
Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale



 Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de

discriminare față de femei (CEDAW) (ratificată de

Parlamentul RM prin Hotărîrea nr. 87-XII din

28.04.1994);

 Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și

combaterea violenței față de femei și violenței în familie

(Convenția de la Istanbul), Decretul Președintele RM nr.

2511-VII la 15.12.2016, semnată la data de 06.02.2017;

 Recomandări ONU și CM al CoE pe dimensiunea dată



 Formele violenței în familie:

 Căsătoria forțată;

 Violența psihologică;

 Violența fizică;

 Violența sexuală, inclusiv violul;

 Urmărirea (stalking);

 Mutilarea genitală a femeilor;

 Avortul forțat și sterilizarea forțată;

 Hărțuirea sexuală.



 Național:

 Legea nr. 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea violenţei în familie;

 Legea nr. 167 din 09.07.2010 cu privire la modificarea şi
completarea unor acte legislative;

 Legea 196 din 28.07.2016 pentru modificarea și completarea unor
acte legislative;

 Legea 113/2020 și Legea 85/2020

 Legea 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor
infracțiunilor;

 Legea 140/2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi
în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi

 Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de
femei și violenței în familie pentru perioada 2018-2022, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018.



 Instrucțiunea sectorială privind intervenția 
structurilor teritoriale de asistență socială în 
cazurile de violență în familie;

 Instrucțiunea sectorială privind intervenția 
instituțiilor medicale în cazurile de violență în 
familie.

 Instrucțiunea privind intervenția poliției în 
cazurile de violență în familie.

 Proiectul Instrucțiunii interdisciplinare.



 Violență în familie- acte de violență fizică, sexuală,
psihologică, spirituală sau economică, cu excepția
acțiunilor de autoapărare sau de apărare ale altei
persoane, inclusiv amenințarea cu asemenea acte comise
de către un membru de familie în privința altui membru
al aceleiași familii, prin care s-a cauzat victimei
prejudiciu material sau moral;

 Tipurile de violență în familie:

 fizică;

 economică;

 sexuală;

 psihologică;

 spirituală.





 este o manifestare a raporturilor de forţă dintotdeauna 

inegale dintre femei și bărbaţi, care au dus la dominaţia 

masculină, la discriminarea femeilor de către bărbaţi și 

la împiedicarea dezvoltării depline a acestora;

 recunoscând natura structurală a VF drept violenţă 

bazată pe gen, și faptul că VF este unul dintre 

mecanismele sociale cruciale prin care femeile sunt 

forțate într-o poziție subordonată în comparație cu 

bărbații

 realizarea egalității de jure și de facto între femei și 

bărbați este un element crucial în prevenirea VF



 Teoria unui „Cadrul ecologic”, elaborată de Heise, 

diferențiază factorii de risc pe patru niveluri: 

individual, relațional, comunitar și social

 Stereotipurile în bază de gen

Caracterul ciclic al violenței în familie

Miturile și realitatea despre violența în familie?



• Subiecţi ai violenţei în familie sînt: agresorul şi victima 
cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi 
apatrizii care locuiesc pe teritoriul ei.

• Membru de familie (art. 1331 CP):

 în condiția de conlocuire- persoanele aflate în căsătorie, 
în divorț, sub tutelă și curatelă, rudele, afinii lor, soții 
rudelor, persoanele aflate în relații asemănătoare celora 
dintre soți (concubinaj) sau dintre părinți și copii;

 în condiția de locuire separată: persoanele aflate în 
căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, 
persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori 
s-au aflat în relații asemănătoare celora dintre soți 
(concubinaj). 



Nivel național:

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării;

Nivel local:

 Autorităţile de specialitate ale administraţiei publice locale de 
nivelul al doilea şi structurile desconcentrate:

 secțiile/direcțiile de asistență socială și de protecție a familiei;

 direcțiile generale de învățămînt, tineret și sport;

 organele ocrotirii sănătății;

 subdiviziunile teritoriale ale poliției;

 Administrația publică locală de nivelul întîi;

 Centrele/serviciile de asistență și protecție a victimelor violenței în 
familie și a copiilor lor și centrele/serviciile de asistență și  
consiliere pentru agresorii familiali;

 Alte organizații cu activități specializate în domeniu.



 Victima are dreptul la:

 asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială;

 repararea prejudiciului material şi moral de către agresor cauzat 
prin actele de violenţă, precum și din partea statului ca urmare a 
neasigurării asistenţei şi protecţiei adecvate;

 asistenţă juridică primară şi calificată gratuită;

 asistenţă medicală din partea instituţiilor medico-sanitare.

