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CUVÎNT ÎNAINTE
Violenţa în familie (VF) este un fenomen răspândit în toate ţările lumii şi Republica Moldova nu face excepţie. Actele de violenţă în familie sunt greu de depistat deoarece au loc
în mediul familial acolo unde autorităţile deseori nu au acces. Studiul reprezentativ desfăşurat de BNS şi publicat în anul 2011 atestă faptul că violenţa afectează un număr mare de
femei, indiferent de vârstă, mediu de reşedinţă şi statutul socio-economic - rata prevalenţei
totale a violenţei din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii (psihologică, fizică sau
sexuală) de la vârsta de 15 ani este de 63%, iar cele mai mari rate de prevalenţă a formelor
multiple de violenţă pe parcursul vieţii au fost raportate de către femei din mediul rural al
Republicii Moldova1. Ţinând cont de faptul că, în mare parte, femeile sunt victimele violenţei în familie (VVF), iar majoritatea agresorilor sunt bărbaţi, fenomenul VF nu este unul
gender-neutru. În societăţile patriarhale precum este şi Moldova, femeile poartă povara şi
grija faţă de copii şi căminul familial, deseori nefiind gata să preia asupra sa toată responsabilitatea de a rupe relaţia, chiar şi cea violentă, fiind influenţată şi de opinia societăţii în care
persistă o gândire stereotipizată vis-a-vis de rolul femeii în familie.
În Republica Moldova au fost întreprinse mai multe măsuri pentru a schimba percepţia populaţiei, dar şi a autorităţilor că VF nu este o problemă privată, şi pentru a crea o atitudine
de zero-toleranţă faţă de acest fenomen, inclusiv a victimelor violenţei în familie. Studiul
BNS2 indică că fiecare a treia femeie din Republica Moldova susţine faptul că femeia trebuie să se supună opiniei soţului/partenerului chiar dacă nu este de acord, iar alt studiu
de referinţă arată că o parte din femei din ţara noastră sunt obişnuite cu violenţa3. Practica
altor ţări arată că schimbările dorite în societate pentru a combate efectiv fenomenul VF,
inclusiv schimbarea de atitudini şi mentalitate, poate dura mai mulţi ani în şir, cu condiţia
că statul, societatea civilă şi întreaga comunitate depun maximum eforturi în acest sens.
Adoptarea Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie4(în continuare legea nr. 45-XVI) este un pas important al statului în prevenirea şi combaterea fenomenului în Republica Moldova. Această lege stabileşte cadrul instituţional cu detalizarea
sarcinilor autorităţilor competente, prevede crearea centrelor /serviciilor de reabilitare a
victimelor şi agresorilor, a unui mecanism de soluţionare a cazurilor de violenţă şi protecţie
1

Studiul “Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova”.- BNS.-Chişinău, 2011.
Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. BNS.-Chişinău, 2011, P.60. Poate fi accesat la http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
3
Violenţa domestică şi prevenirea acesteia: percepţii asupra fenomenului. Studiu de referinţă realizat de către Winrock Moldova. P.12.
Poate fi accesat la http://www.winrock.org.md/wp-content/uploads/2012/10/RAPORT-FINAL.pdf
4
Legea nr. 45-XVI din 01 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată la 18.03.2008, Monitorul
Oficial nr.55-56, în vigoare din 16.09.2008, în continuare – Legea anti-violenţă. Poate fi accesată la: http://lex.justice.md/index.php?a
ction=view&view=doc&id=327246
2
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pentru VVF, inclusiv prin emiterea ordonanţei de protecţie şi aplicarea măsurilor punitive
agresorului. Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 45-XVI, a fost armonizată şi legislaţia
naţională – au fost operate modificări şi la Codul penal, Codul de procedură penală, Codul civil, Codul familiei, Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului etc.,
iar la momentul publicării acestui raport, amendamentele la legislaţie continuă, având la
bază recomandările unui grup de lucru tematic pentru perfecţionarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii VF. Mai multe autorităţi ale administraţiei publice centrale de
specialitate şi-au consolidat eforturile şi au emis instrucţiuni de lucru, aşa cum intervenţia secţiilor/direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei5, a instituţiilor medicale6
şi organelor afacerilor interne7 în cazurile de VF. Pentru a asigura realizarea dreptului la
protecţie al VVF, autorităţile abilitate sunt obligate să reacţioneze prompt în vederea recunoaşterii şi respectării drepturilor acestei categorii de persoane, fiind conştiente de faptul
că violenţa în familie este o încălcare gravă a drepturilor omului, inclusiv dreptului la viaţă,
dreptului la cel mai înalt standard realizabil al sănătăţii fizice şi mintale, dreptului de a nu
fi supus torturii sau tratamentului crud, inuman şi degradant sau pedepselor; dreptului la
libertate şi siguranţă, dreptului la egalitate în faţa legii; dreptului la viaţă privată şi de familie, dreptului de a nu fi discriminate şi dreptului la tratament egal, dreptului la un remediu
juridic eficient8.
Ţinând cont de aspiraţiile Republicii Moldova de a semna şi ratifica Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei domestice
(Convenţia de la Istanbul), UN Women, la solicitarea MMPSF, a efectuat un studiu şi a
publicat un raport privind compatibilitatea legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile
Convenţiei de la Istanbul9.
În pofida cadrului legislativ avansat pentru contracararea VF, în Republica Moldova, ca şi
în alte ţări care au iniţiat lupta împotriva acestui flagel social, până în prezent există o lacună
în exercitarea drepturilor de facto şi atribuirea acestora de jure. Uneori politicile pentru
contracararea VF există pe hârtie dar nu sunt implementate, de exemplu, în situaţiile
când victimele nu sunt identificate şi astfel ele nu beneficiază de serviciile de asistenţă
şi protecţie (SAP) adecvate. Cauzele neidentificării pot fi capacităţile profesionale
limitate sau influenţa atitudinilor stereotipizate a specialiştilor şi membrilor comunităţii,
incapacitatea VVF de a se autoidentifica sau decizia lor conştientă de a evita procedura
5

Ordinul MMPSF nr.22 din 09.02.2012 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind intervenţia secţiilor/direcţiilor asistenţă social
şi protecţie a familiei în cazurile de violenţă în familie” . Poate fi accesat la: http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/
instructiuni_dsaspf.pdf
6
Ordinul MS nr.155 din 24.02.2012 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în familie”.
7
Ordinul MAI nr.275 din 14.08.2012 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice privind intervenţia organelor afacerilor interne în
prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie”. Poate fi accesat la: http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/
instructiuni_mai%20%281%29.pdf
8
Ordinul MMPSF nr.22 din 09.02.2012 “Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind intervenţia secţiilor/direcţiilor asistenţă social şi protecţie a familiei în cazurile de violenţă în familie”. Poate fi accesat la: http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/
instructiuni_dsaspf.pdf
9
Report on the compatibility of the Moldovan legislation wi.th the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. UN Women, Chişinău, March 2013.
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de identificare nedorind să fie etichetate ca „victime”. Alte VVF pot fi identificate dar
neasistate, de exemplu din cauza refuzului de a fi asistate. Refuzul uneori, are la bază
frica de nerespectare a principiul confidenţialităţii din partea specialiştilor, insatisfacţia
cu SAP existente, nedorinţa/imposibilitatea de a părăsi locul de trai/comunitatea. Mai
sunt şi unele situaţii când specialiştii nu se (auto)sesizează şi nu referă cazurile SAP.
În acest context, se necesită o colectare riguroasă a datelor care ar sta la baza analizei şi a
evaluării impactului implementării Legii nr. 45-XVI, asupra protecţiei şi asistenţei de facto a VVF. Întrucât evaluarea practică a impactului Legii nr. 45-XVI necesită participarea
tuturor persoanelor pe care le vizează această lege, am recurs la implicarea în acest studiu a VVF, în calitate de participanţi principali şi element esenţial în procesul colectării
dovezilor şi înţelegerii impactului legii nr. 45-XVI. Participarea VVF în acest studiu este
importantă şi prin faptul că opinia lor poate servi indirect la monitorizarea măsurilor
care afectează drepturile acestora, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea strategiilor efective de schimbare socială. Astfel, în acest studiu am adresat mai multe întrebări
grupului-ţintă(VVF) a tuturor eforturilor noastre de asistenţă şi protecţie – Cunosc VVF
despre legea nr.45-XVI? Au primit informaţii accesibile despre drepturile sale şi serviciile de
asistenţă şi protecţie existente? Ce aşteptări au VVF de la autorităţile abilitate cu funcţii de
prevenire şi de combatere a VF? Care este opinia VVF despre sistemul şi măsurile curente existente pentru protecţia şi asistenţa acestora? Ce impact şi consecinţe pozitive şi/sau negative,
rezultate din prevederile legii nr. 45-XVI au simţit în propria experienţă?
Dat fiind că percepţia diferită a VVF care au beneficiat de SAP (care au acceptat şi/sau au
putut accesa SAP) şi VVF neasistate (neidentificate sau identificate) poate fi influenţată
de multipli factori individuali, culturali/sociali, organizatorici şi informaţionali, prezenta
cercetare a permis studierea experienţei, dar şi opiniilor atât a VVF care au beneficiat de
SAP, cât şi a VVF neasistate.
În vederea asigurării validităţii datelor, în eşantionul cercetării au fost incluşi specialişti
din diferite domenii şi instituţii abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a VF (organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale) care formează actualmente sistemul
de asistenţă şi protecţie pentru VVF, astfel asigurând respectarea în practică a drepturilor acestora. Specialiştii au fost intervievaţi în vederea identificării bunelor practici,
problemelor şi recomandărilor pentru îmbunătăţirea situaţiei. Care sunt bunele practici
în asistenţa şi protecţia VVF? Care sunt obstacolele cu care se confruntă actorii sistemului de
asistenţă şi protecţie a VVF, impedimente în oferirea protecţiei şi asistenţei efective? Ce lacune
mai există în sistem? Care este impactul politicilor de contracarare a VF sau a modalităţii
cum acestea se implementează, asupra prevenirii VF, acuzării şi pedepsei agresorilor? Care
este impactul implementării legii nr. 45-XVI asupra realizării drepturilor omului -VVF? In ce
masură implementarea practică a legii nr. 45-XVI asigura evitarea desăvîrşită a cazurilor de
discriminare, stigmatizare, marginalizare şi/sau excluderea socială a unor grupe particulare
de beneficiari? – acestea au fost întrebările abordate în cadrul studiului. De menţionat,
că prezentul studiu nu are ca intenţie evaluarea programelor de asistenţă, ci mai degrabă

7

este axat pe necesitatea de a înţelege mai bine situaţia în domeniu, de a elucida resursele
şi problemele curente în domeniul asistenţei şi protecţiei VVF, a relaţionării ultimelor cu
instituţiile abilitate, astfel încât recomandările elaborate în urma studiului să contribuie
la consolidarea şi eficientizarea eforturilor comune, inclusiv prin planificarea activităţilor de perfecţionare atât a cadrului legislativ, cât şi a mecanismului de implementare a
acestuia.
Dat fiind că asemenea studii în care în procesul de monitorizare a implementării legislaţiei
participă beneficiarii, se efectuează mai rar, sperăm că acest raport este oportun şi de folos
tuturor actorilor implicaţi în elaborare de legislaţie, politici, implementarea anumitor practici şi măsuri de prevenire, asistenţă şi protecţie a victimelor şi de combatere a fenomenului
VF. Rămânem în speranţa că prezentul Raport şi în special recomandările acestuia vor fi
utile tuturor specialiştilor din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, astfel
ca persoanele care au suferit în urma VF să se bucure de realizarea efectivă a drepturilor sale
la serviciile de asistenţă şi protecţie existente în ţară.
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I. CADRUL CERCETĂRII
1.1. Definiţii şi terminologie utilizată. Lista abrevierilor
Violenţa în familie – orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic,
sexual, psihologic, spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau moral,
comisă de un membru de familie contra unor alţi membri de familie, inclusiv contra copiilor, precum şi contra proprietăţii comune sau personale;
Sistemul de asistenţă şi protecţie – conglomeratul de politici, prevederi legislative, servicii şi
măsuri de asistenţă şi protecţie a VVF, în cadrul căruia statul şi societatea civilă, în limitele
abilităţilor sale, se angajează să întreprindă măsuri pentru profilaxia fenomenului VF, să
asigure realizarea dreptului VVF la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică şi socială
prin acţiuni speciale medicale, psihologice, juridice şi sociale, şi să ofere măsuri de protecţie
VVF inclusiv prin pedepsirea şi reabilitarea agresorilor.
Subiecţii violenţei în familie: agresorul şi victima cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni
străini şi apatrizii care locuiesc pe teritoriul ei. Subiecţi ai violenţei în familie pot fi:
a) în condiţia conlocuirii - persoanele aflate în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj, de tutelă şi curatelă, rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor,
alte persoane întreţinute de acestea;
b) în condiţia locuirii separate - persoanele aflate în relaţii de căsătorie, copiii lor,
inclusiv cei adoptivi, cei născuţi în afara căsătoriei, cei aflaţi sub tutelă sau curatelă,
alte persoane aflate la întreţinerea acestora.
Victima violenţei în familie – persoană, adult sau copil, supusă actelor de violenţă în familie,
în concubinaj.
Agresor – persoană care comite acte de violenţă în familie, în concubinaj.
Ordonanţă de protecţie – act legal prin care instanţa de judecată aplică măsuri de protecţie
a victimei.
Sistemul Naţional de Referire – un cadru special de cooperare, prin care structurile guvernamentale îşi îndeplinesc obligaţiunile referitor la protecţia şi promovarea drepturilor omului/victimei traficului de fiinţe umane şi îşi coordonează eforturile în parteneriat strategic
cu societatea civilă, precum şi cu alţi actori activi în acest domeniu. Elementul particular
10

de implementare a SNR în Moldova este prevenirea fenomenului traficului de fiinţe umane
prin acordarea asistenţei sociale pentru potenţialele victime cum sunt victimele violenţei
în familie.
Serviciile de asistenţă şi protecţie – măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor medicale, psihologice, juridice şi sociale a VVF, şi care oferă măsuri de protecţie a
acestora inclusiv prin pedepsirea şi reabilitarea agresorilor.
Lista abrevierilor
CC – Codul contravenţional
SAP – serviciile de asistenţă şi protecţie
ONG – organizaţie non-guvernamentală
OP – ordonanţa de protecţie
VF – violenţa în familie
VVF – victimele violenţei în familie
Legea 45 (Legea anti-violenţă) – Legea despre prevenire şi combaterea violenţei în familie din 01.03.2007 (publicată la 18.03.2008 în MO nr.55-56, data întrării în vigoare
–18.09.2008)
SNR – Sistemul Naţional de Referire pentru victime şi potenţiale victime ale traficului de
fiinţe umane
DAS – Direcţia de Asistenţă Socială (nivel raional)
SASPF – Secţia Asistenţă socială şi protecţia familiei (nivel local)
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1.2. Scopul şi sarcinile studiului
Acest studiu este bazat pe analiza informaţiei oferite direct de către VVF, care au beneficiat
sau nu de serviciile de asistenţă şi protecţie existente la diferite nivele, prestate atât de instituţiile de stat abilitate cu funcţii de prevenire şi de combatere a VF, cât şi de organizaţii
neguvernamentale active în domeniu, reprezentanţii cărora la fel au oferit informaţii în cadrul interviurilor individuale. Astfel, raportul prezintă constatările în modul în care au fost
relatate în timpul interviurilor individuale cu ambele categorii de intervievaţi, observaţiile
autorului, precum şi analiza secundară a informaţiei disponibile din domeniu.
Obiectul studiului îl constituie modalitatea organizării şi prestării SAP pentru VVF, cu
referire la realizarea în practică a drepturilor legale ale acestora, prevăzute de Legea nr. 45XVI.
Astfel, subiecţii studiului sunt VVF şi diferiţi actori implicaţi în identificarea VVF, asistenţa şi protecţia acestora, lucrul cu agresorii şi combaterea fenomenului.
Ţinând cont de faptul că toate eforturile în acţiunile de asistenţă şi protecţie trebuie să fie
orientate în mod firesc spre protejarea şi realizarea în practică a drepturilor VVF, în centrul
atenţiei a fost analiza percepţiilor, experienţelor şi îngrijorărilor relatate de către acestea. Totodată, au fost luate în considerare şi opiniile prestatorilor SAP, care deţin informaţii preţioase
privind aspectele practice de realizare a prevederilor legislative din domeniu. Intervievarea
acestora a avut loc, în mare parte, după intervievarea VVF în vederea triangulării datelor.
Scopul prezentului studiu se referă la cercetarea implementării de facto a prevederilor de
jure naţionale menite să asigure dreptul VVF la asistenţă şi protecţie prevăzute de Legea
nr.45-XVI.
În mod specific, studiul îşi propune următoarele sarcini:
• analiza cadrului legal naţional în domeniul asistenţei şi protecţiei VVF;
• evidenţierea problemelor referitoare la identificarea şi referirea VVF către SAP;
• trasarea profilului victimelor care ajung să beneficieze de SAP şi a VVF care din
anumite motive nu au beneficiat de SAP;
• identificarea categoriilor VVF cu acces dificil la SAP;
• stabilirea nivelului de familiarizare şi percepere de către VVF a drepturilor lor la
protecţie şi a serviciilor existente în domeniu;
• înţelegerea circumstanţelor în care victimele apelează şi în care refuză ajutorul, inclusiv evidenţierea factorilor individuali: influenţa percepţiilor, atitudinilor, convingerilor şi stereotipurilor asupra victimelor, precum şi a factorilor sociali: influenţa familiei
şi a comunităţii asupra luării deciziei privind acceptul sau renunţarea la serviciile
existente în vederea realizării drepturilor legale;
• determinarea nevoilor reale şi a aşteptărilor VVF versus oportunităţile existente de
asistenţă şi protecţie;
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• studierea nivelului de satisfacţie şi opiniilor beneficiarilor despre serviciile oferite/
implicaţia poliţiştilor, procurorilor, judecătorilor, avocaţilor, asistenţilor sociali, psihologilor, medicilor, primarilor şi altor specialişti, şi a problemelor cu care se confruntă VVF în realizarea practică a dreptului lor la asistenţă şi protecţie;
• identificarea problemelor cu care se confruntă prestatorii de servicii la diferite nivele
şi din diferite regiuni ale ţării, şi opiniile lor privind soluţionarea acestora;
• trasarea unor recomandări pentru consolidarea eforturilor în domeniu, axate pe
respectarea şi implementarea drepturilor legale ale VVF.
1.3. Metodologia cercetării
În vederea realizării scopului studiului au fost propuse în calitate de metode de cercetare:
metoda interviului individual aprofundat cu VVF şi cu specialişti (instrumentul de cercetare utilizat – ghidul de interviu semi-structurat, care a permis dezvoltarea domeniilor
cercetate) şi analiza secundară a informaţiei disponibile (Vezi Tab.1).
Tabelul 1. Metodele utilizate în colectarea datelor
Metoda

Numărul respondenţilor

Perioada

Total: 20
(17 beneficiare care au fost referite de prestatori de servicii şi 3
VVF identificate în urma seminarelor în localităţi)
Total: 20
(identificate în urma seminarilor
cu femei din 5 localităţi)

03 iunie-01 august
2013

Total: 82

03 iunie-01 august
2013

1. Interviuri individuale aprofundate cu VVF
a) VVF, care au beneficiat de SAP

b) VVF, nu au beneficiat de SAP

2. Interviuri individuale aprofundate cu specialişti
Centrele/serviciile de reabilitare a VVF, specialiştii autorizaţi din cadrul Secţiilor/Direcţiilor Asistenţă socială şi
protecţia familiei, Secţiile de Poliţie, IP, Procuraturii, jurişti
şi avocaţi, funcţionari ai autorităţilor publice centrale şi locale, organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri), adăposturi, Centre maternale

3. Analiza secundară a informaţiei disponibile
Acte normative, rapoarte, publicaţii etc. privind problema VF în Republica Moldova şi aspectele victimiologiei

Aprilie-noiembrie
2013

Interviuri cu VVF
În cadrul cercetării au fost intervievate două categorii de victime:
a) care au beneficiat de serviciile de SAP, şi
b) care nu au beneficiat de SAP.
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Majoritatea victimelor care au beneficiat de SAP existente, sunt cele care au fost identificate de prestatorii de servicii, respectiv cărora li s-a propus SAP. Acestea au fost acceptate din
start sau ulterior (întîrziat) după identificarea cazului VF, astfel VVF beneficiind integral
sau parţial de servicii. De menţionat, că SAP au fost prestate atât de instituţii de stat, abilitate cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie, cât şi de ONG-urile active în
domeniu, din diferite regiuni ale republicii. În mod special au fost analizate cazurile VVF în
care persoanele iniţial au refuzat, iar ulterior au acceptat şi au beneficiat de SAP, în vederea
valorificării factorilor care au influenţat deciziile corespunzătoare.
În cazul victimelor care nu au beneficiat de SAP, s-a recurs iniţial la activităţi de informare a
populaţiei, care a permis identificarea acestei categorii de VVF, dar totodată a exclus expunerea experienţei/”statutului” de VVF (vezi mai multe detalii în subcapitolul Considerente
etice şi de securitate). Astfel, pentru a accesa şi a studia experienţa inedită a acestui grup de
intervievaţi atât de important în cadrul cercetării, în trei localităţi rurale şi două urbane
din Nordul, Centrul şi Sudul Republicii (localităţile selectate aleator) au fost organizate
seminare ţintite cu participarea femeilor, fără specificarea problemei VF. Tematica acestor
seminare conduse de către autorul cercetării, reprezentantul Centrului Internaţional „La
Strada” – „Problemele femeilor în contextul respectării drepturilor acestora şi servicii existente
pentru femei” – a fost anunţată prin intermediul APL/asistenţilor sociali/organizaţiilor locale care la rândul lor au încurajat femeile din localitate să participe la aceste şedinţe deschise de informare. În finalul seminarelor participantele au fost informate despre posibilitatea
să discute faţă în faţă cu moderatorul la finele întrunirii. Drept urmare, au fost identificate 3
femei care au beneficiat de SAP şi 20 femei VVF care din diferite motive, până la momentul
intervievării, nu beneficiaseră de nici un fel de SAP.
Interviuri cu specialişti
În scopul desfăşurării studiului au fost contactaţi în mod oficial specialişti din diferite instituţii la nivel naţional, raional sau comunitar din Nordul, Sudul şi Centrul republicii, în special din Centrele de plasament/reabilitare a VVF, Centre maternale, specialiştii autorizaţi
din cadrul Secţiilor/Direcţiilor Asistenţă socială şi protecţia familiei, Secţiilor de Poliţie,
Inspectoratelor de Poliţie, Procuraturii, jurişti şi avocaţi, funcţionari ai autorităţilor publice
centrale şi locale, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), etc.
Intervievaţii au fost selectaţi în baza cunoştinţelor existente despre prestatorii de servicii
din republică10, asigurându-ne că aceştia au experienţă vastă în domeniu.
Analiza secundară a informaţiei
În interesul prezentului studiu au fost analizate acte normative, rapoarte, publicaţii etc. privind problema VF în Republica Moldova şi aspectele victimologiei.
10

Baza de Date privind serviciile de asistenţă şi protecţie pentru VVF disponibile în RM este un instrument de lucru a operatorilor Telefonului de Încredere care activează în cadrul Centrului „La Strada” din noiembrie 2009, şi este actualizat în continuu; Lista Centrelor de asistenţă şi Protecţie a victimelor violenţei în familie inclusă în Suportul de Curs pentru formatori privind intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de
violenţă în familie elaborat de către Centrul de Drept al Femeilor în 2013; referiri la alte organizaţii abilitate cu funcţii de asistenţă/protecţie,
prevenire sau combatere, făcute de respondenţii intervievaţi ca urmare a aplicării metodei sociologice „bulgărul de zăpadă”.
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1.4. Limitările metodologice, considerente etice şi de securitate
Limitări
De menţionat, că Raportul se axează pe situaţia şi problematica asistenţei victimelor-adulte
ale violenţei în familie, şi nu abordează copiii ca subiecţi ai violenţei. Datorită faptului că în
aria acestui studiu nu a fost raportat nici un caz de violenţă faţă de bărbaţi, respectiv cadrul
de asistenţă, protecţie şi combatere s-a axat pe VVF femei.
Problemele şi situaţiile evidenţiate de către unii intervievaţi, în special fiind vorba de către
consultanţii Telefonului de Încredere, care este un instrument comod pentru a raporta în
mod confidenţial neajunsurile în sistemul de asistenţă şi protecţie, nu pot fi generalizate la
nivel de ţară, aceste situaţii mai degrabă ar trebui tratate drept cazuri individuale care merită atenţie pentru a preveni asemenea situaţii din partea autorităţilor competente. Această
situaţie reprezintă o altă limită a acestui studiu.
În acelaşi timp, datorită faptului că femeile, VVF, beneficiarele centrelor de plasament au
fost intervievate în cadrul acestor instituţii, acestea puteau să nu fie predispuse să relateze
unele neajunsuri în asistenţa oferită, fapt ce trebuie luat în consideraţie. Această temere se
referă şi la profilul şi gravitatea problemelor beneficiarelor referite pentru interviuri de către
organizaţiile-prestatoare de servicii, care au fost rugate să releve cazurile ce ar putea permite identificarea gamei de probleme referitoare la accesarea serviciilor, indiferent de gradul
de vulnerabilitate, tipul violenţei în familie11, amplasarea geografică sau alte aspecte.
Cu referire la VVF din categoria celor care nu au beneficiat de SAP, s-ar putea ca în studiu
să nu fi participat VVF care, iniţial neidentificându-se ca femei drepturile cărora au fost
încălcate şi respectiv nu au participat la seminarele organizate (vezi subcapitolul Metodologia cercetării), sau chiar dacă au participat la seminare, au preferat să nu vorbească despre
experienţele sale, datorită unor temeri sau convingeri profunde.
Cu părere de rău, în cadrul acestui studiu nu a fost posibil organizarea şi desfăşurarea interviurilor cu judecători, astfel informaţia expusă în subcapitolul Rolul instanţelor de judecată
în soluţionarea cazurilor de VF reflectă doar opinia VVF şi a altor specialişti.
Deşi majoritatea cazurilor VVF studiate sunt destul de recente, unele experienţe de asistenţă sau protecţie au avut loc în anul precedent studiului. În plus, la momentul publicării
Raportului ar putea fi operate unele amendamente la legislaţia în vigoare menite să soluţioneze neajunsurile sau problemele descrise în acest Raport.
De remarcat că din punct de vedere geografic, nu a fost studiată situaţia în regiunea transnistreană.
11

