și 

europene. 

 

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII: 

Polina Panainte, Programme Manager  

polina.panainte@unwomen.org 

 

 

UN WOMEN ÎN MOLDOVA 
 

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202, Chișinău, Moldova  

info.md@unwomen.org 

moldova.unwomen.org 

Facebook.com/unwomenmoldova  

Twitter: @unwomenmoldova 
 

https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_ro.pdf
https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_ro.pdf
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