 Autorităţile abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie sînt obligate să reacţioneze prompt la orice 
sesizare şi să informeze victimele despre drepturile lor, despre 
tipul serviciilor şi organizaţiile la care se pot adresa după ajutor; 
despre asistenţa disponibilă pentru ele; unde şi cum pot depune o 
plîngere; despre procedura ce urmează după depunerea plîngerii şi 
rolul lor după asemenea proceduri; cum pot obţine protecţie; în ce 
măsură şi în ce condiţii au acces la consultanţă sau asistenţă 
juridică; dacă există un pericol pentru viaţa sau sănătatea lor în 
cazul eliberării unei persoane reţinute sau condamnate; dacă a fost 
anulată ordonanţa de protecţie.



Ordinul de restricție de 
urgență

Ordonanța de protecție

1. Termenul pînă la 10 zile ( în perioada 

de acţiune a ORU victima

poate solicita eliberarea 

ordonanței de protecție)

pînă la 3 luni, care poate fi 

prelungit

2. Organul emitent poliția instanța de judecată

3. Inițierea aplicării 

măsurilor de protecție

la cererea victimei, în caz de 

stabilire la locul faptei, a 

circumstanţelor din care 

rezultă o bănuială rezonabilă 

că au fost comise acte de 

violenţă în familie şi/sau 

persistă un pericol iminent 

de repetare sau comitere a 

acţiunilor violente

la cererea victimei,

organului de poliție, 

asistența  socială sau 

demersul procurorului.

4. Supravegherea executării de către angajaţii postului

sau ai sectorului de poliţie

din localitate

organul de poliţie



 Instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii,
o ordonanţă de protecţie, aplicînd agresorului următoarele
măsuri:

 obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta
departe de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de
proprietate asupra bunurilor;

 obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, excluzînd
și orice contact vizual cu victima sau cu copiii acesteia, cu
alte persoane dependente de ea;

 interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin
corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii
acesteia, cu alte persoane dependente de ea;

 interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă
al victimei, locul de studii al copiilor, alte locuri determinate
pe care persoana protejată le frecventează;



 obligarea, pînă la soluţionarea cazului, de a contribui la 

întreţinerea copiilor pe care îi are în comun cu victima;

 limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune;

 obligarea de a participa la un program special de 

tratament sau de consiliere dacă o asemenea acţiune este 

determinată de instanţa de judecată ca fiind necesară 

pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei;

 stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi 

minori;

 interzicerea de a păstra şi purta armă.



 Organul de poliţie are dreptul să aplice în privinţa
agresorului una sau mai multe dintre următoarele
măsuri:

a) obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a 
sta departe de locuința victimei;

b) interzicerea de a se apropia de victimă, respectând 
distanța ce ar asigura securitatea acesteia și excluzând orice 
contact vizual cu victima și/sau copiii;

c) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic sau prin 
orice alte mijloace de comunicare, cu victima şi/sau copiii;

d) interzicerea de a păstra şi purta arma.



 Victima are dreptul să sesizeze orice caz de violenţă 

în familie şi să solicite protecţie;

 Cererea despre comiterea actelor de VF se 

depune:

 la organele de poliție;

 în instanța de judecată;

 la organul de asistență socială și de protecție a 

familiei și copilului;

 la autoritatea administrației publice locale; 



 Cererea se depune la locul:

 de domiciliere al victimei;

 temporar de reşedinţă al victimei dacă aceasta a părăsit 
domiciliul pentru a evita continuarea violenţei directe;

 de reşedinţă al agresorului;

 în care victima a căutat asistenţă;

 în care a avut loc actul de violenţă.

 Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie se depune 
de către victimă personal sau prin reprezentant.

 În caz de imposibilitate a depunerii cererii de către victimă 
din cauză de sănătate, vîrstă, alte motive întemeiate, la 
solicitarea ei, cererea pentru eliberarea ordonanţei de 
protecţie poate fi depusă, în interesele victimei, de către 
organul de poliţie, organul de asistenţă socială sau de 
procuror.



 Serviciile sociale specializate pentru subiecții
violenței în familie:

- centre pentru victimele violenței în familie și pentru
copiii lor:

- serviciul de asistență telefonică gratuită – 08008
8008;

- adăposturi (plasament);

- centre/servicii de consiliere de zi și altele;

- centre/servicii de asistență și consiliere pentru
agresorii familiali.



 Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează următoarele

centre de plasament temporar și de reabilitare unde pot fi

asistate victimele violenței în familie care primesc finanțare

din bugetul autorităților publice locale:

 Centrul Maternal “Pro Familia”, or. Căușeni, oferă

plasament temporar, asistență, consiliere psihologică și

medicală victimelor violenței în familie.

 Centrul de plasament pentru asistența și protecția

victimelor or. Anenii Noi



 Centrul Maternal “Pro Femina”, or. Hîncești, oferă

plasament temporar, asistență, consiliere psihologică și

medicală victimelor violenței în familie.

 Centrul Maternal, or. Cahul, oferă servicii de asistență

și consiliere: social-educativă, psihologică, medicală

profesională.