Această remarcă îndeosebi este importantă ţinând cont ca VVF preponderent sunt identificate de către specialiştii din ţară după violenţa fizică suferită, şi mai puţin pentru alte tipuri de VF cum ar fi violenţa psihologică, sexuală, spirituală, economică.
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Considerente etice şi de securitate
La desfăşurarea studiului s-a ţinut cont de mai multe aspecte etice, ghidându-ne de practicile bune internaţionale din domeniu12. Specialiştii-prestatori de servicii au fost contactaţi în scris şi rugaţi să participe la acest studiu şi să faciliteze accesul la VVF beneficiare
a serviciilor existente de asistenţă şi protecţie. Specialiştii au fost informaţi despre scopul
studiului şi principiile aplicate, despre participarea absolut voluntară a VVF în acest studiu,
asigurându-se anonimatul şi confidenţialitatea datelor oferite.
O atenţie deosebită în elaborarea ghidului de interviu a fost acordată modului de formulare
a întrebărilor, pentru a evita perceperea eronată a subiectelor şi provocarea sentimentului
de autoînvinuire la VVF. În scopul prevenirii re-traumatizării, intervievarea VVF nu a fost
axată pe evidenţierea experienţei de violenţă a intervievatelor, ci exclusiv pe experienţa beneficierii de SAP.
Dat fiind gradul de sensibilitate a subiectului cercetat, dar şi a reticenţei din partea femeilor
în relatarea cazurilor de violenţă, cea mai dificilă parte a cercetării, probabil, a fost identificarea VVF din categoria celor care nu au beneficiat de SAP (până la momentul intervievării). Aşa cum a fost descris în subcapitolul „Metodologia cercetării”, au fost organizate câteva
seminare cu femei, fără ca în anunţurile sau discuţiile cu organizatorii să fi fost menţionat
grupul ţintă - VVF. Discuţiile au durat în jur de 30 minute, în urma cărora participantele
au fost informate despre activităţile desfăşurate de către Centrul Internaţional „La Strada”,
cum ar fi informarea femeilor-migrante despre procedura legală de plecare peste hotarele
republicii, problemele cu care se confruntă femeile peste hotarele republicii, aspecte referitoare la căutarea persoanelor dispărute fără veste peste hotare, prezumate victime ale
traficului de fiinţe umane, serviciile Liniei Fierbinţi a Centrului Internaţional „La Strada”
0800 77777, activităţile de consiliere şi facilitare a accesului la asistenţă pentru femei-VVF
prin intermediul Telefonului de Încredere 0 8008 8008. Absolut toate participantele la seminare au primit informaţii referitoare la posibilitatea accesării serviciilor telefonice gestionate de Centrul Internaţional „La Strada” şi numerele acestora. A fost evitată modalitatea
identificării, referirii şi intervievării persoanelor care nu au beneficiat de SAP, de către autorităţile locale/reţele comunitare (care, printre altele, ar putea fi reticenţi să refere aceste
cazuri ţinând cont de obligaţiunile sale de a se implica conform competenţelor legale) şi
chiar de alte VVF, pentru a evita riscul de a supune victimele la dezvăluirea experienţei lor
traumatizante sau etichetarea lor în comunitate.
În finalul seminarului, participantele au fost informate despre posibilitatea să discute individual faţă în faţă, la finele întrunirii, cu moderatorul (autorul studiului). Seminarele desfăşurate s-au soldat cu identificarea a 3 femei VVF care au beneficiat de SAP şi 20 femei
VVF care din diferite motive, până la momentul intervievării, nu au beneficiat de nici un
fel de SAP. Aceste femei s-au adresat la moderator în scopul obţinerii mai multor informaţii despre serviciile disponibile VVF. Fiind identificate ca VVF, acestea au fost invitate
12

Ethical Guidelines for Good Research Practice. Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth, March
1999.
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să participe în cadrul studiului, iar indiferent de decizia acestora, la finele discuţiei, ele au
primit un suport informaţional, inclusiv cu referire la resursele care acordă asistenţă VVF
în conformitate cu nevoile acestora. Femeile au fost informate despre posibilitatea participării expres la studiu, menţionând că participarea este voluntară şi anonimă, şi persoana
intervievată poate să încheie interviul sau să îşi retragă participarea oricând va dori, fără să
explice motivul. Toate intervievatele au acceptat participarea la studiu, fiind încurajate pe
parcursul interviurilor să formuleze propuneri vis-à-vis de posibilele soluţii ce ar eficientiza
eforturile comune în domeniul SAP din ţară.
De menţionat că informaţia recepţionată de la VVF, care eventual conţinea date personale
sau date ce le-ar putea identifica, a fost exclusă din raportul cercetării.
În scopul încurajării intervievaţilor-specialişti de a vorbi despre problemele întâmpinate
în activitatea sa, constatările autorilor şi extrasele din interviuri rămîn în anonimat, iar denumirile localităţilor au fost codificate. În scopul asigurării unei abordări din perspectiva
gender, au fost intervievaţi, în măsura posibilităţilor, specialişti atât de gen feminin, cât şi
de gen masculin.
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II. IDENTIFICAREA VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
ŞI ACCESUL LOR LA SERVICIILE DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE
2.1. Identificarea reactivă şi pro-activă. Autoidentificarea victimelor
Identificarea reactivă a VVF presupune aplicarea strategiilor pasive de identificare, când ele
însele sau rudele şi apropiaţii se adresează chiar ei după ajutor la poliţie sau unui ONG
specializat. Pentru ca această metodă de identificare să fie eficientă, persoanele care au suferit de pe urma VF trebuie să aibă încredere în aceste structuri, să-şi cunoască drepturile
şi să ştie unde să se adreseze. Aceasta presupune informarea grupurilor de risc şi prezumate
VVF despre drepturile sale legale şi despre faptul ce ar trebui să întreprindă persoana care a
suferit de pe urma VF. Un instrument efectiv de identificare reactivă a VVF s-a dovedit a fi
Telefonul de Încredere, o linie telefonică naţională cu apel gratuit unde femeile pot apela în
mod confidenţial, şi care serveşte drept poartă de intrare în sistemul naţional de asistenţă şi
protecţie pentru această categorie de beneficiari13.
Nivelul de raportare a cazurilor de violenţă la poliţie şi lucrătorilor medicali de către VVF
este redus, fapt ce trezeşte anumite preocupări cu privire la gradul de încredere şi conştientizarea rolului prestatorilor de servicii, dar şi capacitatea sistemului naţional de a aborda
cazurile de violenţă în familie, inclusiv prin diseminarea adecvată a informaţiei, schimbarea normelor culturale şi sociale şi creşterea nivelului de încredere în organele abilitate cu
competenţe în domeniul contracarării VF14. Principalele cauze de ce VVF, intervievate în
cadrul prezentului studiu, nu au apelat la organele competente sunt prezentate în subcapitolul 2.2.
Un aspect important al identificării este şi autoidentificarea VVF, adică capacitatea lor de a
analiza, înţelege şi accepta ideea că ele au devenit victime adică persoane drepturile cărora
au fost lezate. În cazul în care prezumata victimă refuză să recunoască ceia ce s-a întâmplat cu
ea, nu este informată despre prevederile legale ce ţin de protecţia drepturilor victimelor VF,
atunci ea cu mare probabilitate va respinge SAP şi va refuza să colaboreze cu organele abilitate
inclusiv cu funcţia de combatere a VF. Astfel, în cadrul acestui studiu, în care au fost comparate percepţiile şi atitudinile VVF care la momentul intervievării au beneficiat de SAP şi care
nu au beneficiat niciodată de SAP, a devenit clar că în cazul victimelor care conştientizează
că drepturile lor au fost încălcate şi că există lege care vine să le apere aceste drepturi, când
13
Telefonul de Încredere este unicul serviciu telefonic destinat femeilor-VVF din Republica Moldova, şi este gestionat de Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii “La Strada”, înregistrând în perioada noiembrie 2009-noiembrie 2013 4835
apeluri, dintre care 2428 sunt cazuri de VF, consiliate şi asistate de către consultanţii TÎ şi, după caz, referite la alte servicii specializate.
14
Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. BNS.-Chişinău, 2011. P.54. Poate fi accesat la http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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recunosc emoţiile prin care au trecut, când pot verbaliza şi recunoaşte experienţa personală,
atunci ele au beneficiat activ de SAP. VVF care niciodată nu au discutat cu un specialist care să
le informeze despre prevederile legale şi drepturile lor, să le ajute să accepte şi să treacă peste
experienţa negativă de viaţă şi să le informeze despre oportunităţile şi SAP existente, practic
nu au şanse să rupă cercul violenţei şi să-şi schimbe viaţa spre bine.
Mai mulţi specialişti intervievaţi în cadrul prezentului studiu au indicat că VVF „normalizează” violenţa, ceia ce le împiedică să se autoidentifice în calitate de victimă şi respectiv,
să apeleze la SAP. În actualul studiu, unele femei VVF au menţionat că „sunt mândre” că
au fost supuse actelor de violenţă din partea partenerilor săi. Într-un caz, beneficiara care
se plimba în curtea Centrului cu partenerul său cu care are un copil cu risc de abandon a
fost pălmuită de către el pentru faptul că fumează. Această beneficiară ia relatat cu mândrie
despre cele întâmplate psihologului Centrului, considerând normal ce a făcut partenerul,
adică nu e indiferent faţă de ea dacă o bate15.
Potrivit unor specialişti intervievaţi, deseori VVF se autoidentifică cu ajutorul spoturilor
publicitare tematice care promovează serviciile Telefonului de Încredere, în care victimele
se regăsesc. Uneori când le este ruşine să înceapă discuţia, menţionează că situaţia lor este
similară celei din spot, ca regulă victimele sună în starea de criză16. De menţionat faptul că,
unii specialişti au identificat VVF (care nu au beneficiat anterior de SAP) prin intermediul
altor VVF, care au beneficiat de SAP oferite de către aceştia. Aceasta se întâmpla în cazul
vizitelor de monitorizare a beneficiarilor la locul de trai, organizate de asistenţii sociali, iar
în sat situaţiile de VF sunt greu de ascuns17.
În alte cazuri, poliţiştii au declarat că deseori VVF se autoidentifică şi chiar raportează cazul
de violenţă din partea soţului/partenerului prin intermediul telefonului, dar ulterior retrag
cererea. În aceste situaţii cazurile nu sunt documentate de către poliţist, deoarece lipseşte cererea din partea VVF, considerată absolut necesară de unii poliţişti. Pe lângă nedorinţa de a
coopera cu poliţia, poliţiştii invocă restricţii în accesul la locul de trai a VVF. De exemplu, un
poliţist a relatat: „când agentul constatator se deplasează deja la faţa locului, VVF nu mai vor
să depună plângerea, şi sunt necesare mai multe eforturi până a aduce victima la condiţia să scrie
cererea, deoarece toate dosarele sunt în baza unei plângeri a victimei, iar inspectarea locului de trai
a victimei este problematică deoarece poliţiştii nu au dreptul să intre în locuinţă fără informaţii
veridice despre infracţiuni cu pericol pentru viaţa persoanei”18. Totuşi, unii specialişti consideră
că numărul mic al VVF incapabile să se autoidentifice ca VVF sub diferite forme, sau care nu
se decid să apeleze după ajutor, ţine de responsabilitatea directă a prestatorilor de servicii, începând cu autorităţile publice centrale şi locale şi terminând cu sectorul neguvernamental”19.
Acesta este un argument suplimentar care confirmă că identificarea pro-activă devine o măsură absolut necesară, ţinând cont de faptul că fiecare a doua femeie (44,7%) din Moldova a
declarat că nu va apela la nimeni în caz de violenţă, pe motiv că este capabilă să soluţioneze
15

Interviu cu asistenţii sociali de la Centrul maternal, oraşul H., 25 iunie 2013.
Interviu cu un consultant al Telefonul de Încredere, ONG, 23 iulie 2013.
17
Interviu cu un specialist, Centrul de plasament, localitatea B., 12 iunie 2013.
18
Interviu cu un poliţist, localitatea H., 02 iulie 2013.
19
Interviu cu un procuror, oraşul B, 12 iunie 2013.
16

19

problema de una singură20, iar 27% din femei victime ale violenţei fizice nu au relatat nimănui despre cele întâmplate21. În pofida nivelul înalt de raportare de către VVF a cazurilor de violenţă fizică comise de soţ/partener -73%22, printre persoanele cui femeile decid să raporteze
cazurile de violenţă fizică survenite din partea soţului/partenerului, circa 2/3 s-au destăinuit
părinţilor, fiecare a treia a relatat rudelor apropiate şi numai fiecare a patra femeie a cerut ajutorul organelor de drept23. Totodată, VVF care nu au fost identificate anterior intervievării din
cadrul acestui studiu şi care nu s-au adresat după SAP, au dezvăluit printre cauzele principale
ale neraportării influenţa din partea părinţilor şi rudelor. În câteva cazuri din localităţile rurale, VVF au invocat tolerarea violenţei, fiind descurajate de către părinţi 24,25,26, rude cum ar fi
soacrele27, cumnata sau sora28 să apeleze la poliţie sau alte organizaţii care ar putea interveni în
soluţionarea cazului de violenţă. Acesta este un alt argument care confirmă necesitatea consolidării abilităţilor de identificare pro-activă în rândul specialiştilor abilitaţi cu competenţe
în domeniul prevenirii şi combaterii VF.
În Republica Moldova SNR şi echipele multidisciplinare au un rol important în identificarea cazurilor de VF, promovarea siguranţei victimei şi responsabilizarea infractorului.
Raportul privind implementarea legislaţiei RM cu privire la violenţa în familie publicat în
201229 relevă exemple atât pozitive cât şi tergiversări referitoare la cooperarea între membrii echipelor multidisciplinare în identificarea, asistenţa şi protecţia VVF. În ceea ce priveşte aspectele identificării VVF, în cadrul prezentului raport, au fost identificate mai multe
exemple pozitive, dar şi negative (vezi subcapitolele Implicarea poliţiei şi Implicarea specialiştilor din secţiile/direcţiile asistenţă socială şi de protecţie a familiei). De cele mai dese ori, asistenţii sociali din cadrul DAS/SASPF acuzau poliţiştii de nedorinţa de a se implica în identificarea cazurilor de VF, şi invers, poliţiştii acuzau asistenţii sociali în nedorinţa de a relata
aceste cazuri care deseori au loc în familii social-vulnerabile, care stau la evidenţa SASPF.
În opinia reprezentantului unui centru care oferă servicii VVF, cazurile de VF rareori se
identifică şi se raportează de către specialişti. Conform Instrucţiunilor privind intervenţia
în cazurile de VF, ambele categorii de specialişti sunt obligaţi să se implice în identificarea
şi înregistrarea cazurilor de VF30. Specialiştii nu se grăbesc să identifice VVF, deoarece asta
îi obligă să întreprindă măsuri corespunzătoare şi să semnaleze cazurile de VF inclusiv pe
verticală. Astfel, un asistent social indică: „Fiindcă odată ce ai raportat, trebuie să lucrezi cu
20

Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. BNS.-Chişinău, 2011. P.53. Poate fi accesat la http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. BNS.-Chişinău, 2011. P.48. Poate fi accesat la http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Sudul Moldovei, 40 ani, mama a 3 copii, 7 iulie 2013.
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Moldovei, 36 ani, mama a 3 copii, 6 iulie 2013.
26
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Nordul Moldovei, 46 ani, mama a 3 copii, 13 iulie 2013.
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a orăşelului din Centrul Republicii, 32 ani, mama a 2 copii, 6 iulie 2013.
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 39 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
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Implementarea legislaţiei RM cu privire la violenţa în familie. Avocaţii pentru Drepturile omului, Fundaţia Bulgară pentru Investigaţii
din Perspectiva Gender, Centrul de Drept al Femeilor, 2012. P.34-35.
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Vezi notele de subsol nr.5 şi 7.
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cazul, din cauza aceasta se pare că nu avem VVF. Multe grupuri profesionale, poliţişti, asistenţi
sociali, evită înregistrarea/raportarea cazurilor VF, ca să scape de responsabilitate”31. În cadrul
acestui studiu, 11 femei VVF (din 20) care niciodată nu au beneficiat de SAP au menţionat
că primarul, asistentul social sau poliţistul ar putea cunoaşte despre violenţa din familiilor
lor, deoarece toată lumea în sat ştie. Totodată, asistenţii sociali din cadrul SASPF au declarat că femeile din regiunile rurale ascund VF, iar aceste cazuri sunt greu de identificat atâta
timp cât victima sau membrii familiei nu cooperează cu asistenţii sociali32,33. Unii asistenţi
sociali de nivel comunitar, au menţionat că au încercat să discute situaţia cu prezumata victimă după sesizarea adresată de către vecini, dar VVF ascund situaţia reală şi uneori chiar se
revoltă dacă specialiştii încearcă să clarifice situaţia. Drept exemplu, un asistent social care
a vizitat o femeie suspectând că aceasta ar putea suferi de VF, a menţionat „Femeia mi-a
spus că totul e bine la ea, că îl iubeşte, soţul este om gospodar şi doar un pic s-a enervat”34. În
alte situaţii, asistenţii sociali au declarat că au încercat să intervină prin intermediul vecinilor,
care o compătimesc pe VVF dar totuşi nu doresc să apeleze la poliţie, de frica agresorului35. Mai
multe VVF au menţionat că specialiştii, mai ales cei din localităţile rurale preferă să nu intervină în familie străină, fapt confirmat de către personalul intervievat din cadrul centrelor pentru
femei36. Majoritatea poliţiştilor intervievaţi au menţionat problema necooperării vecinilor în
sesizarea cazurilor de VF37,38,etc..
O altă situaţie alarmantă reconfirmată prin intermediul prezentului studiu este identificarea/raportarea tardivă de către specialişti a cazurilor de VF, în special atunci când situaţia
este critică iar violenţa este vizibilă. O VVF a indicat: „Am fost bătută atât de tare, că toţi
credeau că o să mor, şi deja asta i-a făcut pe cei de la asistenţa medicală să întreprindă ceva împreună cu poliţistul din sat”39. În cadrul prezentului studiu, VVF s-au hotărât să beneficieze
de SAP şi să-şi realizeze dreptul lor la justiţie, având traume serioase, ele singure s-au adresat după ajutor. Acest fapt este confirmat şi de datele studiului BNS, conform căruia ponderea femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului, care au raportat
cazurile de violenţă, în 85% cazurile se refereau la violenţa severă survenită40.
Nivelul de colaborare a populaţiei, în general, şi a VVF, în particular, cu poliţia şi SAP poate
să influenţeze direct numărul cazurilor identificate şi asistate. VVF nu cunosc despre prevederile legislative care sunt menite să apere drepturile lor, nu cunosc despre exemple pozitive de soluţionare a cazurilor de VF. Potrivit unor reprezentanţi ai organelor de drept, soluţia cea mai potrivită pentru creşterea încrederii VVF în organele de drept ar fi implicarea
31
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efectivă şi mediatizarea lucrului acestora în domeniu. Astfel, un procuror concluzionează:
„Cea mai bună metodă de a creşte nivelul de încredere a victimelor nu numai în organele de drept,
dar în toţi prestatorii de servicii, fie centrele specializate, fie ONG-uri, procuratura, poliţie etc.,
este de a soluţiona cazuri practice, concrete, deoarece în localităţi mici informaţia despre un agresor obligat să părăsească domiciliul, sau alte practici bune de soluţionare a situaţiilor de VF, se
răspândeşte repede, ceea ce le face pe alte victime să apeleze după asistenţă şi protecţie”41.
Identificarea pro-activă a VVF, ar putea fi efectivă prin activitatea echipelor mobile (psiholog,
asistent social, jurist), care s-ar deplasa în special în regiunile rurale cu scopul identificării
VVF şi facilitarea accesului la asistenţă imediată şi de lungă durată. Implicarea echipelor
mobile a fost menţionată ca cea mai efectivă şi rezonabilă metodă de mai mulţi specialişti
intervievaţi din cadrul sectorului asociativ care au aplicat asemenea practici în activitatea
sa42,43,44. În unele situaţii, în calitate de mediator în identificarea acestor situaţii serveau
asistenţii sociali din cadrul primăriei, care cunosc situaţia din localitate. O condiţie obligatorie a succesului era menţionată alegerea timpului potrivit pentru întruniri cu specialiştii
echipei – preferabil duminică sau în zile de sărbători, iar pentru femei din sate se menţiona
obligatoriu că discuţiile individuale sunt confidenţiale, informaţia nefiind împărtăşită cu
asistentul social.
Problemele descrise indică necesitatea de a întreprinde măsuri care ar stimula identificarea
pro-activă şi prin crearea condiţiilor pentru autoidentificarea VVF. Identificarea victimelor
violenţei în familie are o importanţă deosebită pentru garantarea drepturilor şi intereselor
legitime ale acestora, deoarece identificarea este destinată, înainte de toate, să asigure accesul acestor persoane la asistenţa necesară din partea organizaţiilor abilitate cu funcţii de
prevenire şi combatere a violenţei în familie.
2.2. Victimele violenţei în familie care nu au beneficiat de serviciile de asistenţă şi
protecţie
Profilul victimelor neasistate
Cât priveşte VVF neasistate (identificate în cadrul interviurilor individuale de către autorul
acestui studiu) şi interrelaţia cu diferite structuri abilitate în asistenţa şi protecţia VVF, analiza informaţiilor oferite de către aceste femei a permis încadrarea lor în câteva categorii:
• VVF care niciodată nu au fost identificate (până la interviu) de organizaţiile abilitate cu
funcţii de asistenţă şi protecţie şi, respectiv, niciodată nu li s-a oferit careva ajutor (14
VVF);
• VVF care au fost contactate de APL şi cărora li s-a sugerat să apeleze la poliţie, fără a
fi informate despre alte SAP sau referite la acestea (2 VVF);
41

Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
Interviu cu un specialist din Centrul de plasament, localitatea B.,12 iunie 2012.
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Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 01 august 2013.
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Interviu cu un asistent social, localitatea L., 25 iunie 2013.
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• VVF care au fost identificate de specialişti şi cărora li s-a propus SAP (la nivel naţional, raional sau comunitar), dar care au refuzat din diverse motive această propunere
(2 VVF).
Profilul psiho-social al acestor 20 femei,VVF relevă următoarele caracteristici:
• Vârsta: 32-52 ani;
• Statutul marital: căsătorite -15; concubinaj-4; văduvă-1;
• Nivelul de educaţie: studii medii incomplete (9 femei); şcoala generală (7 femei);
şcoala profesională/de meserii (3 femei); studii superioare (o femeie);
• Ocupaţia de bază: şomeră (7 femei); munceşte ocazional (cu ziua) (6 femei); lucrează în sfera vânzărilor sau serviciilor (2 femei); angajată în agricultură (2 femei);
munceşte ocazional în Rusia (o femeie); concediu de maternitate (1 femeie); angajată la grădiniţă (o femeie);
• Numărul copiilor: 1 copil (1 femeie); 2 copii (10 femei); 3 copii (7 femei); 4 copii
(1 femeie); fără copii (1 femeie);
• Mediul de trai: 14 femei din mediul rural, 6 femei din mediul urban;
• 16 femei au menţionat că provin din familii în care mama lor la fel suferea de VF deci
fiind obişnuite cu violenţa, iar majoritatea din ele nu se autoidentificau în calitate de
VVF;
• 11 femei au menţionat că femeia trebuie să se supună opiniei soţului/partenerului,
chiar dacă nu este de acord;
• 13 femei nu au încredere în nici o organizaţie (dintre care 9 femei au menţionat că
poliţistul nu are nici o autoritate în sat);
• 17 femei cred că în viaţa lor nimic nu se poate schimba, ele nu cred în forţele proprii
sau se tem de schimbări în viaţă;
• 18 femei nu cred că cineva le poate ajuta.
Neîncrederea în forţele proprii, în posibilităţile de a schimba spre bine viaţa lor cât şi în
organizaţiile cu funcţii de asistenţă şi protecţie, indică încă odată necesitatea aplicării măsurilor de identificare proactivă a VVF şi facilitarea accesului imediat la serviciile de asistenţă
şi protecţie.
Cauzele neadresării sau refuzului serviciilor de asistenţă şi protecţie
Aşa cum a fost menţionat mai sus, în cadrul prezentului studiu majoritatea femeilor VVF
care nu au beneficiat de SAP, acceptau VF ca un fenomen firesc, aveau puţină speranţă şi încredere atât în posibilitatea unei schimbări spre bine, cât şi în forţele proprii şi ajutorul din
exterior. Una din cauzele relevante a neadresării după ajutor, în opinia psihologilor, constă în specificul profilului psihologic al victimelor VF, afectate de stresul post-traumatic,
care le face neputincioase în faţa problemei VF. O femeie, VVF, a mărturisit: „Eu trăiam
ca într-o ceaţă, trăiam cu ziua de azi – dacă nu m-a ucis azi, mulţumeam lui Dumnezeu că pot
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în continuare să-mi ridic copiii”45. Mai mulţi specialişti au indicat în cadrul interviurilor că
fără ajutor din exterior, este foarte puţin probabil ca VVF să poată rupe cercul violenţei,
în special dacă au suferit mai mulţi ani la rând: ele sunt dezorientate şi au un grad sporit de
dependenţă faţă de abuzatori46,47,48,49.
Printre cauzele neapelării indicate de VVF care nu au beneficiat de SAP, a mai fost ruşinea
şi frica de marginalizare: „Ce o să spună consătenii şi rudele mele?”50,51,52; „femeile se tem de
gura lumii”53,54,55,56; „VVF sunt învinuite de membrii comunităţii că dacă este bătută înseamnă că merită, nu este o soţie şi o mamă bună...”57, „îmi era ruşine că copiii mei o să rămână fără
tată..”58. Această cauză a fost enunţată atât de VVF, cât şi specialiştii intervievaţi. În acest
context, se impune necesitatea dezvoltării unor programe de fortificare a încrederii în sine
a femeilor şi de depăşire a situaţiilor problematice.
În acelaşi context, VVF se consideră a fi neputincioase în momentul ruperii legăturii cu
agresorul, considerându-l unica persoană care întreţine familia. În acest caz, victimele nu doresc sa depună cerere la poliţie, motivând că nu se vor isprăvi singure cu lucrul
„bărbătesc”din gospodărie59,60. Foarte des VVF sunt puse în situaţia de a lua o decizie înainte de al denunţa sau nu pe agresor la poliţie61, dar deseori renunţă din cauza că tot ele vor fi
nevoite să achite amenda.62,63,64,65,66 Dat fiind faptul că unele VVF ştiau despre răspunderea
penală pe care o poate purta soţul lor pentru actele de violenţă, ele se temeau de consecinţele /repercusiunile nejustificate real asupra copiilor deoarece „tatăl copiilor urma să fie
înregistrat cu antecedente penale, ceea ce le-ar împiedica copiilor să se angajeze în câmpul muncii
pe viitor”.67,68
Majoritatea absolută a femeilor nu au apelat după ajutor, deoarece nu cunoşteau, în afară de
poliţie, la cine ar putea să se adreseze, şi pentru că nu aveau încredere că cineva le poate aju45
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ta în situaţia creată (18 femei VVF). Unele VVF au menţionat că nu au apelat după ajutor
deoarece nu au încredere în organele abilitate – în poliţie.69,70,71,72,73,74,75,76,77 sau în asistenţi
sociali din cadrul primăriei săteşti.78,79 Unul din motive ar putea fi, în opinia unor specialişti
intervievaţi, situaţiile când VVF au rămas profund decepţionate de calitatea/efectul intervenţiei efectuate80. În opinia VVF, primarii sunt cei care nu trebuie să fie indiferenţi faţă de
cazurile de VF din localitatea unde activează. Astfel, mai multe VVF au explicat: „Dacă primarului care e aproape de mine îi indiferent ce să mai zici de alte organizaţii?”81,82,83,84. Plus la
aceasta, mai multe VVF au declarat că nu apelează după ajutor din cauza fricii că asistentul
social din sat nu va asigura confidenţialitatea cuvenită.85,86,87,88,89,90,91,92 În mai multe cazuri
VVF nu apelează după ajutor din frică să nu sporească intensitatea abuzurilor.93,94,95,96,97,98,99
Multe femei sunt îngrijorate în grija cui să lase copiii şi gospodăria, în cazul în care va fi
nevoie să plece de acasă.100,101,102,103,104 Alte VVF au indicat că nu au apelat la poliţie sau
la alte structuri din cauza că se temeau că vor fi alungate de soţul abuziv de acasă, iar lipsa
unui spaţiu locativ la fel ca şi dependenţa financiară de soţ/partener, în special în cazurile
69
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Sudul Republicii, 42 ani, mama a 3 copii, 07 iulie 2013.
84
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 01 august 2013.
85
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Sudul Republicii, 42 ani, mama a 3 copii, 07 iulie 2013.
86
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 46 ani, mama a 3 copii, 13 iulie 2013.
87
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 49 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
88
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 39 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
89
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 49 ani, mama a 3 copii, 13 iulie 2013.
90
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 01 august 2013.
91
Interviu cu un asistent social, localitatea O., 28 iunie 2013.
92
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea G., 05 iunie 2013.
93
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Sudul Republicii, 48 ani, mama a 2 copii, 07 iulie 2013.
94
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Sudul Republicii, 40 ani, mama a 3 copii, 07 iulie 2013.
95
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 34 ani, fără copii, 13 iulie 2013.
96
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 39 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
97
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Nordul Republicii, 45 ani, mama a 2 copii, 24 iulie 2013.
98
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea M., 13 iunie 2013.
99
Interviu cu un asistent social, localitatea K., 25 iunie 2013.
100
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Nordul Republicii, 42 ani, mama a 4 copii, 24 iulie 2013.
101
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Centrul Republicii, 32 ani, mama a 2 copii, 06 iulie 2013.
102
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Centrul Republicii, 36 ani, mama a 3 copii, 06 iulie 2013.
103
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din centrul Republicii, 43 ani, mama a 3 copii, 14 iulie 2013.
104
Interviu cu un asistent social, localitatea K., 25 iunie 2013.
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femeilor cu copii sub 2 ani.105,106,107 le făcea să îndure VF.108,109,110,111 Două femei intervievate au încercat să se autoînvinuiască pentru refuzul de a apela după ajutor la organizaţii
abilitate112,113, iar unii specialişti indică aceste tendinţe la fiecare a treia femeie consiliată
care nu a fost identificată anterior de specialişti în calitate de VVF.114,115
Cele mai vulnerabile victime ale violenţei în familie
Unele categorii de victime pot fi afectate într-o măsură mai mare decât altele, în special cele
pentru care violenţa se datorează apartenenţei unui grup vulnerabil, cum ar fi femeile din mediul rural din raioanele unde nu există servicii pentru VVF116, femeile la diferite etape ale vieţii,
cum ar fi femei în etate sau invers, femei tinere cu copii mici117,118 persoane cu dizabilităţi119,120
femei care aparţin minorităţilor etnice cultura cărora nu încurajează raportarea VF, cum ar fi
eventual găgăuzi.121,122,123 Ţinând cont de faptul că actualmente în ţară nu există servicii pentru bărbaţi -VVF, cum ar fi centre de plasament, această categorie, teoretic, la fel ar aparţine
grupului victimelor celor mai vulnerabile.124 Totodată, de menţionat că în Republica Moldova practic lipsesc studii care ar scoate în evidenţă aceste grupuri a VVF, la fel ca şi factorii de
vulnerabilitate faţă de VF.
Astfel, persoanele cele mai vulnerabile faţă de VF sunt persoanele care, din anumite motive/
circumstanţe, au cele mai puţine şanse să se adreseze după ajutor şi să scape din situaţia de
violenţă.
2.3. Victimele violenţei în familie care au beneficiat de serviciile de asistenţă şi
protecţie
Profilul victimelor care au beneficiat de serviciile de asistenţă şi protecţie
Femeile -VVF care au ajuns să beneficieze de SAP au fost intervievate în cadrul acestei
studiu, în mare parte chiar în centrele de plasament unde femeile şi copii acestora erau înca105

Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Nordul Republicii, 42 ani, mama a 4 copii, 24 iulie 2013.
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Centrul Republicii, 32 ani, mama a 2 copii, 06 iulie 2013.
107
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 37 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
108
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 49 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
109
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui orăşel din Nordul Republicii, 45 ani, mama a 2 copii, 24 iulie 2013.
110
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
111
Interviu cu un asistent social, localitatea K., 25 iunie 2013.
112
Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 34 ani, fără copii, 13 iulie 2013.
106
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Interviu cu o VVF care nu a beneficiat de SAP, locuitoare a unui sat din Centrul Republicii, 51 ani, mama a 2 copii, 14 iulie 2013.
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
115
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
116
Interviu cu un specialist de la ONG, localitatea J., 29 iulie 2013.
117
Interviu cu un psiholog, Centrul de plasament, localitatea M., 13 iunie 2013.
118
Interviu cu un asistent social, localitatea E., 13 iunie 2013.
119
Interviu cu un asistent social, Centrul de plasament, localitatea M.,13 iunie 2013.
120
Interviu cu un specialist de la Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
121
Intreviu cu un asistent social, localitatea N., 08 iulie 2013.
122
Interviu cu un specialist de la ONG, localitatea J., 29 iulie 2013.
123
Interviu cu un asistent social, localitatea U., 04 iulie 2013.
124
Interviu cu un asistent social, localitatea L., 25 iunie 2013.
114

26

draţi în programe de reabilitare/intervenţie de criză. Referitor la aspectele relaţionării VVF
cu diferite structuri abilitate cu funcţii de asistenţă şi protecţie a VVF, analiza informaţiilor
oferite de către aceste femei a permis trasarea câtorva trăsături comune :
• Aceste VVF singure s-au adresat la organizaţiile competente (15 femei);
• În mare parte, aceste femei au apelat la poliţie sau au aflat despre Centrele de plasament de la asistenţii sociali din localitatea natală (13 femei);
• VVF care au fost identificate de specialişti la nivel local, cărora li s-a propus SAP, iniţial au refuzat propunerea, dar ulterior aflându-se în situaţia de criză au apelat după
ajutor (5 VVF).
Profilul psiho-social al celor 20 femei - VVF intervievate relevă următoarele caracteristici:
• Vârsta: 19-84 ani;
• Statutul marital: căsătorite -12; concubinaj-6; divorţate-2;
• Nivelul de educaţie: studii medii incomplete (10 femei); şcoala generală (6 femei);
şcoala profesională/de meserii (3 femei); şcoală specială de tip internat (1 femeie);
• Ocupaţia de bază: şomeră (6 femei); munceşte ocazional (cu ziua) (8 femei); lucrează în sfera vânzărilor sau serviciilor (3 femei); concediu de maternitate (2 femei);
pensionară (o femeie);
• Numărul copiilor: 1 copil (8 femei); 2 copii (3 femei); 3 copii (4 femei); 4 copii (3
femeie); 9 copii (o femeie); fără copii (1 femeie);
• Mediul de reşedinţă: 14 femei din regiunea rurală, 6 femei din regiunea urbană;
• 17 femei au menţionat că provin din familii în care mama lor la fel suferea de VF, deci
fiind obişnuite cu violenţa, ceia ce le făcea să îndure VF un timp mai îndelungat până
a se decide să apeleze după ajutor;
• 13 femei au menţionat că, până a beneficia de SAP, tindeau să creadă că femeia trebuie să se supună opiniei soţului/partenerului, chiar dacă nu este de acord, dintre acestea 9 (la momentul intervievării) au menţionat că şi-au schimbat opinia iniţială;
• 17 femei cred că ele însele se pot ajuta, deşi până la momentul adresării aveau dubii
că se vor descurca singure sau că cineva le poate ajuta;
• 19 femei au menţionat că au fost surprinse de existenţa unor organizaţii axate pe ajutorarea femeilor VVF şi copiilor acestora, despre care ele niciodată nu cunoşteau.
• 20 femei – beneficiare ale SAP au menţionat că dacă ar avea posibilitatea să întoarcă
timpul înapoi, ar proceda la fel.
Astfel, comparând profilurile psiho-sociale a femeilor care au beneficiat de SAP şi care nu au
beneficiat de acestea, la ultima categorie se observă atitudinea stereotipizată şi tendinţa de a
„normaliza” VF, a se autoacuza în situaţiile de VF, dificultăţi în autoidentificare în calitate de
persoană care trebuie ajutată, lipsa informaţiilor despre serviciile existente şi competenţele
acestora, lipsa încrederii în forţele proprii şi în organizaţiile care le-ar putea ajuta.
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Circumstanţele în care victimele apelează după ajutor
În toate cazurile, femeile VVF au fost abuzate psihologic şi fizic, uneori cu traumatisme severe
suportate, apelând după ajutor atunci când exista un pericol real pentru viaţa lor. Printre cauzele principale care le fac să apeleze după ajutor, menţionate de specialiştii intervievaţi, dar
şi de către victime însuşi, era abuzul fizic sau chiar tentative de abuz sexual a partenerului/
soţului faţă de copii125, 126, iar specialiştii intervievaţi au confirmat frecvenţa acestor situaţii
care servesc drept „ultima picătură” care le face pe VVF să se decidă să părăsească partenerul
abuziv, astfel instinctul matern având un rol important în luarea acestei decizii.127,128,129,130,131
La momentul apelării după ajutor, toate femeile -VVF aveau o frică pronunţată faţă de agresor care s-ar putea răzbuna, o îngrijorare de care prestatorii de servicii trebuie să ţină cont
pentru asigurarea securităţii VVF şi copiilor acestora. Printre alţi factori care le-au făcut pe
femei -VVF să apeleze la un psiholog de la Telefonul de Încredere, au fost situaţiile din viaţa
conjugală cum ar fi aflarea despre adulterul din partea partenerului/soţului care a determinat-o să nu mai îndure violenţa, situaţiile în care violenţa a avut loc în faţa rudelor, atunci
când VVF s-au angajat în câmpul muncii şi a simţit independenţa financiară de partenerul
abuziv, când este alungată de acasă sau când au fost sfătuite de prieteni/grupuri profesionale să apeleze după ajutor.132

125
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, 38 ani, locuitoarea unui sat din Sudul Moldovei, mama a un copil, 12 iunie
2013.
126
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, 37 ani, locuitoarea unui sat din Sudul Moldovei, mama a 4 copii, 11 iunie
2013.
127
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
128
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea M., 13 iunie 2013.
129
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea B., 12 iunie 2013.
130
Interviu cu un specialist din Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
131
Interviu cu un asistent social din localitatea K., 25 iunie 2013.
132
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
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III. REALIZAREA DREPTULUI LA PROTECŢIE ŞI ASISTENŢĂ
AL VICTIMELOR: OPINIILE VICTIMELOR DESPRE SERVICIILE
OFERITE ŞI PROBLEMELE IDENTIFICATE DE CĂTRE
SPECIALIŞTI
3.1. Cunoştinţele victimelor despre drepturile lor
Conform datelor studiului BNS, doar 39% de femei victime ale violenţei fizice sau sexuale
din mediul urban şi 33% din mediul rural au declarat că au auzit despre Legea nr.45-XVI.
Femeile-victime ale violenţei sunt puţin satisfăcute de măsurile de protecţie asigurate de
către cadrul legal respectiv: 43,1% consideră că legea este ineficientă, ceea ce ar putea fi
motivul de bază pentru insatisfacţia victimelor privind serviciile oferite de sistemul naţional în baza Legii nr. 45-XVI.133
De menţionat, că în cadrul prezentului studiu absolut toate VVF intervievate din categoria
celor care au beneficiat de SAP, au relatat că cunoşteau despre Legea nr. 45-XVI, aflând
despre ea deja de la specialişti, iar dintre VVF care nu au beneficiat de SAP, numai fiecare a
cincea femeie a declarat că cunoştea despre această lege. Totodată, fiind rugate să-şi expună opinia referitor la utilitatea Legii nr. 45-XVI pentru VVF, femeile care au beneficiat de
SAP, au fost mult mai specifice, menţionând posibilitatea obţinerii OP, pedepsirii abuzatorului, plasării în adăpost, aceste opţiuni lipsind la intervievatele VVF care nu au beneficiat
de SAP. Intervievatele care au menţionat că au auzit despre Legea nr.45, fiind rugate să
se expună vis-a-vis de conţinutul acesteia şi în ce mod poate fi utilă pentru VVF, au oferit
răspunsuri care corespundeau în mare parte cu serviciile de care au beneficiat (în special
plasament în centre de profil) sau despre care au fost informate de organizaţiile-prestatoare
de servicii. Câteva din ele totuşi nu au putut oferi un răspuns concret.
Pe de altă parte, nu este de mirare că majoritatea VVF care nu au beneficiat de SAP, nu
cunoşteau despre Legea nr.45-XVI, iar cele care iniţial menţionaseră că cunosc, nu au putut oferi mai multe detalii despre utilitatea acesteia pentru VVF. Astfel, unele din ele au
menţionat că “această Lege descrie cum trebuie să lucreze poliţistul/organele de drept”, în mod
ambiguu asociind legea cu instrumente pe care trebuie să le folosească organele de drept în
lucrul său fără a face legătura cu propriile drepturi legale (vezi Tabelul 2).

133
Violenţa faţă de femei în familie în Republica Moldova. BNS.-Chişinău, 2011. P.57. Poate fi accesat la http://www.statistica.md/
public/files/publicatii_electronice/Violenta/Raport_violenta_fam.pdf
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Tabelul 2. Distribuţia femeilor VVF după nivelul de cunoaştere despre Legea
nr.45, utilitatea acesteia pentru VVF şi drepturile acestora, după experienţa de a
beneficia de SAP sau lipsa acestei experienţe
Întrebare/categoria
respondetelor VVF:

VVF care au beneficiat de SAP
(Total: 20 femei)

VVF care au nu beneficiat de SAP
(Total: 20 femei)

“Cunoaşteţi despre existenţa Legii privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie”?

“Da”-20
“Nu”-0

“Da”-4
“Nu”-16

“În mod real, cu ce poate fi de folos Legea pentru VVF/care prevederi credeţi că sunt utile/oferă
posibilităţi VVF pentru a le oferi
asistenţa şi protecţia?”

(multiple răspunsuri formulate de intervievate)
- “posibilitatea de a pedepsi abuzatorul”-12
“posibilitatea obţinerii OP”-10
- “posibilitatea de a fi plasată în adăpost”-5
-“tratament medical”-3
-“Am auzit despre această Lege, dar nu cunosc detalii/îmi este greu să răspund, ştiu că
aceasta vine pentru a stopa/combate VF”-3
-“această Lege descrie cum trebuie să lucreze
poliţistul”-1

“Nu ştiu”-16
-“această Lege descrie cum trebuie să lucreze poliţistul/organele de
drept”-2
-“Am auzit despre această Lege, dar nu
cunosc detalii/îmi este greu să răspund,
ştiu că aceasta vine pentru a stopa/combate VF”-2

“Da”-19
“Îmi este greu să răspund”-1
(multiple răspunsuri formulate de intervievate)
- “Dreptul de a pedepsi abuzatorul prin
lege”-12
-“dreptul de a fi izolată de abuzator/beneficia de OP”-10
-“dreptul la un loc de trai temporar”-6
- “dreptul la asistenţă juridică”-5
- “dreptul la asistenţă socială”-4
- “dreptul la asistenţă medicală”-3
- “dreptul la asistenţă psihologică”-1
- “Îmi este greu să răspund”-1

“Da”-4
“Nu”-16

“Cunoaşteţi despre faptul că
VVF pot beneficia de careva
drepturi?”
“Ce drepturi credeţi că au VVF?”

- “Dreptul de a pedepsi abuzatorul
prin lege”-2
- “Dreptul de a se divorţa”-1
- “Cred că sunt careva drepturi, dar
trebuie să mă interesezi”-1

O bună parte din specialiştii intervievaţi atât din structurile de stat, cât şi din organizaţiile
neguvernamentale au menţionat că VVF nu cunosc despre Legea nr. 45-XVI şi drepturile
sale. În acest context, este relevantă situaţia expusă de un avocat intervievat, care lucrează
de mai mulţi ani cu VVF, menţionând că ¾ din beneficiarele sale nu cunosc despre drepturile sale134. Unii psihologi intervievaţi au presupus că necunoaşterea prevederilor legale
şi a drepturilor sale întăreşte sentimentul de neîncredere în forţele proprii şi chiar uneori
autoînvinuire în situaţiile de VF135. În plus, necunoaşterea prevederilor legale şi a drepturilor sale, dat fiind portretul psiho-social al victimelor VVF, ar putea contribui la apariţia
unor aşteptări eronate faţă de SAP, iar aceste percepţii greşite fac uneori dificilă stabilirea
contactului şi oferirea ajutorului necesar.136
134

Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013.
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
136
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
135

30

Informarea VVF despre drepturile sale şi încurajarea să-şi apere aceste drepturi este o modalitate şi o oarecare asigurare că VVF până la urmă vor beneficia de aceste drepturi137. În
opinia unor specialişti intervievaţi, din momentul în care VVF este informată şi solicită
în mod expres de la poliţist emiterea OP, sunt mai multe şanse că procedura emiterii OP
să fie iniţiată, deoarece cunoaşterea de către VVF a drepturilor sale îl responsabilizează
pe poliţist. Potrivit unui oficial din cadrul MAI, în cadrul sistemului organelor afacerilor
interne există un mecanism intern de sancţionare, care este menit să responsabilizeze şi să
eficientizeze prestaţia poliţistului138. Într-adevăr, într-un caz VVF care a beneficiat de SAP
a menţionat că avocata din centru i-a oferit o broşură care descria drepturile şi legislaţia din
domeniu, pe care ea a prezentat-o poliţistului, care îi refuza să înregistreze cererea, şi acest
fapt l-a făcut pe poliţist să iniţieze imediat procedura legală.139
În acelaşi timp, cunoaşterea drepturilor legale de către VVF ar putea să influenţeze şi comportamentul agresorilor. Astfel, una din VVF şi-a manifestat satisfacţia cunoaşterii drepturilor sale legale (deja de la juristul Centrului) şi beneficiilor, astfel că explicându-i-le
fostului soţ aceasta l-a făcut mai responsabil faţă de ea şi de copilul lor140. Un consultant
de la Telefonul de Încredere a adus mai multe exemple când VVF, fiind informate despre
drepturile sale, au fost speriate de consecinţele care pot eventual apărea, în opinia lor, dacă
vor decide să beneficieze de drepturile sale. În multe cazuri, VVF au nevoie de timp pentru
a se decide. Aflându-se într-o relaţie de co-dependenţă, în momentul în care află despre
posibilitatea evacuării soţului abuziv din locuinţa comună, aşa cum prevede OP, ele manifestă un comportament victim, demonstrându-şi ataşamentul patologic prin grija excesivă
faţă de condiţiile în care se va afla agresorul în afara domiciliului şi riscurile (pentru viaţa şi
sănătatea lui fizică şi mentală) la care el va fi eventual expus.141
În opinia unui procuror cu experienţă anterioară şi de avocat pentru VVF într-un centru
de drept specialiştii ar trebui să aibă grijă nu numai cât de bine sunt informate victimele
despre drepturile sale, dar în deosebi despre faptul pe cum aceste drepturi legale a VVF
sunt realizate în practică. În opinia acestuia, „pe VVF nu le interesează atât de mult partea
teoretică a problemei şi cadrul normativ existent, dar le interesează să nu fie abuzate, să aibă un
trai decent, iar asta deja ţine de responsabilitatea structurilor de stat şi funcţionarilor publici să
respecte drepturile atât a victimelor, cât şi a infractorilor”142.
Un psiholog din centru de plasament a indicat că „Femeile VVF revenind după prima, a
doua şedinţă de judecată, par a fi cu totul alte persoane… pare un nonsens, dar ele pentru prima dată se simt cetăţeni ai unei ţări, care le apără drepturile lor. Ele în general nu ştiau că au
drepturi”143.
137

Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
139
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoarea unui sat din Centrul Republicii, 43 ani, mama a 3 copii, 06
iunie 2013.
140
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, 27 ani, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, mama a 2 copii, 04
iunie 2013.
141
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
142
Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
143
Interviu cu un psiholog, Centrul de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
138
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Astfel, cunoaşterea de către VVF a drepturilor sale sporesc şansele că acestea până la urmă
vor beneficia de ele, iar ajutorul SAP este indispensabil în realizarea efectivă a drepturilor
persoanelor care suferă în urma VF.
3.2. Servicii de plasament

În cadrul prezentului studiu au fost identificate 16 centre în toată ţara care pot oferi servicii
de cazare VVF. Acestea sunt în mare parte centre maternale144 administrate de consiliile
raionale, centre de plasament pentru mamă-copil, centru de reabilitare, centru de criză sau
apartamente sociale administrate de ONG-uri. Centrul şi Nordul Moldovei, şi în special
capitala republicii, sunt cele mai bine dotate cu servicii de tip plasament pentru VVF, dispunând chiar de un adăpost şi un centru de criză destinat direct VVF145, iar la Sudul Moldovei există doar două Centre maternale care pe departe nu acoperă necesităţile reale din
regiune146,147,148,149. Într-un caz VVF a fost referită la Centrul Maternal din Sudul Republicii
amplasat în alt raion decât locul de trai a femeii, iar plasarea VVF nu a fost posibilă în mod
urgent din cauza problemei birocratice cu Consiliul raional, şi până la urmă femeia a refuzat
să se deplaseze în capitală care este prea departe de locui ei de trai150. Un poliţist de la sudul
republicii a menţionat că într-un caz grav, din cauza lipsei unui centru de plasament în regiunea lor, o VVF a fost adăpostită de către asistentul social la domiciliul acestuia151. Astfel,
lipsa unui Centru de plasament în raza raionului unde locuiesc VVF este un impediment
care le face să ezite să beneficieze de SAP.
Deşi personalul Centrului tot mai des practică plasarea imediată a VVF în situaţii de criză,
ţinând cont de situaţia victimei, rezolvând pe parcursul zilelor următoare toate procedurile
de rigoare, totuşi, plasarea în regim de urgență rămâne problematică. Chiar dacă femeia şi
copii iniţial sunt cazaţi în izolator, pînă la definitivarea controlului medical, ulterior conform rezultatelor investigaţiilor medicale pot fi diagnosticaţi cu maladii care sunt contraindicate plasării beneficiarelor în centru (de exemplu, tuberculoză, schizofrenie etc.). Deşi,
conform regulamentului centrului, aceste persoane nu trebuie să rămână în centrul de plasament, totodată, neexistînd instituţii specializate pentru victimele violenţei în familie cu
asemenea probleme, în practică acestea rămân în centre152. Un colaborator al Centrului maternal a menţionat că în ultimul timp tot mai multe VVF referite la centru, aveau probleme
mentale, care se manifestau prin comportament agresiv, săreau cu cuţitul la alte beneficiare
144
În general, centrele maternale au fost iniţial create în orăşele mari pentru a preveni abandonul copiilor în rîndul tinerelor mame fără
loc de trai, iar treptat au început să ofere servicii şi pentru femei VVF preponderent cu copii şi ca regulă, pentru a fi plasate în centre
maetrnale gen adăpost, femeile trebuie să fie originale din raionul respectiv iar copiii lor să fie pînă la vărsta şcolară. De multe ori, femeile
tinere cu risc de abandon a copiilor provin din familii unde are loc violenţa, deşi VVF nu conştienzează acest lucru (interviu cu un specialist din Centrul de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013).
145
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
146
Interviu cu un specialist din Centrul de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
147
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea J., 29 iulie 2013.
148
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
149
Interviu cu un poliţist, localitatea N., 02 iulie 2013.
150
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea J., 29 iulie 2013.
151
Interviu cu un poliţist, localitatea N., 02 iulie 2013.
152
Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
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şi abuzau copiii, şi deoarece prezentau un pericol eminent pentru viaţa şi sănătatea altor
beneficiare cazate, personalul centrului a fost nevoit să le refuze plasamentul153. Deşi regulamentul centrului prevede plasarea doar mamelor cu copii, ca o excepţie, o VVF în vârsta
de 84 de ani, a fost plasată în centrul de plasament. Vârstnica a împărtăşit preocupările sale:
„Ştiu că acest centru este predestinat mai mult femeilor cu copii, şi sunt mulţumită că m-au acceptat pe mine, ţinând cont că bătrânii au mai multe probleme de sănătate, poate cer mai multă
susţinere în plan moral, vreau să cred că nu ocup locul unei tinere care este într-o situaţie mai
dificilă”154.
Interviurile au constatat că unele centre maternale de tip adăpost nu au fonduri pentru
a asigura un sistem adecvat de securitate pe timp de noapte sau pentru a menţine paza,
deseori împreună cu beneficiarele specialiştii din centru, în aşteptarea intervenţiei poliţiei
locale, sunt expuşi riscului de agresiune din partea abuzatorilor,155,156. Totuşi, pentru a asigura reabilitarea psihologică efectivă, este crucial ca VVF să se simtă în siguranţă în centrul
de plasament157.
În opinia mai multor angajaţi a centrelor maternale, din cauza deficienţelor financiare, insuficienţei personalului, cum ar fi asistenţi sociali, psiholog, personal auxiliar, eficacitatea
intervenţiilor este periclitată158, 159,160. Din cauza statelor de personal insuficiente şi sarcinii
mare de muncă, unii asistenţi sociali au raportat regim supraîncărcat de muncă care contribuie la dezvoltarea sindromului arderii profesionale161,162. Unele servicii de plasament
au indicat insuficienţa fondurilor (cheltuieli de transport) pentru a efectua monitorizarea
situaţiei beneficiarelor după părăsirea adăpostului163. Mai multe centre de plasament au indicat că, dacă aprovizionarea cu hrană este suficientă, atunci foarte puţini bani sunt alocaţi
pentru procurarea hainelor şi a produselor igienice pentru copii164,165,etc.
O problemă serioasă cu care se confruntă VVF, confirmată şi de angajaţii serviciilor de
plasament, este găsirea locului de trai pentru beneficiare după ieşire din plasament. Un
asistent social dintr-un centru maternal a menţionat o experienţă pozitivă când au putut
procura pentru 7 VVF case de locuit în alte localităţi rurale, din sursele oferite de fondul
local şi economiile ajutorului financiar organizat prin intermediul DAS166.
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Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui oraş din Nordul Republicii, 84 ani, fără copii, 21 iunie
2013.
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Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
156
Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea F., 21 iunie 2013.
157
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
158
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
160
Interviu cu un avocat, Centru de plasament, localitatea G., 11 iulie 2013.
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Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
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Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
164
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
165
Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
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Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
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Absolut toate VVF intervievate în cadrul prezentului studiu şi-au exprimat satisfacţia faţă
de serviciile oferite şi de atitudinea din partea personalului. Pentru ele plasarea în centre a
însemnat nu numai eliminarea pericolului pentru viaţa şi sănătatea lor, dar o mulţumire că
ea poate fi protejată de stat, pentru agresor fiind un moment educativ că ea are unde pleca,
cuiva îi pasă de VVF şi că el poate fi atras la răspundere pentru faptele comise167,168.
În timp ce mai mulţi specialişti din centrele de plasament pentru VVF au indicat că este
necesar de a revizui durata aflării în adăpost, care în mare parte este de la 3 până la 6 luni,
iar 3 luni este timp insuficient pentru reabilitare: VVF au nevoie de cel puţin 3 luni să-şi
aranjeze gândurile, să capete încredere, să înţeleagă dacă rămâne sau pleacă de la agresor,
să-i dea lui o şansă dacă vrea să meargă la psiholog şi să schimbe ceva în viziunea lui asupra
vieţii, şi abia de reuşesc să se încadreze în câmpul muncii169.
Unii specialişti au atenţionat necesitatea meditării asupra relevanţei abordării şi a tendinţei
de extindere a serviciilor de plasament destinate VVF şi copiilor acestora versus necesitatea
întreprinderii măsurilor mai drastice pentru scoaterea agresorului din locuinţă ca o măsură
de protecţie. În opinia acestora, nu doar din considerente că nu este posibil de a deschide câte
un centru în fiecare localitate, dar ţinând cont de conceptul propus spre implementare, de a
scote în primul rând agresorul din casă. Argumentele pentru aceasta fiind „nu este normal
ca femeia cu copiii să plece/schimbe obişnuinţele, grădiniţa, să deregleze regimul copiilor
pentru că este agresată, VVF trebuie să-şi urmeze cursul normal firesc al vieţii, iar agresorii
trebuie să plece”170. Alte argumente aduse de către specialişti sunt că după o perioadă de 3-6
luni de aflare în centrele specializate şi cheltuieli de întreţinere enorme, victimele sunt nevoite
să se întoarcă într-un mediu familiar violent fiindcă puţin ce se întreprinde de către personalul
centrelor pentru a soluţiona cazurile de VF, iar agresorii sunt rareori sancţionaţi, rareori sunt
obligaţi să părăsească domiciliul171. Pe de altă parte, mai multe VVF sunt convinse că, comparativ cu locul lor de trai din sate, centrul de plasament este singurul loc securizat şi confortabil
unde ele pot discuta cu specialişti în care poţi avea încredere172, unde ele se pot detaşa de
problemele casnice173, unde pot discuta cu profesionişti. O VVF,beneficiara unui centru de
plasament a menţionat despre importanţa intervenţiei psihologului în viaţa ei: „Aşa specialist
de care îmi era frică iniţial – psihologul, m-a ajutat să înţeleg că sunt multe lucruri frumoase
pentru care merită să lupţi în viaţă”174,175,176. Totuşi, unele beneficiare au menţionat unele dez167

