
 

 

INVITAŢIE  

 

Sesiune de instruire regională pentru personalul medical din regiunea Moldovei 

în cadrul proiectului  

GLORIA - asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen 

 

Institutul de Medicină Legală Iași organizează o serie de evenimente de instruire profesională 

pentru personalul medical din regiunea Moldovei pe tema violenței domestice și de gen.  

 

Evenimentele sunt organizate în cadrul proiectului GLORIA - asistență integrată pentru victimele 

violenței domestice și de gen (proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 - 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” şi administrat de 

Fondul Român de Dezvoltare Socială), implementat de IML Iași, în parteneriat cu Fundația Centrul 

de Mediere și Securitate Comunitară, Fundația Corona, Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse 

intre Femei si Bărbați și Fundația Hedda. 

 

Invitația se adresează profesioniștilor care lucrează cu victime ale violenței domestice și de gen.  

Participarea la această manifestare este gratuită, iar sesiunile sunt creditate cu 8 puncte EMC. 

 

Sesiunea 1: 17-18 aprilie 2022 

Titlul cursului: Adresarea și asistența victimelor violenței domestice și de gen în sistemul medical  

Lector: Prof. Dr. Scripcaru Călin, medic primar legist 

Loc de desfășurare: Institutul de Medicină Legală Iași (str. Buna Vestire nr. 4)  

 

Data/interval orar Tematica: 

17.04.2022  

10:00-12:00, 12:15-14:15 

Violența domestica și de gen – definitie, concepte de baza, 

identificare 

18.04.2022  

4:00-16:00, 16:15-18:15 

Violenta domestica si de gen – documentare, evaluarea riscurilor, 

cooperare instituționala 

 

În vederea înscrierii la eveniment, vă rugăm accesați următorul link: 

https://forms.gle/estvLnPLH2UMqMQV8 

 

Numai persoanele care au completat formularele de înscriere pot participa la sesiunile de instruire.* 
*În cadrul acestui proiect se vor organiza mai multe sesiuni de instruire (tip masă rotundă/ webinar). Pentru 

fiecare sesiune, vor fi selectați 10-15 participanți, în ordinea exprimării intenției de participare şi a disponibilității de timp 

pentru perioada propusă, precum și pe principiul egalității între femei și bărbați (conform cerințelor finanțatorului). 

*Specialiștii selectați pentru această sesiune vor fi înștiințați pe adresa de email la data de 14.04.2022. Persoanele 

care au completat formularul de înscriere, dar nu au fost selectate pentru această sesiune, vor fi înștiințate pe email cu 

privire la data următoarelor sesiuni și vor putea opta pentru participare la aceste sesiuni ulterioare. 

  

 Cu stimă, 

 Prof. Dr. Diana Bulgaru - Iliescu    

Coordonator proiect, Director Institutul de Medicină Legală Iași   

 

https://forms.gle/estvLnPLH2UMqMQV8