 Centrul de Criză Familială “Sotis”, or. Bălți, oferă

plasament temporar, asistență, socializare și reintegrare în

familie și/sau comunitate;

 Centrul Maternal “Ariadna”, or. Drochia, oferă

servicii sociale la zi și plasament temporar.



 Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime
ale traficului de ființe umane, mun. Chișinău, care oferă consiliere
psihologică, asistență medicală, juridică, servicii de criză și plasament
temporar;

 Un Centru gestionat de AO “Refugiul Casa Mărioarei”, mun.
Chișinău, oferă asistență psihologică, socială, juridică, medicală și
plasament temporar;

 Un centru de zi Centrul de Drept al Femeilor, mun. Chișinău, care
oferă asistență psihologică și juridică;

 Centru pentru consilierea agresorilor familiali:

 Centrul de Asistență și Consiliere pentru agresorii familiali din or. 
Drochia, care oferă servicii de reabilitare psihologică agresorilor 
familiali;

 Centre de asistență și consiliere pentru agresorii familiali deschise în or. 
Ocnița, Căușeni și Chișinău. 



 În plan global, efectele pandemiei COVID-19 :      
majorarea cazurilor cu cca 30-35% 
În Moldova, analiza ponderii apelurilor la 

telefonul de încredere au crescut cu cca 30%.
 Carantina a sporit, în mod îngrijorător expunerea 

femeilor și fetelor la violența online bazată pe gen, în 
special violența sexuală, facilitată inclusiv de 
utilizarea sporită a comunicațiilor digitale în această 
perioadă.

 UN Women Moldova în colaborare cu Centrul 
Internațional „La Strada Moldova”, MSMPS, cu 
suportul financiar al Suediei, a desfășurat o evaluare 
rapidă pentru a înțelege impactul crizei asupra 
femeilor afectate de violență în familie.



 Cu eforturile UN Women, UNICEF și UNFPA, au 
fost livrate produse esențiale – de protecție, 
igienice, alimentare-pentru grupurile vulnerabile 
(familii cu copii aflați în situații de dificultate, victimele VF, copii 
vulnerabili, persoane în etate). 

 UN Women Moldova, cu suportul Ambasadei 
Suediei, au furnizat echipamente de protecție 
personalului din cadrul structurilor teritoriale de 
asistență socială.

 Coaliția națională „Viața fără violență în familie” a 
instituit un fond de urgență, destinat prestatorilor 
de servicii specializate, fiind repartizat pe câteva 
direcții și în câteva etape.



Recomandări destinate specialiștilor cu competențe în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie, care includ prevederi:

 Respectarea interesului superior al victimei - principiul de bază în
asigurarea intervenției organelor competente;

 Reglementări privind activitatea Telefonului de încredere, poliției, 
asistenților sociali, personalului medical;

 Rolul echipelor multidisciplinare;
 Cazarea în caz de necesitate în apartamente de urgență;
 Asigurarea accesului la informația necesară;
 Asigurarea sprijinului psiho-social și juridic online pentru

victimele violenței în familie;
 Lista centrelor și serviciilor din cadrul Coaliția națională „Viața

fără violență în familie”, disponibile în perioada COVID-19.



Asigurarea funcționalității:

 “Telefonul de încredere”, gestionat de AO Centrul

Internațional “La Strada”-08008 8008, finanțat din bugetul 

de stat, care oferă consultanță psihologică și juridică, precum 

și referă cazul către servicii specializate de asistență.

 linia telefonică pentru copii- (116 111), care funcționează 

non-stop și este gestionată de CNFACEM, finanțată de BS



 Vătămări grave ale integrității corporale/ 
sănătățiimintale și fizice/decesuri;

 Creșterea copilului într-un mediu violent se poate 
manifesta prin apariția unor sentimente de teamă, rușine, 
neîncredere, furie, stimă de sine scăzută și depresie (în 
aceste situații copiii ar putea începe să creadă că 
violența domestică este normală într-o familie, fiind 
următorii agresori sau victime ale violenței în familie);

 Costuri enorme pentru întreținerea centrelor și a 
personalului care acordă plasament temporar și asistență 
victimelor violenței în familie;

 Costuri enorme pentru întreținerea în detenție a 
agresorilor pentru săvîrșirea infracțiunii de violență în 
familie, care a dus la decesul victimei.







 Îmbunătățirea intersectorial de intervenție în 

cazurile de violență în familie;

 Eficientizarea activității echipelor multidisciplinare 

teritoriale în cazurile de violență în familie;

 Armonizarea cadrului legislativ național din 

domeniul prevenirii și combaterii violenței în 

familie în corespundere cu prevederile tratatelor 

internaționale la care Republica Moldova este parte;

 Elaborarea noului Plan de acțiuni pentru Strategia 

Națională;