Interviu cu o VVF,beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 38 ani, mama a 2 copii, 28 iunie
2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 12 iulie 2013.
169
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
170
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
171
Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
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Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 27 ani, mama a 2 copii, 04
iunie 2013.
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Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 38 ani, mama a 2 copii, 28
iunie 2013.
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Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Sudul Moldovei, 35 ani, mama a 4 copii, 12 iunie
2013.
175
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 27 ani, mama a 2 copii, 04
iunie 2013.
176
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare unui sat din Nordul Republicii, 25 ani, mama a 3 copii, 24 iunie
2013.
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avantaje a aflării pe o perioadă îndelungată în centru, înregistrând pierderi în gospodărie, dat
fiind faptul că soţul beţiv a vândut frigiderul, mobila177, iar alt soţ, pentru aşi angaja un avocat
ca să-l scape de închisoare, a vândut vaca, sursă importantă de alimentare a copilului mic178.
În aceste condiţii, ele nu au unde să se reîntoarcă.
De menţionat că în Republica Moldova nu există centre de plasament pentru bărbaţi,VVF,
deşi un specialist a indicat că bărbaţii constituie 10-12%179, iar statistica privind activitatea
poliţiei în domeniul prevenirii şi combaterii VF indică cota bărbaţilor, VVF, luaţi la evidenţă este cca 13% (vezi Tabelul 3).
3.3. Serviciile psihologului/psihiatrului
Unii actori din sistemul de asistenţă şi protecţie, în special reprezentanţii organelor de
drept, dar uneori şi specialiştii din SASPF, nu cunosc şi nu înţeleg starea psihologică a VVF,
ceea ce uneori îi face pe aceşti specialişti să învinuiască victimele de comportamentul său.
Pentru a înţelege starea psihologică a VVF, apărută în rezultatul violenţei de mai mulţi ani
la rând, un psiholog din centru specializat de plasament pentru VVF a adus explicaţii: „La
aceste femei are loc denaturarea concepţiei de sine: părerea despre sine (propria persoană), pierderea autocontrolului şi incapacitatea de autoapreciere, ele îşi pierd capacitatea de control a propriei vieţi , deoarece răspunderea pentru viaţa ei este într-un fel în grija altei persoane. Asemenea
situaţie este similară cu cea a persoanelor, care au suportat careva cataclisme serioase, înţelegând
că de voinţa lor prea puţin ce depinde, ca după un cutremur care s-a produs pe neaşteptate şi
care a ruinat toate planurile. În consecinţă, ele ajung să creadă că viaţa lor nu le mai aparţine.
Şi acest moment este foarte important pentru reabilitare – noi trebuie să le redăm încrederea în
sine, răspunderea pentru propria viaţă”180.
În acest sens, psihologul ajută VVF să înţeleagă cauza, cercul VF, să cunoască portretul victimei şi al agresorului, să înţeleagă că asta nu este problema ei, ci a agresorului. Prin teste de
autocunoaştere VVF se regăsesc în portretul victimei şi sunt ajutate în depăşirea comportamentul victim şi stabilizarea stării emoţionale181. Plus la aceasta, VVF sunt ajutate să înţeleagă că ceea ce se întîmplă, nu este normal, şi este nevoie de a întreprinde măsuri182. Mai
multe VVF care au beneficiat de SAP au indicat rolul important pe care l-a avut psihologul
în viaţa lor pentru fortificarea unei poziţii pro-active în viaţă. O beneficiară o menţionat:
„După ce am mers la psiholog, mi s-a întărit credinţa că nu trebuie să te temi să faci schimbarea,
şi numai tu poţi să iţi schimbi viaţa aşa cum vrei tu să o trăieşti, psihologul mi-a zis după o
discuţie lungă - Pot să te felicit, zic, pentru ce, pentru aşa viaţa grea? El - nu, pentru ca trecând
prin atâtea greutăţi - ai mintea lucidă, asta ii foarte rar, ii foarte rar… eu foarte mult m-am
177
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Sudul Moldovei, 35 ani, mama a 4 copii, 12 iunie
2013.
178
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoarea unui sat din Sudul Republicii, 38 ani, mama a 3 copii, 11 iunie
2013.
179
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 01 august 2013.
180
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
181
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
182
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
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bucurat, i-am mulţumit chiar, fiindcă de atâtea ori auzisem de la soţ că sunt psihic nenormală,
după atâtea pălituri în cap deja şi eu aveam dubii că sunt sănătoasă la cap”183. În multe cazuri
psihologii, pentru a consolida încrederea beneficiarilor în forţele proprii, folosesc afirmaţia
„dacă lor li s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, atunci a trece prin instanţă puţin ce contează în
comparaţie cu experienţa pe care au trăit-o”184.
Referitor la necesitatea extinderii accesului la serviciile psihologului pentru VVF, mai mulţi specialişti au indicat că serviciul psihologic este unul prioritar în soluţionarea cazurilor
de violenţă în familie şi alte tipuri de încălcări ale drepturilor omului185,186,187, insuficienţa
acestui serviciu fiind menţionată ca cea mai slabă verigă în sistemul curent de asistenţă
şi protecţie a VVF din ţară, care practic lipseşte în regiuni rurale, accesibil doar în unele
centre raionale şi municipii 188,189, cu foarte puţini terapeuţi care sunt specializaţi în Psihoterapia situaţiilor de criză, Victimologie, Lucru cu agresorul190. Câţiva specialişti au indicat
că din cauzele finanţelor limitate alocate pentru statele de personal a centrelor maternale
existente la nivel raional, psihologul activează o zi sau 2 pe săptămână, deseori cu un salariu
simbolic, în timp ce VVF sunt o categorie de beneficiari care necesită consiliere şi atenţie
zilnică, în special în perioada de criză191, 192,193. Unii specialişti au menţionat că ar fi bine ca
în fiecare DAS să activeze câte un psiholog194,195,196,197 iar în unele DAS unde există psihologi, aceştia nu au pregătirea necesară pentru a lucra cu o asemenea categorie de beneficiari198. Mai multe VVF care au beneficiat de SAP (intervievate în cadrul acestui studiu), au
menţionat necesitatea acestui serviciu, să fie deschise pe lângă DAS sau alte centre, la care
primarii din sate ar putea referi VVF identificate de ei199,200. În cazul posibilităţilor limitate
de a institui pe lângă DAS a unităţii de psiholog, unii specialişti au indicat necesitatea de a
dezvolta, ca o alternativă, echipe mobile cu implicarea psihologului, serviciu care poate fi
solicitat de asistenţii sociali din sate mediind contactul cu VVF”201. Totuşi, în caz de dezvoltare a serviciului echipei mobile, o provocare rămâne totodată problema neregularităţii accesării acestui serviciu mobil202. Ca o alternativă a situaţiilor în care VVF nu au posibilitatea
să se deplaseze în centru raional pentru a accesa serviciile psihologului, serviciul telefonic
183
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoarea unui sat din Centrul Moldovei, 43 ani, mama a 3 copii, 06 iunie
2013.
184
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
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Interviu cu un poliţist, localitatea N., 02 iulie 2013.
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Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 01 august 2013.
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Interviu cu un procuror, localitatea B.,12 iunie 2013.
188
Interviu cu specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
189
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea G., 10 iunie 2013.
190
Interviu cu un specialist din ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
191
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
192
Interviu cu un specialist din Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
193
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 11 iulie 2013.
194
Interviu cu un asistent social, localitatea K., 25 iunie 2013.
195
Interviu cu un poliţist, localitatea N., 02 iulie 2013.
196
Interviu cu un asistent social, localitatea B., 12 iunie 2013.
197
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea B., 12 iunie 2013.
198
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea G., 10 iunie 2013.
199
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoarea unui sat din Nordul Republicii, 38 ani, 2 copii, 28 iunie 2013.
200
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoarea unui sat din Sudul Republicii, 38 ani, 3 copii, 11 iunie 2013.
201
Interviu cu un asistent social, locxalitatea L., 25 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 11 iulie 2013.
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Telefonul de Încredere, cu apel gratuit şi confidenţial, este o opţiune utilă pentru VVF203. Însă
este nevoie de o informare largă a populaţiei despre existenţa acestui serviciu.
Pe de altă parte, în condiţia lipsei serviciului psihologului la nivel local, în opinia unor specialişti, asistentul/lucrătorul social din cadrul SASPF ar putea prelua parţial, după o instruire
prealabilă, consilierea psihologică primară, ar putea oferi susţinere morală, deoarece victimele deseori au nevoie de o susţinere morală”204,205,206. Un asistent social care a participat
la astfel de instruire, a adus un exemplu când instruirea primară pentru suport psihologic
a ajutat-o să identifice un caz a VVF din localitatea sa: „o simplă povestioară despre care am
aflat de la formatorul psiholog , mi-a ajutat să o fac pe o femeie din sat să vorbească despre VF,
femeie cu corpul vânăt, care iniţial spunea că a căzut jos”207
În opinia mai multor specialişti intervievaţi, VVF deseori nu conştientizează utilitatea serviciului psihologic, confundă psihologul cu psihiatrul, deci este un specialist de care ele se
sperie208,209. De menţionat, că în cadrul prezentului studiu, 17 din 20 VVF care nu au beneficiat de SAP, percepeau rolul psihologului ca „specialist care lucrează cu oamenii nenormali”.
Astfel, VVF intervievate relatează: „m-am gândit că o să-mi controleze sistemul nervos, reacţia
mea şi ce comportament am”210, „m-am gândit că în centru sunt femei cu dereglări psihice şi vor
să vadă dacă nu sunt bolnavă şi eu”211, „oare ce am făcut că [personalul centrului] au făcut
concluzia că sunt bolnavă la cap?”.212
Pentru a ajuta beneficiarele să înţeleagă ce ar însemna psihologul ca specialist, prestatorii de
servicii îl asociază cu liderul cultului religios (Duhovnicul) la care ele se pot spovedi în condiţia păstrării confidenţialităţii213. O altă modalitate aplicată de specialişti este discuţia cu
alte beneficiare, care de la egal la egal, le explică semnificaţia psihologului, mai ales că toate
sunt încântate de prestaţia psihologului214. Mai multe beneficiare a centrelor de plasament
au menţionat că psihologul le-a ajutat să înţeleagă mai multe lucruri din viaţă pe care nu
le înţelegeau215,216,217, etc. . Un argument în plus pentru importanţa reabilitării psihologice a
203
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iunie 2013.
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Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Sudul Moldovei, 35 ani, mama a 4 copii, 12 iunie
2013.
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VVF sunt situaţiile când VVF cazate în centre de plasament aplică violenţa, ca o metodă de
descărcare, asupra propriilor copiilor. În cazul mamelor cu băieţi, VVF spune copilului că
acesta seamănă cu tatăl lor, iar copilul, la rândul său, manifestă agresiune faţă de alţi copii
din centru218.
Mai mulţi specialişti au indicat că serviciul psihologului pentru Republica Moldova este
la început de cale, necunoscut de publicul larg şi se face prea puţin ca oamenii de rând
să conştientizeze necesitatea acestui serviciu. Este necesar de a populariza acest serviciu
astfel încât acesta să fie acceptat şi de VVF şi de agresorii, ca agresorii să conştientizeze
nevoia acestui serviciu fără a fi impuşi să-l urmeze 219. Un rol important în explicarea
rolului psihologului îi revine asistentului social din regiunile rurale220. Explicaţiile despre
rolul psihologului trebuie făcute încă din şcoală, inclusiv din cauza că psihologul şcolar
este perceput de elevi ca specialistul care lucrează cu copiii cu comportament deviant, care
sunt blamaţi în colectiv. Un asistent social aduce explicaţii: „Aşa cum în copilăria noastră ne
temeam de mustrarea directorului, acum toţi copiii sunt speriaţi că vor fi trimişi la psiholog, şi nu
vor să meargă la acest specialist. Din copilărie la ei se formează o confuzie totală faţă de rolul
psihologului.”221
Majoritatea specialiştilor au indicat importanţa reabilitării psihologice a VVF înainte ca
acestea să acceseze sistemul de justiţie. Unii avocaţi şi procurori au indicat că „poţi să vorbeşti
cu ea vreo trei ore şi oricum apar temeri, frustrări, nu ştie dacă e sau nu soluţia potrivită”222,223,
„îi este milă de agresor, îl apără şi este uşor manipulată de el”224,225 iar „uneori totalmente se
retrage când avocatul a depus eforturi enorme şi sistemul de justiţie este gată să pedepsească
agresorul”226.
Pe de altă parte, un psiholog care lucrează mulţi ani cu VVF îndeamnă specialiştii din toate
domeniile care pot fi în contact cu VVF să fie indulgenţi cu beneficiarii, şi să nu se autoacuze, dacă VVF nu sunt gata să părăsească agresorul. Un psiholog indică că „VVF niciodată, după prima vizită la psiholog, dar chiar şi după câteva, nu vor pleca de la agresor. Ele nu ştiu
unde, le este frică că nu se va isprăvi şi se teme foarte mult de el (deseori agresorii sunt oameni
cu accentuări de personalitate, cu stări maniacale, cu gelozie patologică care, cu adevărat, sunt
periculoşi), şi eu le înţeleg, nu vreau să le pun viaţa în pericol, dar încerc să le învăţ cum să depăşească această situaţie. Femeia, după prima vizită, oricum se află pe o nouă treaptă de percepţie
a problemei, ea încearcă să lupte. Deja ştie unde să se adreseze, are încredere în psiholog, în
instituţie, în mai mulţi oameni care au ajutat-o”227.
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Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea C., 25 iulie 2013.
Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
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Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
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Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea G., 05 iunie 2013.
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Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist, ONG, localitatea B., 12 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 11 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, Centru de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013 .
227
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
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În timp ce unele VVF ezită să se adreseze la psiholog, altele au aşteptări eronate de la acest
specialist. Un membru al echipei mobile multidisciplinare, care a participat la acest studiu a
relatat că „unele VVF care s-au întâlnit cu psihologul de fapt vedeau în el un fel de magician care ar
putea să-şi transforme soţii invers, că soţul o să se schimbe radical, asta este speranţa lor228”, iar un
consultant al liniei telefonice a menţionat că „unele victime aşteaptă de la consultant să vină la faţa
locului şi să-l educe pe agresor şi ca prin minune problema lor să se rezolve”229. Aceasta indică că
specialiştii trebuie să aibă multă măiestrie şi răbdarea în lucru cu VVF pentru a le ajuta să înţeleagă rolul prestatorului de servicii şi cum consultaţiile specialiştilor le pot schimba viaţa lor.
O categorie şi mai vulnerabilă sunt VVF cu deficienţe mentale, accesul lor la serviciile psihiatrului este limitat. În opinia unor specialişti, „persoanele cu deficienţe mintale sunt supuse
violenţei din partea membrilor familiei mai frecvent, totodată ele nu conştientizează situaţia în
care se află, iar abuzatorii nu sunt atraşi la răspundere. Persoanele cu deficienţe mintale, cu greu
sunt internate în clinici specializate, pe un termen scurt, după care revin în familie230. Prin urmare, este necesar de a atrage mai multă atenţie asupra astfel de cazuri, pentru a asigura o protecţie
adecvată şi pentru această categorie de victime a violenţei în familie.
3.4. Accesul la justiţie şi măsurile de protecţie oferite victimelor. Lucrul cu
agresorul
Accesul la serviciile juridice oferite de stat şi de organizaţii neguvernamentale
Art.11, p (5) al Legii nr.45 indică „Victima are dreptul la asistenţă juridică primară şi calificată gratuită conform legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată de stat231. Totodată,
VVF nu sunt specificate expres în Legea nr.198 că au dreptul la asistenţă juridică calificată, aşa cum sunt indicaţi, de ex., copiii victime ale infracţiunilor sau bănuitul/învinuitul/
inculpatul în proces penal (printre care s-ar încadra şi agresorii familiali). Asistenţa juridică
garantată de stat (asistenţă juridică calificată) este acordată persoanelor care nu dispun de
suficiente mijloace financiare pentru plata lor232, totodată aceasta presupune un proces anevoios de colectare a dovezilor ceea ce complică accesul VVF la justiţie.
În cadrul studiului o VVF a menţionat că “trebuie să fac mai multe drumuri din sat în raion şi
invers, pentru a colecta tot pachetul de documente”233, confirmat de către un avocat din ONG234.
Un procuror a menţionat că “în toate cazurile pe care le-am avut în gestiune nu am avut nici un
avocat din cadrul Oficiului teritorial de asistenţă juridică garantată de stat, deoarece nu sunt alocaţi
bani pentru acordarea asistenţei acestei categorii de beneficiare-părţii vătămate”, recomandarea fi228

Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 01 august 2013.
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
230
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
231
Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nr.198 din 26.07.2007, publicată în Monitorul Oficial Nr. 157-160/614
la 05.10.2007, întrată în vigoare din 01.07.2008 (poate fi accesată la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lan
g=1&id=325350)
232
Informaţie de pe site-ul Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (http://www.cnajgs.md/ro/asistenta-juridica/asistenta-juridica-garantata-de-stat.html)
233
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centru de plasament, locuitoare a unui sat din Nordul Republicii, 37 ani, 4 copii, 24 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 12 iulie 2013.
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ind că statul trebuie să ofere VVF asistenţă juridică garantată de stat pentru a proteja drepturile
acestei categorii vulnerabile235. Totodată, un avocat care oferă asistenţa juridică garantată de
stat în limitele jurisdicţiei oficiului teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat dar şi în cadrul unui ONG, a declarat că „VVF pot beneficia de asistenţă juridică garantată de stat, atunci când ea are statutul de victimă, oferit de organul de urmărire penală,
adică atunci când se porneşte urmărirea penală, se deschide dosarul penal, ea capătă statut de victimă. Totodată victimele au nevoie de asistenţă şi până la etapa de urmărire penală. Până în 2013,
noi ofeream această asistenţă de stat doar persoanelor care erau atrase la răspundere, de ex., agresorii
familiali, dar începând cu anul acesta am început să oferim asistenţă juridică gratuită şi pe cazuri civile, dar este necesar a prezenta un set de documente care certifică calitatea de beneficiari a VVF”236.
Din cauza impedimentelor birocratice, asistenţa juridică garantată de stat este greu accesibilă.
Cât priveşte asistenţa juridică garantată de stat o altă problemă este lipsa specialiştilor pregătiţi
în domeniu şi salarizarea mică a avocaţilor. Astfel, un procuror a menţionat că „nu prea avem
avocaţi licenţiaţi dornici de a se implica în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, cauza fiind
comportamentul atât a părţilor în proces, cât şi durata îndelungată a astfel de proceduri judiciare şi
efort din partea avocaţilor care nu sunt remuneraţi la justa valoare, respectiv ei preferă să presteze
servicii juridice la alte categorii de beneficiari, sau calitatea acestor servicii lasă de dorit”237. Un alt
procuror a indicat că ”ar fi bine ca o astfel de asistenţă să fie acordata gratis şi VVF, adică sesiunile să fie asistate gratuit de un avocat. Cu toate acestea, vreau să vă spun că atribuţiile apărătorului
victimei sunt făcute de către un procuror sau de către un ofiţer de urmărire penală” .238
În cadrul şedinței consultative „Asigurarea accesului egal la justiție pentru femei și bărbați” organizată de către MMPSF la 12 noiembrie 2013, reprezentantul MJ menţiona că: “în Legea Nr.
198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat nu există prevederi care ar include victimele violenței în familie ca un grup distinct care ar avea dreptul să beneficieze de asistență
juridică gratuită. În plus, mai sunt și alte categorii de beneficiari care poate ar trebui să beneficieze
de această asistență. Este nevoie însă de realizat studii care ar demonstra că toate victimele violenței
în familie, ca grup distinct, incontestabil trebuie să fie inclus în Legea menționată anterior, pentru că
Statul nu are capacitatea de a acorda asistența juridică gratuită tuturor persoanelor” 239.
Extinderea accesului VVF la asistenţa juridică garantată de stat, în principiu, se încadrează
în prevederile Strategiei de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016, p.3.1.2.
„Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat (cauze penale şi nepenale)240.
Ţinând cont de consecinţele traumei psihologice suferite, VVF îşi pot apăra cu greu, singure drepturile în instanţă, şi de cele mai multe ori nu dispun de resurse financiare pentru
a achita serviciile unui avocat particular. În acest sens, serviciile juridice oferite de către
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Interviu cu un procuror, localitatea H., 05 iulie 2013.
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea D., 23 iulie 2013.
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Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
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Interviu cu un procuror, localitatea D., 04 iulie 2013.
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Procesului-verbal al ședinței consultative „Asigurarea accesului egal la justiție pentru femei și bărbați” din 12 noiembrie 2013, MMPSF. Poate fi accesat la: http://particip.gov.md/public/documente/139/ro_1178_PROCES-VERBAL.pdf
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Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 (poate fi accesata la: http://www.justice.gov.md/public/files/file/
reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/SRSJro.pdf)
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ONG şi centrele de plasament sunt binevenite241,242. Un specialist intervievat a menţionat că “după ajutor la organizaţii apelează de obicei VVF care nu au posibilităţi financiare,
ele întreabă cât costă serviciul, si atunci când li se spune că este gratuit, ele se bucură, şi sunt
motivate să-l tragă la răspundere pe agresor”243. Printre alţi factori descurajatori menţionaţi
de avocaţi erau „taxele de stat înalte, pe care VVF trebuie să le achite pentru partajul averii
comune, şi să mai achite instanţei de judecată, aici chiar i se îngrădeşte accesul la justiţie. O ieşire
din situaţie ar putea fi scutirea totală sau parţială de plată a acestei categorii de persoane, mai
ales că există probe că nu s-au făcut abuzuri.”244
Avocaţii au menţionat şi un alt tip de probleme cum ar fi: „asistenţa VVF este dificilă atunci
când trebuie să-i garantăm confidenţialitatea în procesul de acumulare a probelor, chiar dacă au
suferit de violenţă fizică, ele nu au extrasele expertizei medico-legale”245.
Mai mulţi avocaţi, procurori şi poliţişti au invocat dificultăţi în pornirea dosarelor pe cazurile
de violenţă psihologică. Un colaborator a organelor de drept a menţionat că „este mai greu
cu probatoriu în aceste cazuri, noi avem multe asemenea cazuri, dar nu am găsit susţinere de la
procurori pentru urmărire penală, ştiţi, e mai greu de dovedit, dacă în cazul violenţei fizice se văd
leziuni care pot fi dovedite, apoi în cazul violenţei psihologice şi economice e mai greu”246, iar un
procuror a menţionat că „pentru a dovedi asemenea agresiune, avem nevoie de martori, care firesc,
lipsesc”247, iar doi avocaţi din ONG au indicat că recurg la raportul de constatare efectuat de către
un psiholog, şi „rămâne la discreţia instanţei să recunoască sau nu ca probe, uneori nu sunt luate în
consideraţie”248,249”. Totodată, un poliţist a declarat că „trebuie să fie mai multe centre, să fie posibil
să facem expertiza asta psihologică, numai atunci va fi posibil să intentăm dosare penale...”250, iar
un procuror şi un avocat au invocat drept argument mai multe procese contravenţionale aplicate anterior, adică precedente când a fost documentată violenţa fizică însoţită de violenţă psihologică, acestea servind temei pentru pornirea dosarului penal251,252. Un alt avocat a menţionat
că „deşi evaluarea preliminară psihologică tot ar putea fi material probatoriu, acesta este neglijat de
colaboratorii organelor de drept care consideră că trebuie de făcut o expertiză psihologico-psihiatrică,
care poate fi solicitată doar în cazul în care este pornită urmărirea penală”253, din cauza că „este
greu de adus probatoriu în instanţe, poliţiştii nu reacţionează la asemenea cazuri”254.
În acest context, actualul studiu confirmă necesitatea documentării mai amănunţite a problemelor ce ţin de accesul VVF la justiţie, inclusiv a victimelor violenţei psihologice, spirituale, morale
etc., şi o eventuală revizuire a actelor normative în vigoare cu referire la asistenţa garantată de
stat, astfel ca VVF să poată beneficia eficient de dreptul la un remediu juridic echitabil.
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Rolul poliţiei în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie
Pentru a spori încrederea VVF în organele de drept şi poliţie este important ca fiecare caz de
violenţă raportat să fie trat cu seriozitate, respect şi demnitate. În acelaşi timp frecvenţa raportării cazurilor de violenţă determină o atitudine serioasă din partea autorităţilor. Cercetările din
domeniu au confirmat că VF sporeşte în intensitate şi frecvenţă dacă nu se intervine adecvat.
Astfel, răspunsul imediat al poliţiei la cazurile de violenţă în familie reprezintă calea cea mai
bună de protecţie a victimelor, previne escaladarea violenţei, reduce rata omorurilor în familie
şi cauzării leziunilor corporale grave şi chiar poate contribui la păstrarea familiei în unele cazuri255.
În august 2012 MAI a emis Ordinul privind aprobarea Instrucţiunii metodice privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie 256. Conform unui oficial din IGP, „această Instrucţiune este un instrument aplicabil pentru poliţişti, ei
ştiu ce paşi concreţi trebuie să întreprindă începând de la sesizarea organului de urmărire penală şi
terminând cu supravegherea OP, sancţionarea pentru încălcarea OP cât şi lucru în EMD, aceste
Instrucţiuni au contribuit la îmbunătăţirea sistemului de prevenire şi combatere”257.
Un asistent social din centru de plasament a indicat că „în ultimii 2 ani se atestă o creştere a
profesionalismului din partea poliţiştilor, ei au acumulat mai multă experienţă în domeniu, ceea ce
le permite să adopte o atitudine mai corectă faţă de VVF şi răspund prompt/iau măsuri corespunzătoare” 258. Un al asistent social de la alt centru de plasament a menţionat că „în premieră un
poliţist a referit un caz a unei fete tinere, VVF, deci există şi oameni în uniformă care le ajută, a reacţionat la durerea ei, a sunat, ne-a întrebat care e acum situaţia ei la noi, îşi făcea griji, se interesa
cum se simte la noi, zicea că fata e încă tânără şi că-i pare rău că nu s-a adresat mai devreme”259, iar
un director al Centrului maternal a subliniat: „sunt poliţişti de sector foarte receptivi, este o plăcere
să cooperezi cu ei”260. Un avocat a menţionat că „de câteva ori am fost mirată în sensul plăcut al
cuvântului, când poliţistul chiar i-a recomandat victimei să solicite ordonanţa de protecţie, chiar
i-a recomandat să întreprindă careva măsuri”261. Un consultant la linia telefonică specializată a
menţionat că „am avut cazuri când poliţistul solicita ajutor la Telefonul de Încredere, interesându-se unde ar putea referi cazul, VVF stătea la poliţist în birou, el nu ştia unde s-o cazeze, etc.,
este bine că şi poliţiştii solicită suport informaţional”262. Dorinţa poliţiştilor de a coopera eficient cu un centru de plasament a fost menţionată şi de un asistent social: „atunci când agresorii
apelau la poliţie căutând soţiile şi copii lor pe care noi le-am adăpostit, poliţiştii le dădeau adresa şi
noi ne trezeam cu agresorii la uşă. După câteva şedinţe în care i-am avertizat, poliţiştii au încetat
255
Suport de curs “Intervenţia eficientă a poliţiei la cazurile de violenţă în familie în Moldova”. Centrul de Drept al Femeilor, Chişinău,
2013, P.13.
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Instricţiune metodică privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie, aprobate
prin Ordinul MAI nr.275 din 14.08.2012. Instrucţiunile pot fi accesate la (http://www.mpsfc.gov.md/file/documente%20interne/instructiuni_mai%20%281%29.pdf)
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Interviu cu un oficial al MAI, 23 iulie 2013.
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Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea C., 28 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist din Centru de plasament, localitatea A., 25 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
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să ofere abuzatorilor adresa centrului de plasament, fapt ce ne-a bucurat foarte mult”263. Analiza
datelor statistice care reflectă activitatea poliţiei Republicii Moldova în domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei în familie, pentru anii 2008 - 9 luni 2013 indică creşterea numărului infracţiunilor grave contra vieţii şi sănătăţii înregistrate de poliţie (art.2011 al CP) pe parcursul
ultimelor ani, şi o descreştere a numărului proceselor verbale contravenţionale întocmite în
primele 9 luni ale anului 2013 (vezi Tab.3).
Tabel 3. Informaţia privind activitatea poliţiei Republicii Moldova în domeniul
prevenirii şi combaterii violenţei în familie, pentru anii 2008 - 9 luni 2013264
2008

Indicatorii de bază

2009

2010

2011

Parvenite/înregistrate sesizări în adresa poliţiei privind violenţa
în familie
Întocmite procese-verbale
contravenţionale

Infracţiuni grave contra
vieţii şi sănătăţii înregistrate de Poliţie

total
art. 78 (vătămări
intenţionate uşoare)
omoruri
(art. 145 Cod penal)
vătămări intenţionate
grave
(art. 151 Cod penal)

2012

9
luni
2013

6569

5238

248553

151690

94471

82238

114741

79130

total
în familie
total
în familie
total

21404
1476
185
30
358

18993
1712
189
17
354

19382
2135
211
31
394

16975
2539
196
22
373

19082
3228
193
16
301

12400
1715
136
22
215

în familie

33

29

29

11

11

11

458

789

956

23

408
289
63
4
3
48
1
224
5
165
14
89
79
10
397

334
224
23
19
3
64
1
199
7
97
31
47
40
7
271

10
26
147
4822
4447
375

8
47
175
4458
4141
317

Violenţa în familie (art. 2011)
63
Supravegheate ordonanţe de
protecţie
- la demersul OS
- la demersul procurorului
- la demersul OUP
- la demersul asistentului soc.
- la demersul victimei
-la demersul altor autorităţi/organe
SUPRAVEGHEATE VICTIME
- femei
- copii
- femei şi copii
- bărbaţi
Încălcate ordonanţe de protecţie
Total sancţionate
- din ele, contravenţional
- din ele, penal
Înaintate demersuri în instanţa jude7
cătorească
- repetat
- respinse
Intervenţii comune în cadrul
53
echipelor multidisciplinare
Persoanele aflate la evidenţă ca scandalagii familiali
4681
4745
4569
- bărbaţi
- femei
Asigurarea protecţiei
victimelor violenţei în
familie

231

207
4859

Totuşi, studiul a permis identificarea mai multor probleme ce ţin de atitudinea poliţiştilor
faţă de VVF, omiteri în procedurile legate de procesarea cazurilor de VF, neîncrederea VVF
în profesionalismul poliţiştilor, probleme ce ţin de dotarea tehnico-materială şi condiţiilor
de activitate a sectoarelor de poliţie.
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Interviu cu un asistent social, localitatea F., 21 iunie 2013.
Statistica IGP al MAI, noiembrie 2013, din dosarul autorului.
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Atitudinea colaboratorilor de poliţie faţă de fenomen şi VVF
Aşa cum a fost menţionat mai sus, mai mulţi poliţişti sunt nemulţumiţi de faptul că VVF
iniţial depun cererile, iar apoi le retrag. Un poliţist intervievat a explicat cauza retragerii cererii de către victimă prin frica şi sentimentul de vinovăţie pe care îl trăieşte: „s-a întâmplat
că a sunat chiar noaptea la poliţie, ne ducem atunci, documentăm, a doua zi vine victima scrie
cerere de împăcare, în majoritatea cazurilor se răzgândesc, din cauza fricii.. dar victima de multe
ori tot începe prima scandalul, el [agresorul] vine de la lucru da acasă nu e nimic pregătit...pe
dânsa o mustră conştiinţa că a fost din cauza ei şi de asta doreşte să se împace”265. Un alt poliţist
intervievat la fel invocă sentimentul vinei VVF drept motiv al nedorinţei de a depune cerere la
poliţie: „De ce unele din victime nu vor să scrie cerere? Unele din victime, singure sunt vinovate
, copii nu-s îngrijiţi, copii nespălaţi, bărbatul nehrănit... iată vine femeia se plânge, ne ducem la
dânsul, el zice uitaţi-vă cum ea are grijă de casă şi pe urmă mai ziceţi ceva...femeia este de vină în
conflicte, îl provoacă pe bărbat, aşa e în majoritatea cazurilor...”266. Mai mult, unii specialişti
intervievaţi au motivat inacţiunea poliţistului în emiterea OP, drept atitudine personală
negativă a acestuia faţă de scoaterea agresorului din casă, fiind loiali faţă de agresorii familiali: „De ce noi trebuie să pornim de la interesele şi drepturile agresorilor? Poliţiştii întotdeauna
invocă drepturile agresorilor, eu nu am dreptul să intru în casă...eu nu am drepturi.. agresorul are
drepturi ş.a.m.d, dar atunci când victima vine şi îi spune ca iaca m-a bătut şi m-o alungat aici nu
se încalcă drepturile victimei? Ce-i cu atitudinea asta faţă de agresori care nu au unde să plece..
nu cunoaştem cazuri când agresorul a stat afară şi a îngheţat, totodată cunoaştem multe cazuri
când VVF sunt alungate din casă, pe timp de iarnă, şi copiii dezbrăcaţi, desculţă fug noaptea
prin sat. Poliţiştii trebuie să fie mai sensibili faţă de situaţia victimei”267.
Un procuror a subliniat că „trebuie să ţinem permanent cont de decizia şi abordările victimelor,
dar nu trebuie să uităm şi de mentalitatea victimei şi nivelul ei de stigmatizare, mai ales când
nu au noroc de un reprezentant legal responsabil şi eficient, ele într-adevăr sunt foarte uşor
manipulate de agresor şi de către alţi participanţi în proces”268. Studiul atestă un nivel scăzut
de respectare a eticii profesionale din partea poliţiştilor, în loc să apere drepturile VVF, poliţiştii de multe ori le victimizează. O VVF a indicat că „poliţistul de sector nu îţi mai explică
care sunt drepturile tale, de obicei poliţistul de sector se stăruie să afle care-i cauza pentru care el
[agresorul] te obijduieşte şi uneori chiar întreabă unele chestii care nu-l priveşte”269. Două femei
au relatat o experienţă similară când au apelat la poliţie iar poliţistul de sector le-a reproşat
că „dacă ai ajuns la noi înseamnă că rău te-a bătut”270,271. Un avocat a adus drept exemplu de
inacţiune a poliţistului un caz în care „o femeie în vârstă care era bătută de fiu şi nora sa, care
avea trei rapoarte de expertiză medico-legală şi care s-a soldat cu amenzi plătite tot de ea, când
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s-a adresat disperată la poliţist având semne evidente de violenţă, poliţistul i-a reproşat - „Eu nu
pot să dorm lângă uşa ta, ceea ce, în opinia avocatului, „nu este un răspuns adecvat din partea
unui reprezentant al organelor de drept”272.
În opinia beneficiarelor şi prestatorilor de servicii, neîncrederea VVF în poliţie este cauzată
de situaţiile când poliţistul nu acţionează în conformitate cu Instrucţiunile metodice privind
intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de VF273. Un consultant al liniei telefonice specializate indică că „neîncrederea apare în momentul în care VVF
ştie că ea poate să se adreseze la poliţist dar serviciile sau atitudinea poliţistul respectiv nu încurajează deloc, chiar dimpotrivă o descurajează, fiindcă fie că ea personal sau vecina nu a fost
ajutată, mai ales dacă i s-a pus amendă, în momentul în care poliţia nu îşi face lucru conform
fişei de post, ele evită să se adreseze a doua oară, şi este păcat, ori anume poliţia este organul la
care VVF se adresează în primul rând”274. Un avocat şi-a împărtăşit opinia despre încrederea
VVF în poliţie în baza unui caz asistat:”VVF cheamă poliţia prin telefon. În multe cazuri
poliţiştii nici măcar nu vin. În alte cazuri, vin, discută cu agresorul şi pleacă. Într-un caz singular, femeia era bătută sistematic şi alungată din casă cu tot cu copii. Poliţistul a venit la faţa
locului, a vorbit cu abuzatorul în timp ce victima stătea afară. Poliţistul a plecat fără să facă
nimic, lăsând victima şi copii afară”275. Un asistent social a mărturisit că în unul din cazurile
asistate „VVF s-a adresat de câteva ori la poliţie, dar a fost refuzată, astfel fiind dezamăgită
a apelat la asistentul social, dar oricum ulterior am fost nevoiţi să implicăm poliţistul, ceia ce a
trezit nedumerirea victimei”276. O femeie care a dorit să se plângă pe inacţiunea poliţistului
de sector, a cerut audienţă la Comisar, mărturisind sincer că „nu mi-a fost tare plăcută audienţa, pentru că comisarul mi-a zis, o să-ţi fie greu să creşti singură copiii, gândeşte-te ce faci.
Şi încercând într-un mod oarecare să-mi dea de înţeles ca să mă reîntorc înapoi şi după această
discuţie am rămas absolut descurajată, îmi părea că nu mai există dreptate şi nu mai depui nici
o plângere şi înduri aşa cum este”277.
Un procuror a menţionat că „sunt poliţişti, procurori care în loc să investigheze şi să protejeze
eficient victima se străduieşte să uşureze lucrul lor şi să facă tentative de a împăca părţile, ceea ce
nu ţine de competenţele noastre. Institutul medierii şi comportamentul dintre agresor şi victimă
nu ţine de atribuţiile poliţiştilor şi procurorilor, noi suntem acei care avem obligaţiune directă de
a proteja eficient şi efectiv victimele şi a penaliza şi referi la servicii specializate agresorii”278.
Un consultant la linia telefonică a menţionat că a înregistrat cazuri când „poliţistul descurajează VVF să denunţe oficial actele de violenţă, i-a spus victimei că atunci când copiii vor merge
la studii la Chişinău, şi dacă scrii cerere la poliţie, atunci în Chişinău este o bază de date unde
o să apară această informaţie şi copiii tăi o să aibă probleme, toţi o să ştie că copilul este din fa272
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milie cu probleme”, asta fiind „mai degrabă o eschivare de la responsabilităţile poliţiştilor”279.
Fiind întrebate din ce cauză, în opinia lor, poliţiştii se eschivează de la obligaţiunile sale a se
implica în cazurile VF, o femeie a mărturisit propria experienţă: „poliţiştii consideră că aşa
problemă nu ar trebui să iasă la suprafaţă ,pentru că asta în primul rând le dă lor bătaie de cap,
ei trebuie să înregistreze plângerile, să cerceteze cazul, să vină la domiciliu.”280. Un psiholog
a adus drept explicaţie două cauze precum „poliţiştii prioritizează crimele, şi VF nu este
prioritară şi în opinia lor, nu este gravă. Ei des confundă VF cu conflictul, cu o ceartă. Nu toţi
poliţiştii, dar majoritatea judecă victima. Unii învinuiesc victima, spun că ea provoacă violenţa
şi abuzatorul nu este vinovat. Deoarece poliţiştii sunt bărbaţi în mare parte, atunci când intră în
casă şi stau în faţa ambelor părţi implicate, se simte o atitudine inegală faţă de abuzator şi victimă. Prima greşeală care o fac – dau mâna cu abuzatorul”281. Un psihopedagog împărtăşeşte
din experienţa sa în asistarea VVF: „Şi chiar dacă se adresează la sectorul de poliţie, victimele
nu sunt luate în serios, pe lingă plângere nu se merge mai departe. În familie trebuie să meargă
poliţistul şi o femeie, asistentul social, ca să lucreze separat cu ambii, dar deseori poliţistul îi
cheamă concomitent pe ambii în birou şi asta nu e corect. Mai rar le explică victimelor drepturile
sale şi cum ar putea fi ele protejate. Uneori sunt încurajate să ia o atitudine mai tolerantă faţă
de abuzator, că copilul trebuie să trăiască în familie, fără a pune întrebări dacă copilul merită să
se afle în mediul abuziv”282.
În acest context, pentru a redresa situaţia, un specialist intervievat menţionează că „Mentalitatea trebuie schimbată în primul rând la specialişti care sunt în contact direct cu victima. Atât
timp cât eşti poliţist şi ţi-ai asumat această responsabilitate, tu eşti obligat să activezi potrivit
legii, dacă există caz de violenţă, apoi să ceri ordonanţa de protecţie, dacă e necesar, chiar dacă
asta contravine valorilor şi percepţiilor tale personale”283.
Astfel, deşi poliţia a făcut unele eforturi lăudabile de a pune în aplicare Legea nr.45, aceştia
încă duc lipsă de înţelegere a specificului stării psiho-emoţionale a VVF, respectiv ei uneori
au o atitudine ostilă faţă de acestea, considerîndu-le vinovate de situaţia creată în familie.
În continuare, se atestă în practică situaţii când poliţiştii încalcă etica profesională. Se simte
necesitatea instruirii poliţiştilor, nu numai privind aplicarea Legii, dar şi familiarizarea cu
drepturile omului, în special a victimelor.
Înregistrarea cererii la poliţie
Mau mulţi specialişti au indicat că VVF apelează de mai multe ori la poliţie, înainte de a
ajunge la centre de plasament/ONG, dar aceste adresări la poliţie nu întotdeauna se înregistrează oficial. În cadrul prezentului studiu nici una din VVF care a beneficiat de SAP, nu
ştia despre necesitatea înregistrării cererii la poliţie aflând despre asta deja de la avocaţii/
juriştii centrelor. Un avocat explică: „Plângerea trebuie să fie depusă în două exemplare şi vic279
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tima să aibă confirmare în scris că a depus-o. Deci plângerea se face în două exemplare – una rămâne la VVF şi pe ea se pune ştampila organului de poliţie, aceasta fiind dovada că s-a adresat
la poliţie. Totodată, există registre speciale unde se notează tot, fiecărei plângeri acordându-i-se
un număr unic de intrare. Dacă este o plângere verbală, poliţiştii sunt obligaţi să consemneze
tot într-un proces verbal. Dacă înregistrează, atunci apare şi o responsabilitate mai mare - nu
atât în faţa persoanei care a depus plângerea, cât în faţa şefului care verifică. Din păcate ei nu
întotdeauna fac acest lucru”284. O VVF a constatat că „am fost de vre-o cinci ori la poliţia
de sector, dar niciodată cererea mea nu a fost înregistrată. Deja când am văzut că poliţistul nu
se implică, am apelat la Comisariatul de poliţie din raion, şi asta a făcut ca cererea mea să fie
înregistrată aşa cum se cuvine285” În acest fel, înregistrarea cererii dă o speranţă că poliţia va
întreprinse măsurile corespunzătoare286.
Unii specialişti au indicat că „de multe ori cazul nu se înregistrează ca violenţă în familie, dar
ca familie scandalagioasă, iar VVF pierd încrederea în poliţie, li se creează impresia că trebuie să
rabde violenţa şi înseamnă că tot ele sunt de vină.”287.
În acest sens, în scopul eficientizării activităţii de combatere a VF şi de asigurare a protecţiei adecvate pentru VVF, colaboratorii organelor de drept trebuie să ţină cont şi să respecte
cu stricteţe prevederile Instrucţiunilor metodice privind intervenţia organelor afacerilor
interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de VF. Conform p.109 a Instrucţiunilor, nerespectarea prevederilor Legii nr.45 de către angajaţii organelor afacerilor interne abilitaţi
cu competenţe în domeniu este o încălcare a disciplinei muncii şi atrage răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia.
Răspunderea disciplinară a poliţiştilor pentru activitate defectuoasă
Deşi în august 2012 MAI a aprobat Instrucţiunile metodice privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie, unii specialişti intervievaţi au menţionat că uneori poliţiştii nu cunosc despre acest document. Un avocat
relatează: „Într-un caz, poliţistul habar nu avea de Instrucţiuni. Culmea că el opera încă cu
Codul Contravenţional vechi. I-am dăruit eu unul nou. Ulterior, deoarece nu a intervenit pe caz,
a trebuit să depunem plângere la comisariat”288. Conform p.109 a Instrucţiunilor metodice
privind intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de
VF, „nerespectarea prevederilor Legii nr.45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea şi
combaterea violenţei în familie de către angajaţii organelor afacerilor interne abilitaţi cu competenţe în domeniu este o încălcare a disciplinei muncii şi atrage răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia”. Un oficial din cadrul IGP a menţionat că „în ce priveşte neimplicarea
poliţistului, VVF liber poate să formeze 902, indiferent unde se află, cazul să înregistrează.
Sunt rare cazuri, când poliţistul nu fac ceea ce e scris în Instrucţiuni”289.
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Un alt avocat din centru specializat pentru asistenţa VVF a declarat că „Este foarte necesar
de atras poliţiştii la răspundere disciplinară, eu m-am săturat de scris plângeri, acum am o altă
tactică, eu scriu scrisori de mulţumire la cei care fac măcar ceva, dar scriu şi plângeri, deci atunci
când poliţiştii sunt atraşi la răspundere pentru abateri, normal că şeful îi cheamă şi le atrage
atenţia. Dacă aceste plângeri ar fi făcute de către toţi actorii implicaţi în asistenţa şi protecţia
VVF, eu cred ca ar fi mai multă eficacitate. Pentru că nu trebuie sa ajungem sa auzim la ştiri, că
uite, astăzi Republica Moldova a fost condamnată cu 17 mii de euro pentru faptul că comisariatele nu au reacţionat prompt şi nu au protejat victima timp de 15 ani de zile. Cred ca asta-i deja
extremă! Câte cazuri de condamnări la CEDO mai trebuie ca poliţiştii să respecte legea?”290.
Un psiholog a confirmat că anunţarea comisarilor despre greşelile comise de către poliţişti
în activitatea lor în domeniul protecţiei VVF, s-a dovedit a fi o măsură efectivă. „Este bine că
specialiştii pot apela la un superior din organele de drept din raion, atunci când poliţiştii de sector
comit greşeli. Am avut un caz concret, o beneficiară care m-a sunat la mobil la 11 noaptea din
dulap şi mă întreba ce să facă, că agresorul i-a abuzat pe toţi în familie. El era karatist, şi exista
pericol pentru viaţa membrilor familiei. Ea nu putea vorbi fiind ascunsă în dulap. Am sunat eu la
poliţie, dar persoana de gardă mi-a spus ca ei au mai multe crime, asta nu este crimă, lasă să plece
în centru, pentru că ei la moment nu se pot deplasa la locul de trai a victimei. După ce am sunat
de vre-o 6 ori, poliţistul de gardă m-a înjurat. Peste mai mult timp poliţistul totuşi a sosit la faţa
locului, a dat mâna cu abuzatorul, ei au vorbit ieşind pe 15 minute, în timpul asta VVF a început
să facă bagajul, dar între timp poliţistul a plecat, şi soţul a bătut-o din nou. Femeia m-a sunat fiind
bătută. Eu iarăşi sun la poliţie, şi întreb cum au asigurat securitatea femeii, daca iar a fost bătută?
Poliţistul nici măcar nu s-a asigurat ca victima să reuşească sa-şi facă bagajul şi să plece. Cei de la
unitatea de gradă mi-au reproşat că victima putea să ia taxiul şi să plece la Centru. A doua zi m-am
dus la Comisar. S-au adunat a doua zi, au ascultat înregistrările la serviciul de gardă, şi s-au luat
măsuri. Atâta timp cât încălcările se sesizează, putem spera la o schimbare, iar dacă aceste greşeli
nu sunt anunţate, nimic nu se va schimba. Acum am observat că poliţiştii care vin la Centru, sunt
atenţi – cum vorbesc, şi când vin în doi, se corectează unul pe altul..”291. Un avocat a relatat despre implicarea poliţistului dintr-un sector al capitatei într-un caz de violenţă într-o relaţie de
concubinaj: „Politia a fost chemată, dar nu a luat nici o măsură. Deci, am făcut o sesizare la Comisariat, la procuratură, chiar şi la MAI. Peste câteva zile am fost contactată de victimă, care mi-a
comunicat că poliţistul a încercat s-o sfideze. Poate retrage plângerea? Poliţistului o să i se facă
reduceri din salariu… Noi avem răbdare cu beneficiarii noştri, ei iau decizia. Da poliţistului nu i-a
fost mila că Dvs. cu 2 copii umblaţi pe drumuri?…A sunat şi poliţistul la centru, afirmând ca noi
am impus-o pe victima să scrie. A fost tras la răspundere, dar ulterior situaţia s-a repetat. Am scris
iar plângere la aceiaşi instituţie”292. Un psiholog a relatat observaţia s-a personală care rezultă
din colaborarea cu poliţiştii în cazurile VF: „observ o tendinţă din partea colaboratorilor organelor de drept să responsabilizeze VVF pentru cele întâmplate, chiar dacă îşi retrage cererea. Deseori
se uită despre starea psiho-emoţională a victimei, de asta şi lucrează psihologul cu ea, mai bine să
fie referită la psiholog, fiindcă urmările traumei o fac pe VVF să fie dependentă de agresor”293.
290

Interviu cu un avocat, Centru de plasament, localitatea G., 04 iunie 2013.
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea B., 12 iunie 2013.
292
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 11 iulie 2013.
293
Interviu cu un specialist ONG, localitatea G., 26 iulie 2013.
291

48

O VVF a mărturisit: „Am venit la poliţist să cer ajutor, eram vânătă şi cu nasul deformat. El
mi-a reproşat –lasă că eşti bună şi tu.. Am plâns mult.. Soţul deseori alerga cu toporul după
mine, iar în teama că o să mă omoare într-o zi şi o să rămână copiii pe drumuri, am apelat la
Comisariat, şi poliţistul din sat a fost coborât în grad şi schimbat, şi de atunci noul poliţist venea
la fiecare chemare. Dacă ştiam, apelam mai degrabă la Comisariat, poate copiii nu erau atât de
stresaţi”294.
Un alt psihopedagog, a adus un exemplu din propria experienţă când a reuşit să atragă la
răspundere poliţistul care era prieten cu abuzatorul şi era subiectiv în acţiunile sale - „am
avut un precedent când am scris plângere pe un ofiţer de urmărire penală şi acesta a fost schimbat, dosarul s-a transmis la altul, şi ulterior cazul s-a c derulat conform procedurii”295.
Un procuror a menţionat că „ce ţine de legislaţie, aceasta e bună, dar colaboratorii organelor
de drept deseori nu intră în esenţă şi nu o aplică aşa cum trebuie. Şefii de post mai au de crescut
în domeniul dat. În direcţia aceasta noi nu putem să-i obligăm să facă anumite acţiuni la general.
Ar fi bine să existe un ordin, o dispoziţie a MAI cu indicaţii concrete, acţiuni, să fie organizate
nişte raiduri lunare”296. Aceiaşi părere a avut-o şi un psiholog, care a indicat că „după o instruire
a poliţiştilor de sector în domeniu, pentru a evalua cât de serios ei abordează subiectul, ar fi bune
de organizat un control riguros din partea superiorilor acestora”297. Totuşi, un reprezentant a
ONG a menţionat că nu se va grăbi să pedepsească poliţistul (prin şefii acestuia), care nu
a reacţionat în cazul VF – „eu aş avea o discuţie cu poliţistul, iniţial, ca să aflu poziţia lui. În
cazul în care el într-adevăr nu cunoaşte dar doreşte să se implice, eu aş încerca să-l ajut, fiindcă
situaţii individuale sunt foarte, foarte multe...”298
Pentru a evalua cât de bine şi-au îndeplinit obligaţiunile de serviciu poliţistul, unii asistenţi
sociali propun „să fie organizat în rândul VVF un sondaj de opinie despre eficienţa lucrului
poliţistului, prin intermediul chestionarelor anonime şi colectarea informaţiei prin intermediul
specialiştilor care sunt în contact cu VVF”299.
Dotarea tehnico-materială, condiţiile de activitate şi necesitatea instruirii cadrelor
În activitatea cotidiană, colaboratorii poliţiei se confruntă cu mai multe impedimente şi au
un şir de necesităţi în ce priveşte resursele umane sau tehnice.
Mai multe VVF au menţionat că au apelat poliţia fiind într-o situaţie de pericol pentru sănătatea şi viaţa lor. Unele din ele au menţionat că au fost nevoite să aştepte câteva ore până
poliţistul a ajuns la faţa locului, explicaţia poliţistului fiind lipsa transportului sau a combustibilului. Fiind întrebat despre dotarea tehnico-materială a poliţiştilor, oficialul din cadrul IGP
a menţionat că „poliţiştii din teritoriu au nevoie de mai multă responsabilitate. Tot ce ţine de
294
Interviu cu o VVF, beneficiara unui Centrul de plasament, locuitoarea unui sat din Sudul Moldovei, 35 ani, mama a 4 copii, 12 iunie
2013.
295
Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea B., 12 iunie 2013.
296
Interviu cu un procuror, localitatea H., 05 iunlie 2013.
297
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea M., 13 iunie 2013.
298
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 01 august 2013.
299
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea M., 13 iunie 2013

49

dotarea tehnică, este prevăzut de Legea Nr. 436 privind APL(litera “x” al. II, art.14), care este
responsabilă să doteze tehnic, astfel APL contribuie în condiţiile legii la asigurarea ordinii publică,
adoptarea deciziilor privind activitatea politiei municipale, precum şi propune masuri de îmbunătăţire a activităţii acesteia. După Legea nouă totul se asigura, inclusive combustibil, din bugetul
APL”300. În realitate, în cadrul acestui studiu, un poliţist a menţionat că “Cât priveşte dotarea
postul de poliţie, sincer nu este dotat cu nimic, ne deplasăm pe jos, prin sat de dimineaţă până
seara”301. Un alt poliţist a răspuns că „primăria şi-a bătut capul să avem maşină de serviciu la
sector, dar oricum problema combustibilului rămâne”302. Din cauza că „azi este benzină, dar mâne
nu-i, eu am fost nevoit să o duc pe o VVF cu copii ei la oraş, să-i fac expertiza medico-legală, şi plus
la asta ea nu avea bani deci eu am fost pus în situaţia să achit expertiza”303.
Această problemă, dar şi lipsa cadrelor poliţieneşti, lipsa dotării tehnice în biroul, poliţiştilor au fost confirmate şi de către oficialii din cadrul IGP: „Ducem lipsa de cadre poliţieneşti,
asta din cauza salariului mic versus responsabilităţi mari – poliţistul poate fi trezit în mijlocul
nopţii, trebuie să se ducă fără transport la 10 km, trebuie să achite bani din buzunar, sunt nişte
sarcini greu de executat pentru ei. Se doreşte o dotare tehnică mai bună – transport, combustibil,
un aparat fax/xerox/printer, lipsa acestora duce la deficienţe în activitate, per ansamblu”304. Un
procuror a explicat cauza insuficienţei de cadre – „Eu cunosc situaţia din raionul nostru. Sunt
peste 40 de locuri vacante dintre care 30 şefi de post a poliţiei. Este o mare problemă. Dacă ar fi
salarii decente nu ar exista astfel de probleme şi ei ar lucra mai conştiincios”305.
În acest context, angajatul unui ONG şi-a exprimat opinia personală cu referire la acest
fapt: „Nu ştiu în ce măsură poliţistul poate face faţă având un salariu atât de mic, el este responsabil pentru câteva sate, şi trebuie să se deplaseze pe jos prin aceste sate, sunt slab dotaţi,
noi nu le dăm nimic, dar cerem foarte multe de la dânşii. Au şi ei dreptate în felul lor, şi nu au
vre-o vină”306. Un alt reprezentant al ONG la fel, le dă dreptate poliţiştilor, explicând cauza
intervenţiei întârziate în cazurile de VF: ”Eu înţeleg perfect că aceasta este legat cu mai multe
probleme cu care se confruntă poliţistul. Iată de exemplu, sunt cazuri când un poliţist trebuie să
deservească două-trei sate, trebuie să se deplaseze pe jos sau să caute transport»307.
Din cauza fluctuaţiei mare de cadre, „în deosebi cei cu calificare înaltă, mulţi din poliţişti sunt
stereotipizaţi, nu cunosc specificul comportamentul şi portretul victimei şi din acest fapt sunt
frustraţi că implicându-se şi dedicând foarte mult timp pentru soluţionarea cazului de violenţă
în familie, victima se împacă ulterior cu agresorul”308.
Un poliţist, care a menţionat că nu are nici un caz de VF în satul unde lucrează, a relatat că
„am fi fost interesaţi să participăm la o instruire unde putem face schimb de experienţă cu colegii,
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unde să fie şi persoane care au trecut procedura de la A până la Z...poate fi şi aceeaşi victimă,
ca să povestească, cum, ce fel, prin ce a trecut.”309. Cât priveşte posibilităţile de instruire a cadrelor poliţieneşti, un oficial al IGP a indicat că „Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie,
într-un proiect finanţat de către Ambasada SUA cu suportul Centrului de drept al femeilor a
iniţiat procedura de instruire a 550 poliţişti. În cadrul acestui proiect au fost derulate 3 cicluri
de formare a formatorilor, au fost selectaţi iniţial 18 angajaţi ai poliţiei, şi câţiva din societatea
civilă, ulterior au fost selectaţi eligibili doar 7 poliţişti şi 7 din sectorul asociativ. Respectiv primele doua cursuri a câte 25 poliţişti au avut loc, iar apoi din septembrie 2013 vor derula restul
instruirilor destinate ofiţerilor de sector, iar pe viitor ne-am propus să fie instruiţi ceilalţi 700
(restul) poliţiştilor, reieşind din fluctuaţia mare de cadre”310.
Autoritatea poliţistului
Nouă VVF intervievate în cadrul prezentului studiu, care au ezitat să apeleze la poliţistul
de sector, au menţionat că poliţistul nu are autoritate nici în faţa agresorului, nici printre
locuitorii din sat. Un asistent social a menţionat că „Foarte mult depinde de autoritatea poliţistului în faţa agresorului, care contează chiar dacă agresorul este în starea de ebrietate. Dacă e
un copil de 20-22 de ani, autoritatea lipseşte, şi în cazurile acestea, şi poliţistul poate fi agresat,
asta numai atunci când nu poartă uniforma, dar dacă sunt îmbrăcaţi în uniformă, agresorilor
le este frică, nu-l ating”311. Un poliţist a menţionat că deseori este limitat în acţiunile sale:
„Eu vă spun aşa cinstit, când ies la faţa locului să îi spun omului să se mai liniştească...dar sânt
cazuri când te gândeşti că să nu aibă armă sau să nu pună mâna pe mine, sunt mai multe momente, eu nu pot întra liber în ogradă, agresorul nu-ţi permite, poate să fie şi un abuz de serviciu
din partea noastră...”312. Într-un alt caz relatat de asistentul social din centru de plasament
care a ajutat o VVF, care nu a avut curajul să apeleze la poliţistul din sat, a relatat: “Am avut
o beneficiară care era fugară de soţul său violent, s-a dus la o gazdă, apoi la altă gazdă, el a
găsit-o, a bătut stăpânul gazdei, mai în scurt nu avea femeia cu copiii viaţă pe pământ. A ajuns
la noi şi am ajutat-o în obţinerea ordonanţei de protecţie. Poliţistul de sector din sat, care are o
autoritate în sat, l-a chemat pe agresor si a vorbit serios cu dânsul. Asta o fost de ajuns, agresorul
a telefonat-o o singură dată, dar după asta femeia a putut trăi în pace.”313.
O altă VVF a indicat că „În poliţie trebuie să fie şi femei nu numai bărbaţi, să asculte şi o parte
şi alta, că se primeşte solidaritate masculină, unde nu te-ai duce, femeia la noi nu-i stimată”314.
Deoarece printre colaboratorii poliţiei care au fost intervievaţi în cadrul prezentului studiu,
a fost şi o doamnă, aceasta fiind întrebată cum se simte ea în calitate de poliţistă, în sarcina
căreia este şi lucrul cu VVF şi cu agresorii, comparând prestaţia sa cu cea a bărbaţilor în
asemenea postură, ea a relatat că „fiind parte feminină, îmi era la început greu, sunt mulţi abuzatori agresivi, mai există şi stereotipuri că ce mai vrea si doamna asta de la mine. Dar activând
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mai mult timp, lumea îmi cunoaşte caracterul meu in lucru, eu nu tolerez agresivitatea. Ştiţi,
cum să vă explic, bărbaţii poliţişti mai lasă de la dânşii, eu nu sunt aşa, eu nu las, dacă a încălcat
legislaţia, îl pedepsesc cum prevede legea. Consider că nu este important este femeia sau bărbat
în acest post, important să-şi îndeplinească responsabilităţile de serviciu”315.
Totodată, aceasta a mai adăugat că “Eu fiind femeie, colaborator al poliţiei, consider că este un
avantaj, victima este mai predispusa să-mi povestească despre ce i s-a întâmplat. Îmi spune în
detalii ce s-a întâmplat, discută cu mine liber, mai uşor stabileşte contactul psihologic, şi VVF
mai uşor apelează repretat”316. Totuşi, un angajat al Centrului de Asistenţă şi Consiliere
pentru Agresorii Familiali a specificat că „motivul nu este diferenţa de gen, dar mentalitatea.
Cineva este responsabil pentru ceia ce face, se străduie să facă o schimbare, alţii nu vor schimbarea, se limitează doar la amendă şi tot”317.
Aplicarea amenzii ca o măsură de pedeapsă pentru agresor, în opinia mai multor VVF dar şi
a specialiştilor, contribuie la diminuarea autorităţii poliţistului în comunitate şi a încrederi
în organele de drept care, în viziunea populaţiei, au mandatul să combată acest fenomen.
Un avocat a menţionat: „Iată chiar astăzi am avut un caz, VVF care a venit la mine, fiind
bătută de către fiul ei într-un mod bestial şi foarte, foarte des, ea are 3 rapoarte de expertiză
medico-legală care indică că într-o lună ea a fost bătută de 3 ori, şi agresorul de fiecare dată a
fost pedepsit prin amendă. asta în condiţiile când din 2010 avem articolul 201 prim care prevede deschiderea dosarului penal şi persoana respectivă trebuia demult să-şi ispăşească pedeapsa
penală”318. Mai mulţi specialişti intervievaţi au confirmat situaţii în care VVF au fost nevoite să achite amenzile aplicate agresorului de către poliţist, ceia ce le face să nu mai apeleze
după ajutor şi VF se intensifică319,320,321,322,etc .
Un avocat a menţionat că „poliţiştii se grăbesc să pornească procedura contravenţională pentru vătămări corporale uşoare şi în aşa procedură şi se examinează cazul, dar astfel de măsură
de sancţionare a agresorului nu demonstrează eficienţa. Vreau să cred că, în urma instruirii
poliţiştilor, lucrurile se vor schimba, deşi legea prevede în continuare îi convingem că trebuie
pornită urmărirea penală, mai cu seama dacă sunt leziuni corporale uşoare”323. De menţionat,
că conform datelor statistice furnizate de IGP al MAI, numărul proceselor verbale contravenţionale întocmite pe art.78 Codului contravenţional (vătămări intenţionate uşoare),
care era în creştere în perioada 2008-2012, a scăzut în 2013, iar numărul infracţiunilor VF
(art.2011 CP) înregistrate arată o dinamică ascendentă (vezi Tab.3).
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Rolul procuraturii în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie
Rolul procurorului
Un procuror intervievat a menţionat că „În cazul agresorului, pe prim plan trebuie să fie
penalizarea şi sancţionarea, şi pe al doilea plan asistenţa VVF, dar prioritate în nici un fel nu
vor fi dreptul şi interesele agresorului, dar pe prima poziţie trebuie să fie în mod obligatoriu
asistenţa şi protecţia victimei, o asistenţă şi protecţie eficientă, dar nu una declarativă, teoretică
şi iluzorie, asta nu este obligaţiunea directă a organelor de drept. Procuratura trebuie să aibă
un rol pro-activ şi să responsabilizeze toţi acei actori care au obligaţiuni directe să asiste şi să
protejeze eficient victima”324.
Un avocat a menţionat problemele referitoare la implicarea procurorului în atragerea la
răspundere penală a agresorului, una dintre ele fiind refuzul procurorului de a intenta dosar
penal: „Chiar dacă poliţistul de sector sau ofiţerul de post propune intentarea dosarului penal
pe articolul 201 prim, noi ne ciocnim de faptul că procurorul nu intentează dosarul penal pentru
că nu consideră că este componenta de infracţiune”325. Un şef de post a poliţiei a declarat că
„Procurorii şi judecătorii eronat aplică prevederile CP al RM, avem caz când procurorul a încetat
dosarele deoarece s-au împăcat părţile (deşi nu se permite aşa ceva), primul dosar era cu violenţă
reală şi încă ordonanţă de protecţie am făcut. Dar victima vreo 2 luni s-a săturat să fie purtată
prin Comisariat şi prin Judecată şi nu mai avea dorinţă, Procuratura a încetat dosarul...”326. Într-un caz relatat de un alt avocat care a oferit asistenţă juridică, într-un caz de VF când exista
pericol pentru victimă, în cererea de a pune agresorul sub arest, indică că „procurorul nimic
nu a făcut şi a fost nevoit să-i dea [agresorului] drumul. Contactez imediat procurorul. Acesta
a negat că agresorul ar fi fost la el. Oricum, el a decis că nu există temei de arest. Nimeni nu
vrea să-şi asume responsabilitatea. R. Moldova de foarte multe ori a fost condamnată la CEDO
pentru reţinere ilegală. O colaborare între poliţist, procuror, judecător de instrucţie, ar fi foarte
necesară. Nu există dorinţă.”327. Un oficial din cadrul IGP a menţionat că „Mulţi procurori
consideră că trebuie să pornească cauza penală doar după ce au fost comise acte repetate de violenţă. Asta în situaţia când PG ne informa că majoritatea poliţiştilor examinează cauzele VF
prin prisma Codului contravenţional… Deci noi am expediat o circulară internă colaboratorilor
de poliţie în care am indicat express ca nici un caz să nu fie examinat prin prisma CC. Ei procurorii, văd că noi suntem vinovaţi, dar nu iau în consideraţie că toate materialele sunt verificate
de Procuror, şi atunci ei sunt în drept să anuleze procesul verbal sau să-l conteste în instanţa de
judecată, ca procesul sa fie anulat, şi să iniţieze proces penal.”328. Un procuror a menţionat că
„Procurorul ar trebui să aibă un rol pro-activ, ca să dea indicaţii concrete ofiţerilor de urmărire
penală, la alţi prestatori de servicii, inclusiv cu implicarea altor actori anti-violenţă. Numărul
procurorilor care cunosc foarte bine de legislaţie şi cum s-o aplice, este insuficient, în multe cazuri
dânşii nu dau dovadă de acţiuni pro-active, sunt cazuri când victimele sunt implicate în acţiuni
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de urmărire penală repetate, se admit şi confruntări, ceea ce nu este bine, se admit revictimizări şi
ar fi bine ca procurorii să intervină în cazurile când poliţiştii sau alţi actori anti-violenţă comit
astfel de abateri de la standardele şi recomandările internaţionale”329.
Un angajat al unui ONG a fost indignat de atitudinea pasivă a colaboratorilor organelor de
drept în înaintarea cererii pentru obligarea agresorului să părăsească domiciliul comun cu
VVF ca o un punct din OP: „Procurorii şi poliţiştii practic se tem de răspundere, dacă agresorii
stau undeva şi îngheaţă, ei îşi asumă responsabilitatea ca uite ei au contribuit. Dar degeaba ei îşi
asumă responsabilitatea asta, în primul rând ei nu nu sunt responsabili pentru asta, nu trebuie
să-şi bată capul unde va sta bărbatul şi dacă o să îngheţe sau nu, da ei probabil şi-o asumă, că în
mare parte ei sunt tot bărbaţi şi e un fel de solidaritate masculină”330.
Totuşi în cadrul interviului, un procuror a dat dovadă de o implicare pro-activă în identificarea VVF: „Toată informaţia care se înregistrează la poliţie, registrul unu şi doi o primesc
zilnic. Fac analiza. Mai consultăm medicii din teritoriu. Nu toate persoanele se adresează la
unitatea de gardă după ajutor, ei iniţial se adresează la personalul medical, deci noi căutăm toate
căile unde VVF ar putea să se adreseze”331.
Instruirea
Mai mulţi reprezentanţi ai procuraturilor, dar şi poliţişti au menţionat necesitatea desfăşurării programelor de instruire în domeniu pentru reprezentanţii organelor de drept. Un
procuror a menţionat că „Instruirea este întotdeauna necesară, şi noi suntem deschişi la astfel
de colaborare să participăm la astfel de cursuri de instruire, însă cu o singură rezervă, trebuie să
ne anunţaţi din timp pentru că noi avem un program destul de încărcat, preferabil să ne programăm cel puţin cu o lună înainte şi instruirea să fie în teritoriu. Deci avem programate şedinţe
de judecată, avem chemări pentru interogatorii, clar că nu putem lăsa dosarele şi să mergem la
seminare”332.
Un alt procuror a indicat că „Procurorii au nevoie de autoinstruire, schimb de bune practice. La
nivelul procuraturii generale se efectuează instruiri la nivel înalt şi noi mereu primim indicaţii,
generalizări în care sunt abordate momentele pozitive dar şi problemele care le are fiecare procuratură în activitatea sa şi făcând cunoştinţe cu aceste note ne perfecţionăm”333.
Importanţa colaborării psihologului cu procurorii pe cazurile VF
Mai mulţi procurori au indicat dificultăţi în stabilirea contactului cu VVF, şi insuficienţa serviciilor existente pentru VVF care le-ar stabiliza starea psiho-emoţională înainte de
participarea lor în procesul penal. Un procuror a indicat că „Îmi doresc să fie o unitate de
psiholog, nu ca metodist care are ore la scoală, dar să fie disponibil 24 din 24 de ore la solicitarea
organelor de drept şi unde este nevoie să mergem la faţa locului, împreună să lucrăm în teritoriu,
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deoarece din practica mea, dacă psihologul ştie să discute cu victima, atunci aflăm foarte multă
informaţie. Noi procurorii, poliţiştii avem o tactica aparte, precum “spune repede ce s-a întâmplat” şi victima se blochează. Şi respectiv şi încrederea în organele de drept va creşte odată ce
vom implica mai mult psihologul în lucrul nostru”334.
Mai mulţi procurori au indicat lipsa psihologilor calificaţi pentru intervievarea copiilorvictime şi martori în procesele penale335, 336, etc.. O altă problemă menţionată de un procuror
„este problematic să primim expertizele psihiatrice sau psihologice, deoarece de regulă, agresorii
sunt părinţii, şi tot părinţii, trebuie să recunoaştem sunt reprezentanţi legali şi trebuie să-şi dea
acordul/să participe la efectuarea expertizelor”337.
Un psiholog, formator la câteva seminare în care au participat şi procurori din câteva raioane, a menţionat că „Trebuie de menţionat că reprezentanţii sistemul de drept – judecători,
procurori, sunt mai sensibili la problema VF în comparaţie cu anii precedenţi, situaţia s-a schimbat spre bine. Dacă înainte erau orgolioşi, acum ei sunt cei care vin cu întrebări şi-şi manifestă
singuri interesul. Ei sunt gata să colaboreze. Ei au înţeles rolul psihologului. Sunt procurori
care-mi referă foarte multe victime, nu doar a violenţei, dar chiar şi al accidentelor rutiere. Ei au
înţeles cât de utile sunt serviciile psihologul. Şi nu mă refer doar la municipiul Chişinău, apelează şi din regiuni”338.
Rolul instanţelor de judecată în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie339
Atitudinea judecătorilor
Mulţi judecători sunt marcaţi de stereotipurile existente având o atitudine ostilă faţă de
VVF. Un avocat a adus exemple de fraze, adresate VVF, expuse de judecător în instanţa de
judecată „O să vă împăcaţi! Au mai fost aşa cazuri!”, „Vrei să-l educi la bătrâneţe?”340. Un alt
avocat oferă alte exemple de expresii ale judecătorului adresate VVF, în încercarea
de a o responsabiliza: „Nu poate fi vinovat doar unu”. Pot fi aduse şi exemple când judecătorul încalcă Codului deontologic: „În cadrul unui proces de divorţ, judecătorul întreabă:
“De ce vrei să divorţezi? Da poate tu eşti de vină? Poate ai umblat cu alţi bărbaţi? Poate copii
nu sunt ai lui?”341, fapt ce atestă şi o atitudine discriminatorie faţă de VVF. Este menţionat
şi un caz în care, după opinia avocatului, judecătorul părea părtinitor (în favoarea agresorului): „Deşi am remarcat că este un caz de VF şi că, potrivit Codului familiei, în astfel de cazuri
nu se acordă termen de împăcare, judecătorul a replicat de unde am mai luat şi asta. Am deschis
de faţă cu mine Codul Familiei, a citit, s-a convins. Dar oricum a acordat termen de împăcare
334
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două luni”342. În opinia unui avocat, atunci când judecătorul aplică termenul de împăcare în
cazurile de divorţ din cauza VF, „singurul lucru care putem să-l facem este să depunem plângere pe judecător la Consiliul Superior al Magistraturii”343.
Studiul relevă existenţa judecătorilor care nu cunosc procedura emiterii OP. Un avocat
menţionează că „am avut un caz recent când am scris OP şi pentru un judecător şi i l-am dus pe
purtător electronic de informaţie pentru că nu ştia cum să o facă. E salutabil faptul că solicită
ajutor, dar pe de altă parte e dureros pentru că Legea nr.45 exista din 2007”344. Cât priveşte
emiterea OP de către judecători, mai mulţi avocaţi au menţionat că „judecătorul, procurorul
aşteaptă leziuni medii de la VVF, ei consideră că leziunile uşoare nu sunt temei pentru a solicita
OP. Este greu de obţinut OP, măsură care obligă agresorul să părăsească locuinţa. Judecătorii
sunt de părerea că încalcă astfel dreptul agresorului la proprietate, şi se tem să nu fie atraşi la
răspundere345,346,347. Uneori convingerile stereotipizate a judecătorilor observate prin modalitatea prin care ei tratează VVF în instanţă, sunt mai presus decât frica lor de a fi pedepsiţi
de instanţele ierarhic superioare: „să-l alung eu afară iarna? E bărbatul tău! Am rămas şocaţi,
deoarece judecătorul nu are dreptul să-şi expună opinia înainte de pronunţarea hotărârii. A spus
să scriem plângere mai departe, la Consiliul superior al magistraturii. Deci, au fost acceptate
celelalte condiţii din OP: [agresorul] să nu se apropie de victimă la 200 metri, să nu o viziteze
la serviciu, dar [judecătorul] a refuzat sa-l scoată temporar din casă şi asta în condiţia că agresorul nu era proprietarul imobilului şi că aveam cerere din partea proprietarului ca acesta să fie
eliminat. Care e rostul să impui ca măsură să nu se apropie la 200 m, dacă nu impui şi părăsirea
locuinţei, ei doar vor trai într-o casa…? Am scris recurs la Curtea de Apel, iar peste 3 luni Curtea
de Apel a examinat recursul nostru, a anulat parţial încheierea judecătoriei şi a obligat agresorul
să părăsească locuinţa. Timp de 6 luni a durat procedura, în acest termen se putea să se ajungă
şi la decesul VVF, când era posibil de făcut într-o lună”348. Mai multe VVF au menţionat că
după înaintarea plângerilor în judecată şi până la hotărârea judecăţii, abuzatorii au devenit
mult mai agresivi349,350,351, etc., deci ele aveau nevoie de măsuri de protecţie imediate.
Faptul că deseori VVF, după ce povestesc grozăviile prin care au trecut, la final spun că-i
iartă, întăresc atitudinea stereotipizată a judecătorilor faţă de fenomen. Un avocat aduce şi
un exemplu pozitiv, când „legea a funcţionat indiferent dacă victima ş-o iertat sau nu agresorul. Am avut un caz unde au fost multiple acte de violenţă, unde victima l-a tot iertat, dar deja
judecătorul a luat o poziţie fermă şi nu au ţinut cont de acest lucru, condamnând agresorul la 3
ani de închisoare. La ultima şedinţă de judecată a venit fără un dinte. Am întrebat-o dacă totul e
342
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bine, a zis că da. Ea a fost ameninţată mereu de agresor, trasă de păr şi pusă cu capul în căldarea
plină cu apă în faţa copiilor. Ea a trăit într-un stres continuu…Aceste lucruri VVF rareori le
povestesc chiar avocatului, dar în şedinţa de judecată faţă de agresor cu atât mai puţin”352.
Angajatul unui centru maternal a menţionat că „femeile judecătoare sunt mult mai receptive,
comparativ cu bărbaţii, mai ales când e vorba de agresori – într-un caz Centrul nostru a făcut
o referinţă, şi chiar dacă nu aveam documentul de expertiza medico-legală, judecătoarea s-a
adresat la poliţie pentru confirmări, şi până la urmă, VVF i-a fost eliberată OP. Mult depinde
de judecător, pe cât este el deschis să faciliteze accesul la justiţie”353.
Securitatea VVF în sala de judecată
Mai multe VVF au menţionat că din momentul când au plecat de la soţul abuziv aflânduse în centre de plasament, aşteptau cu frică momentul când se vor întâlni cu agresorul în
instanţa de judecată. Pentru multe din ele, prezenţa avocatului a fost foarte utilă, din cauza
dublei frici – frica de agresor şi frica că nu se vor isprăvi în proces354,355,356.
Un procuror a menţionat cum încearcă să minimizeze situaţiile de revictimizare a VVF:
„Noi ducem dosare penale, pe noi ne interesează rezultatele penale, dar nu ne gândim cum să
nu revictimizăm VVF. Eu cu alţi colegi încercăm să schimbăm situaţia - în cazul când nu a fost
posibilă audierea victimei, atunci în judecată rugăm să iasă inculpatul din sala de şedinţă şi victima vorbeşte în lipsa lui... Sunt cazuri unde sunt tensionări atunci aplicăm ce poate fi aplicat la
moment”357. Drept dovadă, o VVF a adus un exemplu pozitiv când judecătoarea a permis VVF
să ocupe o poziţie în care ea se simţea în siguranţă în sala de şedinţe: „Soţul m-a sunat şi m-a
ameninţat că o să mă taie dacă o să mă prezint la judecată. A zis că o să aibă cu el o lamă ascunsă. Când am întrat în sală, am început să tremur, era o sală mică şi el stătea alături de mine. Am
solicitat judecătoarei şi ea mi-a permis să ies în faţă, numai atunci m-am liniştit”358.
Emiterea şi monitorizarea executării Ordonanţelor de Protecţie
Emiterea OP
Doar o singură VVF intervievată în cadrul prezentului studiu a declarat că cunoştea despre
posibilitatea emiterii OP ca o măsură de protecţie, despre care auziseră de la primar: „Am
aşteptat de fapt ca poliţistul de sector să-mi spună acest lucru, am venit la dânsul şi l-am întrebat „puteţi să-mi faceţi OP? Şi el s-a mirat - da de unde ai auzit tu de aşa ceva? Zic, am citit
352
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într-o carte că e posibil, da el zice: da se poate. Nu a avut încotro şi m-a ajutat să mă folosesc
de acest drept”359. Conform oficialului de la IGP, „dintre toţi specialiştii, organul de poliţie este
cel mai activ în demersurile pentru emiterea OP, deci cel mai responsabil, având în sarcină şi supravegherea executării acestora”360. „Deşi avem unele dificultăţi şi greşeli, acestea sunt puse în
discuţie şi înlăturate. Pe al doilea loc în înaintarea demersurilor pentru eliberarea OP sunt însuşi
VVF, apoi în descreştere sunt procurorii, ofiţerii de urmărire penală şi numai câteva OP au fost
emise la demersul asistentului social”361. Un asistent social a împărtăşit dificultatea întâmpinată în încercarea de a se implica în emiterea OP: „când iniţiem OP prin judecată, cei de la instanţa de judecată ne spun că este strict necesară prezenţa şi agresorului, şi ne înmână citaţia pe
numele agresorului. Noi categoric refuzăm, noi nu suntem poştaşi. Acesta este rolul poliţistului
care ar putea înmâna citaţia şi să asigure prezenţa agresorului la judecată”362. Totuşi, în ceea
ce priveşte numărul OP emise în ţară, un procuror căruia îi aparţine pionieratul în emiterea
OP din RM, a menţionat că „numărul OP emise sunt în creştere, dar oricum sunt puţine, asta
indică necunoaştere de către VVF a drepturilor sale şi posibilităţilor existente ca drepturile lor
să fie realizate în practică, funcţionarii publici şi prestatorii de servicii pentru victime trebuie să
fie pro-activi în acest sens”363. Un colaborator de poliţie care nu cunoştea procedura emiterii
OP a menţionat că “la noi în Moldova cam rar se întâmplă că sunt aplicate OP. Pentru ca mai
des acestea să fie aplicate, ar trebui ca nu numai eu, dar toţi colaboratorii organelor de drept să
fim instruiţi”364.
Un psiholog ne-a împărtăşit opinia proprie despre menirea şi procesul emiterii OP: „Noi
am început cu stângul acest proces. S-a înţeles greşit că OP este salvarea. OP se eliberează doar
atunci când viaţa omului este în pericol. Atunci când avem o relaţie violentă care durează mulţi
ani, emiterea OP înrăutăţeşte situaţia în familie. Trebuie făcut altfel - dacă viaţa nu este în pericol, trebuie să convingem victima să vină la consiliere, dar şi mai mult să lucrăm cu agresorul”365.
În timp ce un asistent social a menţionat că „pe o perioada scurtă de timp OP este o măsura
eficientă, dar de multe ori se întâmplă, că după ce s-a eliberat OP, agresorii au avut un comportament şi mai agresiv”366, un avocat menţionează că, „în unele cazuri OP are caracter
educativ: faptul că [agresorul] ajunge să vină la instanţa de judecată unde nu a fost niciodată,
înţelege că partenera nu este singură, că este protejată, asta îl motivează să se schimbe”367.
În unele situaţii specialiştii au menţionat că judecătorii au respins cererea pentru emiterea
OP depusă din partea colaboratorilor organelor de poliţie, deoarece în opinia judecătorilor
legea prevede că VVF trebuie singură să se adreseze la instanţa de judecată, iar în aceste
cazuri poliţiştii rugau VVF să depună cererea către poliţie ca ei să acţioneze din interesele
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ei”368. Oficialul IGP a menţionat că „ultimele modificări ale Legii 167 prevăd că poliţistul va
înainta demers instanţei de judecată pentru emiterea OP doar când victima se află în situaţie de
neputinţă sau criză, iar Instrucţiunile stabilesc expres aceste condiţii şi ce măsuri trebuie fi întreprinse însă rămâne totul la profesionalismul poliţistului de sector care va aplica prevederile
legale”369.
Cât priveşte respectarea termenului de 24 de ore pentru emiterea OP, au fost menţionate cazuri când acest termen a fost respectat dar şi cazuri de nerespectare a termenului prevăzut de
lege. Un avocat a menţionat că „judecătorii nu respectă termenul de 24 de ore pentru emiterea OP,
în special în instanţele municipale, în raioane se respectă mai mult acest termen”370, iar alt avocat
a menţionat numai un singur caz de respectare a termenului de 24 ore, în restul cazurilor a
fost nevoie de 5-6 zile371. Un alt avocat a indicat, din practica personală, că „în 8 din 10 cazuri
totuşi OP este emisă în 24 de ore. E altceva când OP emise nu ajung în 24 ore la poliţistul de sector,
pentru că este remisă prin poştă la poliţistul de sector, şi mai durează până ajunge în mâinile agresorului372”. Un alt avocat a menţionat cazuri când „din momentul înregistrării cererii în cancelarie
până a fi transmise la judecător trec 2 zile, uneori cererile stau câte 2 săptămâni în cancelarie, de
exemplu, când cancelaria este implicată în pregătirea dărilor de seamă, nimeni nu înregistrează şi
nu transmite nimic. Asta se întâmplă în iunie şi la sfârşit de an”373.
Un şef de post a menţionat că „nu se reuşeşte în practică emiterea OP în 24 de ore, deoarece
nu reuşeşte să asigure prezenţa agresorului şi victimei la judecată. Drept soluţie, indicată şi de
alţi specialişti intervievaţi, a fost propusă posibilitatea eliberării Ordonanţei de urgenţă, de
către ofiţerul de poliţie, care ar conţine aproximativ ceea ce conţine şi OP emisă de instanţa de
judecată”374,375. Totodată, în opinia unui asistent social, „trebuie să existe criterii bine stabilite în baza cărora poliţistul poate emite această OP de urgenţă. În acelaşi timp, emiterea OP
de urgenţă nici într-un fel nu trebuie să oprească iniţierea procedurii de emitere OP (de lungă
durată)”376.
Un obstacol serios în emiterea OP este faptul că judecătorii ezită să includă ca măsură de
protecţie a VVF obligarea agresorului să părăsească temporar locul comun de trai, considerând că încalcă astfel dreptul la proprietate a agresorului, şi se tem să fie traşi la răspundere377. Contrar la aceste spuse, un avocat a menţionat că i s-a creat impresia că „judecătorii
sunt deja atât de sensibilizaţi despre OP, că ei preferă să emite OP pentru a evita probleme
ulterioare, cererile de emitere nu sunt respinse chiar şi în cazurile când probatoriul era slab,
simple declaraţii ale victimelor au fost suficiente pentru emiterea OP”378. Unii procurori, în
368
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susţinerea judecătorilor care nu doresc să emită OP explică că „OP prevede că abuzatorul
poate fi expulzat, dar el nu are unde pleca, apoi strică un geam de la grădiniţă şi doarme pe timp
de iarnă sau face alte acţiuni şi de aici reiese că este impus de organele de drept să săvârşească
infracţiuni. Părerea mea, abuzatorul trebuie să rămână acasă, iar victima cu copii să fie plasaţi
la centru. Ar fi bine ca să locuiască în odăi separate, deoarece acest imobil este şi proprietatea
lui”379. Totuşi, un avocat a menţionat că „Curtea Supremă de Justiţie s-a expus foarte clar la
acest capitol – indiferent de dreptul la proprietate, agresorul este obligat să părăsească locuinţa
atunci când judecătorul restricţionează accesul acestuia prin OP”380.
Executarea şi monitorizarea executării OP
Respondenţii au menţionat mai multe probleme ce ţin de executarea OP de către agresor,
şi rolul poliţistului în monitorizarea executării acesteia.
Conform prevederilor Legii nr. 320 cu privire la activitatea poliţiei şi a poliţistului, art. 21, litera “n”, poliţia este obligată să supravegheze executarea OP, şi să asigure protecţia VVF381. Mai
mulţi specialişti au indicat că chiar dacă a fost emisă OP, agresorul a continuat să locuiască
în aceiaşi casă cu VVF, iar poliţistul nu a fost în stare să întreprindă nimic382,383,384,385. Poliţiştii au indicat că sunt agresori care oricum încalcă OP, chiar dacă ei au fost informaţi despre
consecinţe, de regulă încalcă cei care au antecedente penale386. Alţi specialişti intervievaţi au
indicat că uneori VVF, fie din motiv că are nevoie ca agresorul s-o ajute în gospodărie, fie
din intenţia de a-l provoca să încalce OP, „invită” agresorul la locuinţa lor astfel contribuind
la încălcarea OP387,388. Deşi unii specialişti au menţionat necesitatea informării VVF că şi ea
este responsabilă pentru „provocarea” agresorilor la încălcarea OP389,390,391, practicile bune
ale altor ţări indică că VVF nu poartă nici o responsabilitatea în cazul în care agresorul încălcă
OP. Agresorul este singurul responsabil şi este obligat să respecte prevederile OP. Un avocat
menţionează despre posibilitatea rareori verbalizată de specialişti precum „în cazul dacă VVF
doreşte să se împace cu agresorul iar OP nu a expirat, nimeni nu împiedică VVF să scrie o cerere de
revocare a măsurilor de protecţie la aceleaşi organe care au emis OP”392.
Pentru a întări efectul de protecţie a VVF oferit prin intermediul OP, unii specialişti susţin
ideea înăspririi pedepsei pentru încălcarea prevederilor OP de către agresor, de la amendă
la iniţierea unui dosar penal393,394.
379

Interviu cu un procuror, localitatea H., 05 iulie 2013.
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013.
381
Interviu cu un oficial al MAI, 23 iulie 2013.
382
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G.,11 iulie 2013.
383
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013.
384
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea F., 21 iunie 2013.
385
Interviu cu un asistent social, localitatea C., 10 iunie 2013.
386
Interviu cu un poliţist, localitatea S., 12 iunie 2013.
387
Interviu cu un oficial al MMPSF, 27 iunie 2013.
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Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013.
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Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 23 iulie 2013.
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Totodată, este îngrijorătore această atitudine şi tendinţă a specialiştilor de a egala responsabilizarea victimei violenţei în familie şi agresorului acesteia pentru încălcarea OP – victima
în nici un caz nu este responsabilă în situaţia cînd agresorul a încălcat OP. În conformitate
cu Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi
a violenţei domestice (Istanbul, 11.05.2011), pe care Republica Moldova intenţionează să o
semneze şi să o ratifice în curând, „statul va lua măsuri necesare pentru asigura faptul că OP
sunt disponibile pentru protecţia imediată şi fără sarcini financiare sau administrative nejustificate
plasate asupra victimei”395. Odată ce Republica Moldova va semna această Convenţie, este
necesar a familiariza specialiştii din domeniu, atît cu prevederile Convenţiei, cît şi cu bunele
practici existente în regiune care exclud orice responsabilitate de pe seama victimelor în caz
de nerespectare a OP de către agresor. Responsabilitatea pentru violenţă şi răspunderea pentru implementarea prevederilor OP trebuie să fie exclusiv pe seama agresorilor.
Servicii pentru agresor
În cazul când VVF care a beneficiat de serviciile de reabilitare revine în mediul abuziv de
acasă, în situaţia în care cu agresorul nu s-a lucrat în paralel, efectul serviciilor de reabilitare
se reduce la minimum, iar VF chiar se agravează396,397,398,399,400. Odată cu sancţionarea, agresorii trebuie să beneficieze şi ei de servicii de reabilitare, deoarece, chiar dacă divorţează, ei
oricum îşi reconstruiesc o altă relaţie, de asemenea abuzivă401,402,403. Unii specialişti indică
că peste 3 luni, când expiră durata OP, agresorul revine cu comportamentul neschimbat,
cercul violenţei se repetă, şi apare necesitatea emiterii unei noi OP404.
Statul şi-a asumat angajamentul să asiste VVF, dar şi agresorii405. La moment în Republica
Moldova există un singur Centru specializat în asistenţa şi consilierea agresorilor, aflat la
nordul republicii. În următorii ani, MMPSF planifică deschiderea a două centre de reabilitare pentru agresori în centrul şi sudul republicii406. Un oficial al MMPSF s-a referit la
importanţa dezvoltării serviciilor pentru agresori în Republica Moldova: „Văd rostul acestor servicii nu numai în contextul asigurării unei asistenţe agresorilor, de fapt filozofia politicii
şi a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea VF nu se reduce la încarcerarea tuturor
agresorilor, deci esenţa legii nr. 45 şi în general, conceptul de prevenire a acestui fenomen constă
mai mult în reeducarea şi reabilitarea agresorilor, a victimelor, şi a comunităţii în general, prin
dezaprobarea comportamentelor care încalcă ordinea publică. Deci este necesar ca prin acele me395

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Romanian.pdf
Interviu cu un psiholog, Centrul de plasament, localitatea C., 25 iulie 2013.
397
Interviu cu un psiholog, Centrul de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
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Interviu cu un psiholog, Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, 28 iunie 2013.
399
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 11 iulie 2013.
400
Interviu cu un poliţist, localitatea N., 02 iulie 2013.
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Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
402
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 01 august 2013.
403
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea I., 24 iunie 2013.
404
Interviu cu un asistent social, localitatea A., 25 iunie 2013.
405
Interviu cu un procuror, localitatea B., 12 iunie 2013.
406
Din discursul Dnei Pascal L., MMPSF, în cadrul şedinţei Grupului Consultativ de Proiect în cadrul proiectului „Tăcerea nu e o soluţie: Abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova” din 25 septembrie 2013.
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canisme, care sunt gândite la nivel naţional şi la nivel european inclusiv, agresorul să înţeleagă
că el este problema, şi inclusiv comunitatea în care el trăieşte inclusiv rudele, aşteaptă schimbarea din partea lui, şi dacă toţi actorii vor avea o aşa abordare, eu consider că vom avea un impact
şi o schimbare mai profundă”407.
Importanţa dezvoltării serviciilor de consiliere psihologică pentru agresori, în opinia unui
psiholog, este argumentată şi din considerentul că „în jumătate dintre cazuri, violenţa în
familie, încă până a prinde rădăcini, se produce nu dintr-o patologie de personalitate, ci pur şi
simplu, din destrăbălare şi din cauza că nu e sancţionată, din cauza că cineva a lovit de mai
multe ori şi a rămas nepedepsit, nimeni nu atrage atenţie şi în general toate-i merg ca la vale.
Atunci însă când este pus în anumite limite şi începe a se încadra în ele, atunci el adoptă un cu
totul alt comportament”408. De multe ori victima nu doreşte să divorţeze de agresor, ea se aşteaptă la o schimbare de atitudine din partea acestuia409. Specialiştii menţionează exemple pozitive
de schimbare a comportamentului agresorului, când asistenţii sociali au implicat familia extinsă
care l-au convins pe agresor să meargă la dezalcoolizare, sau când comportamentul s-a schimbat
chiar după prima discuţie cu specialistul. Acestea au fost cazuri mai simple, dar oricum sunt necesare servicii specializate”410. Consilierea psihologică ca şi serviciul pentru agresori trebuie
separată de serviciile oferite VVF, se doreşte că doi psihologi diferiţi să lucreze cu ambii
subiecţi în acelaşi timp411. Un director al unui centru pentru femei a menţionat un caz când
„poliţiştii au încercat să ne oblige să prestăm servicii pentru agresor, deci le-am explicat că aceştia
sunt o altă categorie de beneficiari pe care noi nu le acoperim în activităţile centrului”412.
O altă problemă în Republica Moldova este lipsa culturii de a apela la psiholog. Cu atât mai
rare sunt cazurile când bărbaţii se adresează la psiholog (ori de cele mai dese ori bărbatul este
agresor în familie), care „de obicei se îndreptăţesc şi acuză victima de acţiunile lui. Agresorului
nici prin minte nu-i trece că ceva nu este in regulă cu el. Ei consideră că victima ia provocat, s-a
plâns la organele competente, a luat copii de acasă şi l-a făcut de râs.413”. Din cauza că majoritatea
agresorilor nu doresc să meargă voluntar la un psihoterapeut, mai mulţi specialişti au indicat
necesitatea obligării agresorilor prin decizia instanţei de judecată, această obligativitate fiind
stipulată în OP414,415,416,417,418 posibil ca o alternativă la pedeapsa cu detenţie sau muncă neremunerată în folosul comunităţii419,420,421,422,423. Un psiholog care participat la instruirea jude407
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cătorilor în domeniul prevenirii şi combaterii VF, le-a transmis următorul mesaj: ”Dacă vreţi
să contribuiţi la soluţionarea problemei, nu le daţi termen de împăcare cum faceţi voi în mod greşit,
dar încercaţi, prin hotărârea emisă, să-i trimiteţi la reabilitare psihologică. Atunci când agresorul
va merge la psiholog, va înţelege esenţa violenţei, se va învăţa să gestioneze furia, el va depăşi
agresivitatea”424. Pentru a oferi aceste servicii de psihoterapie pentru agresorii familiali, este
necesară instruirea reţelei de psihologi din toată ţara, în special în condiţiile când deschiderea
mai multor centre pentru agresori este costisitoare425. Costul unui Centru de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali estimat de MMPSF este de 1 milion MDL426.
O problemă menţionată de mai mulţi specialişti intervievaţi a fost lipsa serviciilor de dezalcoolizate accesibile pentru agresorii dependenţi de alcool. La fel ca şi agresorii familiali care
în mare parte nu merg voluntar la un psihoterapeut pentru a învăţa cum să-şi controleze
furia, persoanele dependente de alcool nu doresc în mod voluntar să urmeze tratamentul
de dezalcoolizare. Un asistent social din Centru de asistenţă şi consiliere pentru agresori a
menţionat că „rata agresorilor-alcoolici este mare, cca 60-70%. Dar alcoolul nu este cauza, VF
are cauze mai profunde, iar alcoolul este doar un factor favorizant, amplifică violenţa, îl face pe
agresor să piardă autocontrolul şi exteriorizează mai tare emoţiile sale. Foarte puţini agresori-alcoolici acceptă benevol tratamentul din prima şedinţă, cu majoritatea trebuie să lucrezi mult, ca
să ajungi la conştiinţa lor, poate dura 3-9 şedinţe de consiliere psihologică până când el acceptă
tratamentul medicamentos de dezalcoolizare, dar asta este condiţia dacă doreşti să beneficiezi de
serviciile centrului, fiindcă altfel lucrul nostru nu va avea succes”.427 Unii psihologi au menţionat că au referit câteva cazuri a agresorilor la psihoterapeutul narcolog din centrele de
dezalcoolizare, de stat dar aceştia „nu fac nimic pentru a convinge pacienţii să beneficieze de
acest serviciu”.428 Mai multe VVF intervievate în cadrul acestui studiu, au menţionat că nuşi puteau permite serviciile de dezalcoolizare pentru soţii lor agresivi din cauza costurilor
acestora, în situaţia în care familia nu avea nici o sursă de venit.
În timp ce unii colaboratori de poliţie recunosc că rolul poliţistului şi asistentului social în
profilaxia VF prin conversaţii cu agresorul nu a avut efectul scontat,429,430,431 alţii au identificat o practică efectivă: „Din mai multe localităţi ale raionului, în Comisariatul de poliţie, poliţistul de sector şi asistent social au adunat familiile scandalagioase, aflate la evidenţă şi le-au
adus la cunoştinţă Legea nr.45. La această şedinţă a participat şi reprezentantul Centrului de
Plasament. Pentru săteni, faptul că sunt chemaţi la Comisariat în oraş, ceste o mare responsabilitate, respectiv când intră colaboratorii organelor de drept în uniformă, toţi se scoală în picioare... Astfel este responsabilizat agresorul, dar am văzut şi că VVF, au curaj şi dau întrebări, simt
că şi ele au anumite drepturi”.432
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3.5 Rolul specialiştilor din secţiile/direcţiile asistenţă socială şi de protecţie a
familiei
Conform Legii nr. 45, secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei, prin
intermediul specialistului responsabil de domeniul prevenirii şi combaterii VF, conlucrează cu poliţia în identificarea persoanelor predispuse la comiterea actelor de VF, sunt împuternicite să plaseze victima în centrul de reabilitare, să ofere consiliere psihologică şi psihosocială victimelor prin mijloace proprii sau redirecţionând cazul specialiştilor din centrele
de reabilitare, să apere drepturile şi interesele legale ale victimelor, monitorizează victimele
şi le acordă asistenţă după ce au părăsit centrele de reabilitare.433
O VVF intervievată a menţionat că „datorită asistentului social, mai sunt în viaţă. M-am
adresat de multe ori la poliţistul de sector, dar după vizitele lui, situaţia se agrava mai tare. Asistentul social m-a ajutat să apelez la Comisariatul de poliţie, m-a informat despre drepturile mele
şi a iniţiat procedura emiterii OP, despre care am aflat prima dată tot de la asistentul social”.434
Totuşi, aşa cum a fost menţionat mai sus, mai multe VVF nu apelează la asistentul social din
cauza neîncrederii435 sau din cauza temerii că asistentul social din sat nu va asigura confidenţialitatea cuvenită.436 Pe lângă aceasta, în opinia unor specialişti intervievaţi, „VVF deseori
nu percep asistentul social din sat ca persoană care s-ar putea implica în soluţionarea VF, mai
degrabă ca distribuitor de ajutoare sociale”.437,438 Într-adevăr, unii asistenţi sociali au mărturisit că „asistenţii sociali din sat sunt supraîncărcaţi cu ajutoare sociale, pensionari şi invalizi,
că nu au timp pentru această categorie de beneficiari”439,440 sau că „având cca 6000 locuitori
în sat ca şi acoperire numerică, asistentului social îi este greu să cunoască tot ce se întâmplă în
familie, VF este un fenomen ascuns”441. Un procuror a adus un exemplu când, deşi asistenţii
sociali cunosc despre aceste cazuri, nu întotdeauna se autosesizează: „În cadrul examinării
materialelor, am găsit o anchetă socială pentru minori, unde asistentul social indică problemele
discutând cu membri familiei, deci copilul indică ca tata l-a bătut cu picioarele, etc. În această
anchetă este rubrica recomandări, de ce asistentul nu scrie: a sesiza organele de drept? Am fost
nevoit eu să fac o sesizare”.442
Mai mulţi specialişti au indicat rolul important al asistentului social comunitar în identificarea VVF. Un impediment în identificarea VVF, în opinia unor specialişti intervievaţi,
este lipsa studiilor şi cunoştinţelor corespunzătoare cum să lucreze cu această categorie
433
Vezi Art.8, p.3.Legea nr. 45-XVI din 01 martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată la 18.03.2008,
Monitorul Oficial nr.55-56, în vigoare din 16.09.2008. Poate fi accesata la: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&
id=327246
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iunie 2013.
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Vezi notele de subsol nr. 71, 72.
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de beneficiari.443,444,445,446 Un reprezentant a specificat că „s-au făcut multe instruiri pentru
asistenţii sociali ca actori importanţi în cadrul SNR, dar acestea erau ţintite mai mult asistenţei
victimelor traficului de fiinţe umane. Trebuie de replicat acest model de instruire, numai pentru
altă grupă de beneficiari cum sunt VVF”447. Confirmând necesitatea instruirilor, un asistent
social intervievat a adus un exemplu: „Am avut un caz unde d-na cu siguranţă a fost bătută,
deoarece avea un ochi vânăt şi la întrebarea ce s-a întâmplat, ea mi-a răspuns că s-a lovit cu un
lemn. Nu mi-a reuşit să o fac să recunoască”.448 Un avocat căruia VVF ia mărturisit, că a informat asistentul social despre situaţia de violenţă cruntă în familie, dar acesta nu s-a implicat
nicidecum doar a manifestat compasiune sugerându-i victimei să rabde situaţia în care se
află. Avocata împreună cu VVF a avut o întrevedere cu şeful DAS, care a întrebat-o: “Dar ce
până acum ai răbdat şi acum nu mai vrei să răbzi?”449
Printre problemele menţionate cu care se confruntă asistenţii sociali comunitari în activitatea de asistenţă şi protecţie a VVF, au fost lipsa spaţiului separat unde asistenţii sociali
ar putea vorbi cu victima fără martori,450 interzicerea asistentului social de a avea acces în
locuinţă de către agresor451,452 frica de răfuială din partea agresorului453,454,455, remunerarea proastă şi motivarea scăzută de a lucra cu această categorie de beneficiari.456,457,458.
Dat fiind faptul că asistentul social, dar şi poliţistul de sector au aceleaşi obligaţiuni de
monitorizare a executării/respectării OP de către agresor459, un bărbat angajat în calitate de asistent social comunitar a menţionat: „Eu simt un avantaj fiind bărbat şi având
obligaţia să monitorizez comportamentul agresorului intru respectarea de către el a OP, eu
vorbesc cu el şi noi putem discuta bărbăteşte, să zicem, el percepe altfel această discuţie, mă
refer în sens pozitiv. Totodată sunt dezavantajat în comunicarea cu femeile VVF, fiindcă
femeile nu îşi deschid sufletul unui bărbat, chiar şi specialist”.460

443

Interviu cu un asistent social, localitatea A., 25 iunie 2013.
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G.,, 11 iulie 2013.
445
Interviu cu un asistent social, localitatea L., 25 iunie 2013.
446
Interviu cu un asistent social, localitatea O., 03 iulie 2013.
447
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea B., 12 iunie 2013.
448
Interviu cu un asistent social, localitatea U., 04 iulie 2013.
449
Interviu cu un avocat, ONG, localitatea G., 07 iunie 2013.
450
Interviu cu un specialist, ONG, localitatea G., 01 august 2013.
451
Interviu cu un asistent social, localitatea C., 10 iunie 2013.
452
Interviu cu un asistent social, localitatea L., 25 iunie 2013.
453
Interviu cu un specialist, Centru de plasament, localitatea D., 11 iunie 2013.
454
Interviu cu un asistent social, localitatea L., 25 iunie 2013.
455
Interviu cu un specialist, Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, 28 iunie 2013.
456
Interviu cu un psiholog, Centru de plasament, localitatea G., 06 iunie 2013.
457
Interviu cu un asistent social, Centru de plasament, localitatea G., 05 iunie 2013.
458
Interviu cu un specialist, Centrul de asistenţă şi consiliere pentru agresorii familiali, 28 iunie 2013.
459
Interviu cu un oficial, MAI, 23 iulie 2013.
460
Interviu cu un asistent social, localitatea N., 08 iulie 2013.
444

65

3.6. Rolul instituţiilor medicale
Conform Instrucţiunii privind intervenţia instituţiilor medicale în cazurile de VF, furnizorii
de servicii de sănătate joacă un rol important în identificarea VVF şi referirii lor către alte
servicii.461
Una din cauzele ne-adresării la medici fiind abuzate de soţii/partenerii săi, indicate de VVF,
era lipsa resurselor financiare pentru achitarea serviciilor de asistenţă medicală şi ruşinea
adresării la medic, situaţie caracteristică în mod special femeilor din mediul rural. Astfel, o
beneficiară a declarat că s-a adresat la medicul din oraş fiind în stare gravă deja, iar anterior
în situaţii de violenţă fizică nu apela după ajutor, deoarece „medicii i-au bani pentru tot, nu
am bani nici pentru control, şi nici pentru tratament, iar uneori nici bani să ajung până la spital
nu aveam”462. O altă beneficiară a spus că „nu aveam bani ca să mă duc să-mi scot leziunile”.
Totodată, în opinia unui asistent social din centrul de plasament, „lucrătorul medical are
un rol foarte important, fiindcă el cunoaşte foarte bine situaţia în fiecare familie, dar depinde
cât de tare doreşte medicul să se implice, să cunoască. Noi consideram ca nu neapărat pacientul trebuie să meargă la medic, dar şi medicul ar trebui sa evalueze situaţia, să meargă prin
familii”463. O beneficiară(VVF) a Centrului maternal care a aflat despre serviciile centrului
de la asistenta medicală din sat, care cunoştea situaţia din familie şi chiar acorda asistenţă
medicală primară pentru VVF după abuzurile fizice severe, s-a decis s-o refere abia atunci
când agresorul ia aplicat o lovitură de topor în cap, fiind în ultimele luni de sarcină: „Eu
întotdeauna zic că fiica mea cea mică care era în burtă când am ajuns la Centrul maternal, este
de fapt salvatoarea noastră – asistenta medicală, văzându-mă în starea ceea, a spus că mai bine
mă trimite cu copiii din sat, decât să răspundă de mine şi de copilul nenăscut”.464
Un psiholog a menţionat că „medicii aproape nu se implică în referirea VVF, deşi au fost instruiţi în acest sens. Fiecare consideră că reţeta şi pastila este unica datorie a lor. În ultimii trei
ani nu am avut nici un caz a VVF referit de medic. Problema nu este că victimele nu spun ce
s-a întâmplat, ele nu trebuie să povestească nimic. La sate, medicul foarte bine ştie situaţia din
familie. Medicul trebuie să întrebe direct atunci când intuieşte ceva. În cazul celor de la oraş,
sunt alte metode de a discuta cu femeia – dacă ea vine des şi are echimoze este clar ce se întâmplă.
Medicii sunt pasivi”.465 Directorul unui centru maternal a declarat că „dacă VVF a venit la
spital bătută, şi ea indică că a fost bătută, medicii raportează la poliţie, şi gata, în rest e treaba
poliţiei, adică nu le referă direct la centru, dar puţine din victime doresc să coopereze cu poliţia,
mai ales dacă s-au ales cu o amendă pe care trebuia singură s-o achite, şi practic ajung repetat la
spital…Poate medicii şi s-ar implica mai mult, dar se tem să nu-i dăuneze mai mult VVF”.466
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Psihologul de la Centrul de plasament a indicat că medicii şi asistenţii sociali din sate nu se
autosesizează şi nu raportează cazurile de VF, aducând exemple concrete când „personalul
centrului pentru prima dată, acordă grade de invaliditate persoanelor de 30, 32 ani care vin de la
ţară bătuţi, maltrataţi, cu debilitate profundă. Ei trăiesc în pădure? Ei trăiesc în sat unde este
medic, soră medicală, primar, asistent social şi poliţist. De ce acest om a rămas fără susţinere,
nepensionat etc. De ce copii vin cu retard, dar nu au li grad de invaliditate? A cui e problema
asta? A medicului, în primul rând”467.
Un asistent social, care a menţionat că a invitat un medic la şedinţa echipei multidisciplinare, unde managerul de caz planifica să ceară intervenţia medicului, a primit răspunsul de la
medic „Eu nu am când, eu am pacienţi. Cine eşti să-mi dai indicaţii?”.. Trebuie să scriu multe
scrisori, ei nu sunt receptivi”.468
3.7. Rolul primarilor
Conform Legii nr. 45, autorităţile APL sunt abilitate să creeze comisii pentru problemele
sociale, formeze echipe multi-disciplinare în domeniu, organizarea serviciilor/centrelor de
reabilitare a victimelor şi agresorilor, dezvoltă parteneriate sociale cu organizaţii neguvernamentale care să contribuie la prevenirea şi combaterea VF, constată prin decizia comisiei
pentru problemele sociale, existenţa sau dispariţia pericolului pentru viaţa şi sănătatea victimei în urma aplicării măsurilor de protecţie. Referitor la implicarea primarilor, ca autoritate reprezentativă şi care este abilitată în promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective, care ar include şi cazurile VF, au
fost colectate mai multe opinii, deseori controversate.
O VVF a menţionat că primarii deseori cunosc situaţia din familiile abuzive, dar tolerează VF. Femeia a făcut o comparaţie interesantă „precum bărbatul în familie este stăpân şi
femeia trebuie să-i tacă gura, aşa şi primarul care prin nepăsarea lui îi face pe toţi din sat să
nu atragă atenţia la porcăriile care au loc în familie, atât a consătenilor, cât şi a asistenţilor
sociali şi poliţiştilor de sector”.469 Un psiholog de la Centrul de plasament a indicat că „Totul
depinde de relaţia de la om la om. Asta depinde, în mare măsură, de autorităţile publice locale,
de tonul care-l dă de exemplu, primarul asistentului social”.470 Colaboratorul Centrului de
Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali, care deseori pleacă cu seminare prin sate,
a menţionat: „Uneori te şochează chiar şi reacţia unor oameni cu autoritate în sat, cum ar fi
primarul, despre prevederile legale, cu ar fi OP. Am fost martor la o şedinţă unde un primar care
este stimat în sat, care s-a ridicat şi a s-a exprimat indignat: „cum adică bărbatul să plece din
casă, unde să se ducă?.” Nimeni nu se indignează atunci când victima desculţă pe glod, zăpadă
omăt fuge din casă la o bucată de noapte, ca să scape de bătăi, nimeni nu întreabă unde se dus
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ea, dar scoaterea agresorului trezeşte nemulţumire chiar şi la membrii APL”.471 Un colaborator
al comisariatului de poliţie a declarat că „APL trebuie să se implice mai activ în problema
dată, chiar anume primarii...ei în general nu au idee de legislaţie, ei se conduc numai de Legea
lor cu privire la administraţia publică locală şi atât...din partea administraţiei publice locale nu
se face absolut nimic în domeniul dat..”.472 Faptul că primarii nu se implică practic deloc în
identificarea, referirea/facilitarea accesului la asistenţă şi protecţie, a fost menţionat şi de
unii avocaţi intervievaţi.”473
O altă VVF a primit informaţia despre Centrul de plasament de la primarul din sat: „Primarul mi-a spus chiar concret, unde, adresa, mi s-a dat o broşură unde erau descrise toate serviciile
centrului, aflând despre acest centru, am hotărât să-mi iau inima în dinţi, să sun şi să întreb,
mai întâi m-am informat, ce e posibil, despre ce este vorba, ce tip de ajutor poate să mi se acorde,
după care am hotărât să vin”.474 O altă VVF intervievată, a menţionat cazul ei şi a copilului
maltratat a fost iniţial suspectat iniţial de asistenta medicală din sat, care a dezbrăcat copilul
pentru ai face vaccina, şi care a observat vânătăi pe corpul copilului, dar copilul a început să
plângă şi nu a vrut să vorbească. Atunci a chemat primarul şi i-a zis copilului „tu nu plânge,
nu te teme, tata nu va afla nimic. Primarul m-a chemat la el, zice „hai să vorbim”. Şi m-a luat
la întrebări: „de unde ai vânătăile?”, şi eu atunci aşa şi i-am povestit… Mi-a zis: „De ce nu ai
venit mai devreme? De ce ai tăcut (ascuns)?” Îmi era frică. Iar el îmi zice: „Te-ai fi apropiat fără
ca nimeni să afle şi mi-ai fi povestit, între noi”. Nu ştiu de ce, dar mie mi-a fost frică . Primarul
a anunţat poliţia, pe urmă a venit grupul operativ şi l-a luat [pe agresor)]”.475 Cu referire la
implicarea primarului în lucrul cu agresorul, un asistent social comunitar a declarat că „eu
niciodată nu am discutat cu agresorul de una singură, la noi în sat se implică primarul. Invităm
a abuzatorul la primărie. Primarul la noi în sat are cea mai mare autoritate, mai mare chiar decât
poliţistul. După discuţia cu primarul, agresorii se mai liniştesc”.476
Astfel, rolul primarului în identificarea VVF în comunitate şi facilitarea accesului acestora
la SAP este cert.
3.8. Rolul altor actori
Instituţiile preuniversitare
În scopul prevenirii violenţei faţă de copii şi reglementării acţiunilor de identificare, documentare şi intervenţie a lucrătorilor din sistemul de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic de copii, Ministerul Educaţiei a emis la 22.02.2013 Ordinul cu privire la Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de
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învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare şi trafic de copii. Conform Procedurii
stabilite de ME, directorii instituţiilor de învăţământ sunt obligaţi să sesizeze cazurile (suspecte sau confirmate) de abuz asistentului social comunitar la locul de trai al copilului şi
să informeze în aceiaşi termeni organele de poliţie/procuratura, înregistrând aceste cazuri
în Registru de evidenţă a sesizărilor. Referitor la aspectele educaţionale care ar promova
crearea unor relaţii non-violente în cuplu, această temă ar putea fi abordată în contextul
disciplinelor obligatorii „Dirigenţia” şi „Educaţia civică”, sau în cadrul disciplinelor facultative la nivelul claselor X-XII „Educaţia pentru viaţa de familie”, „Educaţia pentru sănătate”,
„Educaţia pentru drepturile omului”, „Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale”.
Deşi politicile implementate activ de ME pentru informarea şi instruirea cadrelor didactice în
vederea calificării actelor de violenţă în familie, activităţi de cooperare activă a instituţiilor de
învăţământ cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, mai mulţi specialişti au indicat
necesitatea intensificării eforturilor în domeniu de instituţiile de învăţământ, prin fortificarea
componentei educarea relaţiilor non-violente ca o modalitate de prevenţie primară a VF.
Un oficial de la MMPSF a menţionat că „educaţia stilului non-violent de viaţă este un element
foarte necesar în sistemul educaţional, sperăm că o nouă modificare a legii învăţământului şi-ar
regăsi anumite prevederi şi pentru sistemul educaţional în contextul obligativităţii includerii anumitor module, cu toate ca la momentul actual răspunsul Ministerului Educaţiei este că această
abordare este încadrată în sistemul educaţional la modulul „ Educaţie civică”, deci se abordează
şi subiectul violenţei faţă de semeni, în societate, etc., această abordare trebuie să fie instituţionalizată. Viziunea mea ca specialist în domeniu este că este necesară în primul rând elaborarea unor
module pentru fiecare etapă de învăţământ, chiar aceeaşi etapa preşcolară, şcolara, învăţământul
vocaţional şi universitar - dacă am avea o aşa abordare la fiecare etapă educaţională, eu sper ca
rezultatele vor fi mult mai vizibile, fiindcă prin sistemul educaţional sunt trecuţi aproape toţi
cetăţenii RM, atât victimele cât şi agresorii. Astfel, va fi şi o schimbare în atitudine şi va creşte
intoleranţa la fenomen”.477
Un cadrul interviului un procuror a menţionat că „din motivul că sistemul educaţional nu prevede educarea tinerei generaţii în stil non-violent, continuă preluarea metodelor vechi de comportament
şi ceea ce vede în familie. Trebuie să recunoaştem că în marea majoritate a familiilor din Moldova
au avut şi au loc acte de violenţă, fie fizică, fie psihologică, fie economică, fie sexuală, fie de altă
natură, aceste modele sunt transmise din generaţie în generaţie”478. În susţinerea acestor cuvinte
vine şi psihologul din Centrul de Asistenţă şi Consiliere pentru Agresorii Familiali: „Pentru a
schimba mentalitatea, trebuie să lucrăm cu copiii de la vârstă fragedă. În curriculum şcolar trebuie
să fie ore dedicate acestei teme, astfel copiii vor căpăta cunoştinţe în aplanarea conflictelor în relaţii
şi cum trebuie să reacţioneze la diferite situaţii”.479 Câţiva specialişti consideră că „actualmente în
instituţiile de învăţământ se pune mai mult accent pe instruire şi mai puţin pe educaţie.480,481,482”
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Câţiva specialişti au menţionat cu regret despre anularea disciplinei „Deprinderi de viaţă”
de către Ministerul Educaţiei disciplină în cadrul căreia era abordat şi subiectul prevenirii
VF.483,484 La moment, în opinia mai multor specialişti intervievaţi, ar fi oportun suplinirea
curriculum-ul la disciplina „Educaţie civică” cu un modul ce vizează educaţia non-violentă
inclusiv în relaţiile de familie.485,486,487,488,489
Conform angajatului unei Direcţii de Învăţământ, „Ordinul ME emis în februarie 2013 privind implicarea instituţiilor preuniversitare în prevenirea abuzului şi exploatării copiilor, a permis profesorilor să se uite cu alţi ochi la fenomenul violenţei în familie. Este necesară instruirea
profesorilor cum să abordeze această tematică cu elevii”.490 Ca urmare a Ordinului ME emis,
un angajat al ONG-ului a menţionat că „mulţi profesori din sate ne-au sunat să afle informaţii despre Liniile Fierbinţi, ONG-uri specializate în domeniul asistenţei victimelor abuzului şi
exploatării, profesorii pregăteau ziare de perete pentru elevi, iar acum dirigintele este obligat să
se intereseze despre motivele absentării lecţiilor.”491
Atât specialiştii cât şi VVF au indicat necesitatea organizării campaniilor de sensibilizare
ţintite tinerilor, care i-ar ajuta să adopte un stil de viaţă non-violent în familie, să identifice
primele semne ale unei relaţii violente, pentru a arăta că VF nu este problema privată, ci
una socială.492,493,494,495,496 În cadrul studiului au fost identificate bune practici de implicare
a bărbaţilor în campania de prevenire a VF, desfăşurată sub sloganul „Şi noi bărbaţii, putem”
în diferite sate.497”
Psihologii dintr-un ONG au menţionat despre rolul pro-activ care l-ar putea juca psihologii
în identificarea cazurilor VVF inclusiv copii: „copiii, fie şi victime indirecte, pot fi depistaţi
imediat – nespălaţi, somnoroşi, cu temele nepregătite. N-ai depistat - nu ai de lucru, ai depistat
- trebuie să faci ceva, dar nimeni nu vrea să-şi asume efort suplimentar. Nu prea vor, nu prea
ştiu, nu prea pot. Anul trecut am organizat instruiri pentru psihologii din şcoală din şase raioane
ale nordului republicii, ei au fost foarte motivaţi să înveţe metode de lucru”.498 În Republica
Moldova nu există cultura adresării la psiholog: „Copii trebuie încurajaţi mai des să apeleze la
psiholog, dar rolul acestuia în şcoală este mai mult formal, iar la noi nu există cultura adresării
viitorului cuplu la psiholog. Chiar psihologul poate prognoza dacă relaţia lor este supusă riscului
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de violenţă pe viitor, chiar la etapa curtării - dorinţa de a menţine controlul şi puterea este greu
de ascuns, ea se simte chiar din discuţie, începe de la agresiune verbală, gelozie pronunţată care
sunt primele semne de control faţă de partener”.499
Rolul cultului religios
Un asistent social din centru de plasament a indicat că „religia ar putea servi ca o sursă adiţională în reabilitarea VVF, în restabilirea echilibrului intern. Indiferent de confesiune VVF
se dezamăgesc în credinţă, unele pot fi supărate pe (Dumnezeu/duhul sfânt) pentru faptul că a
permis aşa o nelegiuire, altele găsesc refugiu şi pace împăcându-se cu gândul că cel de sus o să-l
răsplătească pe agresor pentru cele făcute, iar iertarea este o cale pentru a se linişti. Cred că mai
multe VVF sunt predispuse să mărturisească despre VF la un reprezentant al cultului religios,
comparativ cu un medic sau poliţist, inclusiv în cadrul unei spovedanii, consilieri spirituale,
atunci i se păstrează confidenţialitatea, ea poate recurge la nişte rugăciuni”500. Un psiholog a
menţionat un caz mărturisit de o VVF, care s-a adresat la un reprezentant al cultului religios, dar a fost sfătuită să „rabde şi să-şi ducă crucea şi deşi aceasta a fost spus din intenţii bune,
femeia a încercat să se sinucidă”.501 Un alt exemplu, dar unul pozitiv care se referă la rolul
liderului cultului religios în comunitate, este menţionat de asistentul social dintr-un centru
de plasament, în care agresorul, după intervenţia îndelungată a liderului religios, s-a dezis
de băuturi alcoolice astfel s-a rezolvat şi problema VF.
Aceste relatări confirmă importanţa implicării active a tuturor confesiunilor religioase şi
reprezentanţilor acestora din Moldova în prevenirea VF, identificarea VVF şi facilitarea accesului acestora la serviciile disponibile de asistenţă şi protecţie.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Republica Moldova este încă la început de cale în crearea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă şi protecţie a VVF dar şi a mecanismelor efective de combatere a acestui fenomen.
Deşi la moment s-a perfectat legislaţia în domeniu, s-au dezvoltat un şir de servicii de asistenţă şi protecţie, activează mai mulţi specialişti instruiţi şi au fost stabilite parteneriate
între societatea civilă şi structurile de stat în domeniu, mai există un şir de lacune necesitându-se eforturi consolidate în acest domeniu.
1. Deşi specialiştii raportează un număr impunător de cazuri de VF asistate, rezultatele
studiului denotă existenţa unui număr mare de cazuri neidentificate şi respectiv neasistate. Această situaţie s-a creat în condiţiile existenţei, pe de o parte, a nivelului redus de
identificare reactivă a VVF, în special în regiunile rurale, pe de altă parte, a nivelului insuficient de identificare pro-activă a victimelor de către specialişti. Unii specialişti nu
se grăbesc să identifice VVF, deoarece aceasta îi obligă să întreprindă măsuri corespunzătoare, astfel sporindu-le volumul de lucru. Neidentificarea cazurilor trezeşte preocupări cu privire la gradul de încredere şi conştientizarea rolului organelor competente şi
prestatorilor de servicii de către VVF, dar şi capacitatea sistemului naţional de a aborda
complex cazurile de violenţă în familie, inclusiv prin diseminarea adecvată a informaţiei, schimbarea normelor socio-culturale. De regulă, specialiştii identifică/raportează
tardiv cazurile de VF, atunci când situaţia este critică, iar violenţa este vizibilă.
Din cauza stereotipurilor existente referitoare la rolul femeii în familie, dar şi a necunoaşterii legislaţiei în vigoare şi a drepturilor sale, femeile VVF tind să „normalizeze” violenţa.
Aceasta serveşte drept un impediment în autoidentificarea victimei şi respectiv, în accesarea SAP. În deosebi, rămâne deficitară identificarea cazurilor de violenţă psihologică,
spirituală, economică şi sexuală în cadrul familiei, atât de către VVF, cât şi de către specialişti. Cazurile de violenţă psihologică sunt rareori raportate, inclusiv din cauza documentării dificile a acestei situaţii şi respectiv atragerea la răspundere a agresorului.
În acest context, necesitatea măsurilor de identificare pro-activă a VVF, care să nu ţină
cont de tipurile de violenţă şi gradul de suferinţă suportat de victime, este stringentă. Aceste măsuri ar putea implica o activizare a echipelor mobile (psiholog, asistent social, jurist)
care s-ar deplasa în special în regiunile rurale pentru identificarea VVF şi ar facilita accesul
la asistenţă corespunzătoare. Este nevoie de dezvoltat capacitatea de autoidentificare şi
identificarea formelor mai puţin vizibile ale VF, inclusiv prin campanii de informare naţionale. Specialiştii trebuie să atragă atenţie sporită identificării cazurilor de VF a persoanelor
în etate, invalizilor, victimelor cu deficienţe mintale şi să refere pentru asistenţă serviciilor
specializate. La fel cazurile date de VVF rămân neidentificate.
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2. VVF nu apelează la SAP din cauza ruşinii, fricii de stigmatizare, temerii că specialiştii din sat nu vor asigura confidenţialitatea, necunoaşterii organizaţiilor care le-ar
putea ajuta, neîncrederii în organele de poliţie şi serviciile de asistenţă socială. Alte
motive de neadresare ar mai fi şi frica de partenerul agresiv, sentimentul de autoînvinuire de actele de violenţă şi/sau insatisfacţia de calitatea/efectul intervenţiilor
anterioare. Un factor care de asemenea influenţează decizia de a nu apela la ajutor este
stresul post-traumatic de care suferă VVF după mai mulţi ani de violenţă - dezorientare,
grad sporit de dependenţă faţă de abuzatori care le fac neputincioase în faţa VF. În aceste
situaţii, fără ajutorul din exterior, este foarte puţin probabil ca VVF să poată rupe de sine
stătător cercul de violenţă.
Este nevoie de a instrui toţi actorii care sunt în contact cu VVF. Curriculum de instruire ar
trebui să includă aspectele victimologiei care ar ajuta specialiştii să înţeleagă starea VVF şi
să preia un rol pro-activ în facilitarea accesului la serviciile de asistenţă şi protecţie. Creşterea nivelului de încredere în organele de drept şi asistenţă socială poate fi influenţată, pe
de o parte, prin promovarea unor practici pozitive de soluţionare a cazurilor de VF, iar pe
de altă parte, prin încurajarea specialiştilor şi mediatizare. Responsabilizarea specialiştilor
poate fi realizată prin semnalarea cazurilor de VF pe verticală, dacă la semnalările anterioare la nivel local nu au fost întreprinse măsuri efective.
3. Referitor la accesarea serviciilor de asistenţă şi protecţie, unele categorii de victime
pot fi afectate într-o măsură mai mare decât altele, în special cele care provin din grupuri vulnerabile cum ar fi femeile din mediul rural din raioanele unde nu există servicii
pentru VVF, femeile tinere cu copii mici sau în etate, femei care aparţin minorităţilor
naţionale cultura cărora nu încurajează raportarea VF şi persoane cu dizabilităţi.
Este necesar de a preveni aceste cazuri, de a organiza campanii de informare eficiente
pentru aceste categorii de persoane. Se impun activităţi de monitorizare a situaţiei de
către specialişti în familiile unde sunt persoane cu dizabilităţi, măsuri de facilitare a accesului la serviciile psihiatrice/medicale pentru victime cu probleme psihiatrice şi de a
oferi consiliere rudelor care îngrijesc aceste persoane.
4. Printre cauzele principale care fac VVF totuşi să apeleze după ajutor sunt existenţa unor traumatisme severe/pericol pentru viaţa lor, tentative de abuz fizic şi sexual a partenerului/soţului faţă de copii, influenţa unor circumstanţe cum ar fi angajarea
VVF în câmpul muncii, aflarea despre adulter din partea partenerului/soţului, expulzarea din locuinţă sau urmarea sfatului din partea prietenilor/grupurilor profesionale.
O mare importanţă în acest sens o au campaniile de sensibilizare ţintite tinerilor, axate
pe prevenire primară - care ar ajuta tinerii să adopte un stil de viaţă intolerant pentru
violenţa în familie, să identifice primele semne de relaţii violente, pentru a arăta că VF
nu este problema privată, ci una socială, şi prevenire secundară, care ar încuraja VVF să
apeleze după ajutor. În acelaşi timp este binevenit aportul organizaţiilor neguvernamentale, care pot promova instruiri corespunzătoare ţintite tinerilor şi cadrelor didactice din
instituţiile pre-universitare.
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5. Deşi au fost desfăşurate mai multe campanii de informare, VVF sunt insuficient
informate despre drepturile lor şi Legea nr. 45, ele află despre acestea deja apelând
la prestatorii de servicii. Necunoaşterea prevederilor legislative şi a drepturilor sale întăreşte sentimentul de neîncredere în forţele proprii şi intensifică sentimentul de autoînvinuire a VVF, iar dat fiind portretul psiho-social al victimelor, toate acestea duc
la apariţia unor aşteptări eronate faţă de SAP şi dificultăţi în stabilirea unui contact
eficient cu prestatorii de servicii. Informarea VVF despre drepturile sale şi încurajarea
de-aşi apăra aceste drepturi este o modalitate de a spori considerabil şansele ca VVF
până la urmă să beneficieze de aceste drepturi, iar agresorul să fie atras la răspundere.
În acest sens, SAP joacă un rol crucial în realizarea efectivă a drepturilor VVF.
Este absolut necesar de intensificat măsurile de informare a VVF privind drepturile lor
şi Legea nr. 45-XVI, cu implicarea tuturor autorităţilor şi instituţiilor abilitate cu funcţii
de prevenire şi combatere a VF. Astfel, informarea poate fi efectuată prin publicarea
şi distribuirea largă a broşurilor adresate victimelor violenţei în familie, cu descrierea
drepturilor şi procedurii legale de apelare la organele de drept şi alte organizaţii abilitate,
distribuite inclusiv la Centrele de expertiză medico-legală. Pentru promovarea mesajului prin mass media, este necesar conjugarea eforturilor ONG-lor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi companiilor private. Pe de altă parte, se impune necesitatea
dezvoltării mecanismelor de evaluare a serviciilor de către victime-beneficiare, care ar
permite identificarea şi documentarea lacunelor în sistemul de asistenţă şi protecţie. La
fel, documentele din cadrul sistemului de evaluare sau monitorizare a politicilor de stat
trebuie să includă în mod obligatoriu informaţii despre impactul politicilor asupra beneficiarilor (grupul ţintă al acestor politici), această informaţie trebuie să fie publică.
6. Referitor la serviciile Centrelor de plasament, la moment Centrul şi Nordul Republici
sunt cele mai bine dotate cu acest tip de serviciu, unde plasamentul este oferit în pachet
cu asistenţa psihologică, juridică, socială, medicală şi angajare în câmpul muncii. Sudul
Republicii duce lipsă de centre de plasament pentru VVF şi copiii acestora, fapt ce
îngreuiază accesul victimelor la SAP. Centrele maternale duc lipsă de personal în special de
psihologi şi nu dispun de fonduri pentru a asigura un sistem adecvat de securitate.
Este necesar de revizuit, de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, posibilitatea deschiderii unui centru care ar putea oferi servicii de reabilitare VVF, preferabil în regiunea
or. Comrat. Se impune revizuirea regulamentului Centrelor care ar promova standardele minime de calitative, cum ar fi regimul şi normele de lucru pentru specialişti, durata aflării VVF
la centru să fie una flexibilă şi direct proporţională cu necesităţile acestora, şi admisibilităţii/
condiţiilor aflării în acelaşi spaţiu (centru) a persoanelor cu diferite afecţiuni şi cu probleme
evident neomogene, organizarea programelor de prevenire a arderii profesionale pentru personalul implicat şi a condiţiilor de bugetare minimă pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite.
Totodată, plasarea în centre specializate trebuie să fie în caz de urgenţă când izolarea de agresor
se impune ca o măsură de protecţie, iar în scopul optimizării utilizării resurselor şi pentru nu
a întrerupe relaţiile femeilor şi copiilor acestora cu comunitate, se va ţine cont de preferinţa
aplicării măsurilor de protecţie oferite VVF inclusiv prin scoaterea agresorului din local.
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7. O parte din actorii din sistemul de asistenţă şi protecţie tind să învinuiască/responsabilizeze VVF pentru comportamentul său din cauza că nu înţeleg starea psiho-emoţională a VVF care inhibă capacitatea de gândire cognitivă şi luarea deciziilor.
VVF care au beneficiat de SAP menţionează importanţa psihologul în fortificarea unei
poziţii pro-active în viaţa lor. Totodată, până a accesa serviciile de asistenţă şi protecţie,
VVF deseori nu înţeleg serviciul psihologic, confundă psihologul cu psihiatrul, ceea ce
reflectă de fapt lipsa culturii adresării la serviciul psihologic în ţara noastră. În timp ce
serviciul psihologic este considerat unul prioritar în soluţionarea cazurilor de violenţă
în familie şi alte tipuri de încălcări ale drepturilor omului, reţeaua serviciilor psihologice şi serviciul psihologului nu sunt dezvoltate şi popularizate în Moldova, existând puţini terapeuţi specializaţi în Psihoterapia situaţiilor de criză, Victimologie, Lucru
cu agresorul. Majoritatea specialiştilor au indicat necesitatea implicării psihologului în
reabilitarea VVF înainte ca aceasta să se adreseze la sistemul de justiţie.
Este necesar de a dezvolta reţeaua serviciilor psihologice din ţară, cu instruirea continuă
a psihologilor în domeniul intervenţiilor în cazurile de VF. Urmează a cerceta posibilitatea instituirii unei unităţi de psiholog pe lângă Direcţia de Asistenţă Socială din raioanele
republicii, pentru a facilita accesul la asistenţa psihologică VVV. Se impune necesitatea
promovării serviciului psihologului pentru populaţie, inclusiv pentru subiecţii VF. Este
necesar de susţinut activitatea liniei telefonice naţionale pentru consilierea psihologică
şi informaţională a VVF, cu acces gratuit şi non-stop.
8. Conform Legii nr.45, VVF au dreptul la asistenţa juridică primară şi calificată gratuită,
totodată VVF nu sunt indicate expres ca persoane care au dreptul la asistenţă juridică
prevăzută în Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Ţinând cont de aspectele traumei psihologice suferite, VVF cu greu îşi pot apăra singure drepturile în instanţe, şi de cele mai dese ori ele nu au bani pentru a achita costurile unui avocat particular.
Este oportună documentarea amănunţită a problemelor ce ţin de accesul VVF la justiţie,
inclusiv a victimelor formelor mai ascunse de violenţă, cum ar fi violenţa psihologică,
spirituală, etc., şi cercetată posibilitatea includerii VVF ca o categorie separată, în Legea
cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Astfel VVF vor putea beneficia de dreptul
la un remediu juridic efectiv. Se impune dezvoltarea reţelei parajuriştilor şi susţinerea
proiectelor care oferă asistenţă juridică în comunităţile rurale, în parteneriat cu APL,
care ar putea identifica cazurile de VF şi oferi asistenţă juridică primară pentru VVF. Pe
lângă aceasta, sunt necesare campanii de informare menite să sporească nivelul de educaţie juridică în rândul populaţiei rurale, desfăşurate inclusiv prin implicarea ONG-lor
în cadrul unor parteneriate public-private. Fiecare victimă înainte de a iniţia un proces
judiciar ar trebui să fie pregătită de către reprezentantul legal, de psiholog, să i se explice
ce ar însemna procesul judiciar, astfel diminuând riscul retragerii declaraţiilor.
9. Deşi competenţele colaboratorilor de poliţie în aplicarea legii gradual cresc, se aplică
mai des prevederile Art.2011 a CP şi s-a micşorat (în 2013) numărului proceselor verbale contravenţionale aplicate în cazurile de VF, totuşi rămâne încă răspândită practica
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organelor poliţieneşti de a aplica sancţiuni administrative pentru agresori, iar de
cele mai dese ori VVF sunt nevoite să achite singure amenzile stabilite. Aceasta sporeşte neîncrederea VVF în organele de poliţie. Studiul relevă situaţii de neînregistrare
a cazurilor de VF şi nerespectarea normelor eticii profesionale din partea poliţiştilor
care complică realizarea practică a drepturilor VVF şi care contribuie la re-victimizarea
acestora. Referitor la impedimentele raportate de poliţişti în activitatea lor inclusiv de
combatere a VF şi asigurarea protecţiei VVF sunt lipsa dotaţiei cu tehnică de birou,
combustibil, şi salariile mici care contribuie la fluctuaţia mare a cadrelor.
Amenda ca formă de pedeapsă este nu numai o metodă de sancţiune economică care
se răsfrânge în mod direct asupra victimei şi copiilor acesteia, dar şi o modalitate care
descurajează victimele să apeleze la poliţie. Este imperios necesar de continuat eforturile de instruire a cadrelor poliţieneşti din ţară, inclusiv a noilor angajaţi. În scopul
facilitării accesului VVF la serviciile de asistenţă şi protecţie, se recomandă extinderea
formularului de raportare al poliţiei cu indicare numărului de VVF referite la alte organizaţii specializate. Organizaţiile prestatoare de servicii vor încuraja VVF să semnaleze pe verticală situaţiile de neimplicare a specialiştilor, dacă la semnalările anterioare
la nivel local nu au fost întreprinse măsuri efective. Este necesară dotaţie tehnică mai
bună pentru lucrul eficient al poliţiştilor – asigurarea cu transport, combustibil, tehnicii de oficiul precum fax/Xerox/printer.
10. Studiul indică existenţa în rândul judecătorilor a unor stereotipuri în tratamentul
VVF. Judecătorii sunt puţini informaţi despre procedura emiterii OP.
De cele mai dese ori, cererile pentru emiterea OP sunt depuse de către poliţiştii de sector,
la demersul VVF, procurorului, ofiţerului de urmărire penală şi rareori de către specialiştii
din cadrul structurilor statale de asistenţă socială. Deşi se respectă termenul în care trebuie
să fie emisă OP (24 ore), OP emise ajung în mâinile poliţistului /agresorului peste câteva zile, de cele mai dese ori fiind remise prin poştă poliţistul de sector. Un obstacol serios
în emiterea OP este faptul că judecătorii ezită să includă ca măsură de protecţie a VVF
obligarea părăsirii temporare a locului comun de trai de către agresor, considerând că
încalcă astfel dreptul la proprietate a agresorului.
Este necesar de introdus în lege Ordonanţa de protecţie de urgenţă care poate fi emisă de
către poliţist, totodată, emiterea OP de urgenţă nici într-un fel nu trebuie să influenţeze
iniţierea procedurii de emitere a OP (de lungă durată).
Pentru judecători ar fi utile instruirile privind implementarea efectivă a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii VF. Deşi există hotărârea explicativă cu caracter recomandat
al Plenumului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la aplicarea de către instanţele de judecată a prevederilor Capitolului XXXI din Codul de procedură civilă (aplicarea măsurilor
de protecţie în cazurile de violenţă în familie)” ar fi nevoie de o tălmăcire suplimentară a
procedurii de emitere a OP în termen de 24 de ore şi referitor la respectarea dreptului de
proprietate a agresorului în cazurile de violenţă în familie.
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11. Atunci când VVF, care au beneficiat de serviciile de reabilitare revin în mediul
abuziv de acasă, în condiţiile în care cu agresorul nu s-a lucrat în paralel, situaţia
VVF se agravează iar efectul serviciilor se reduce la minimum. Odată pedepsiţi,
agresorii trebuie să beneficieze şi de servicii de consiliere. La moment în Republica
Moldova există un singur Centru specializat pentru asistenţa şi consilierea agresorilor,
aflat la nordul republicii, ceia ce nu este suficient pentru a acoperi necesităţile la nivel
naţional. La fel, rezultatele studiul constată lipsa serviciilor de dezalcoolizate accesibile
pentru agresorii dependenţi de alcool, de care ei ar beneficia în prealabil. La moment,
lipsesc nişte pârghii efective de convingere a agresorilor, dependenţi de alcool să urmeze tratamentul de dezalcoolizare şi de referire la acest serviciu care, totodată, să nu îi
încalce dreptul de a decide asupra propriei sale vieţi.
Este important ca concomitent să se lucreze cu VVF şi cu agresorul şi în acest sens este
necesar de dezvoltat în ţară serviciile destinate agresorilor. Odată cu dezvoltarea acestor
servicii, este necesară promovarea practicii în care agresorii sunt obligaţi să urmeze un
curs de consiliere într-un centru specializat. Această să fie indicată ca o măsură de protecţie pentru victimă, stipulată în Ordonanţa de protecţie. Este necesar de sensibilizat
populaţia şi de a promova serviciul psihologic astfel ca acesta să fie solicitat şi de VVF
şi de agresorii. Este important ca agresorii să conştientizeze că ei au nevoie de astfel
de servicii fără a fi impuşi. Se relevă necesitatea revizuirii mecanismului de accesare de
către agresorii familiali a tratamentului de dezalcoolizare, prin care statul să simplifice
procedura de a beneficia de acest tip de servicii.
12. Mai multe VVF nu apelează la asistentul social din lipsa încrederii/ temerii că specialistul din cadrul structurilor teritoriale de asistenţă socială nu ar asigura confidenţialitatea
cuvenită. Pe de altă parte, un alt impediment în identificarea VVF de către aceşti specialiştii
este lipsa studiilor şi cunoştinţelor corespunzătoare de a lucra cu această categorie de
beneficiari. Pentru a discuta cu VVF prezumate, aceşti specialiştii au indicat lipsa spaţiului
separat pentru a asigura intimitate şi confidenţialitatea informaţiilor oferite de categoriile
vulnerabile ale populaţiei.
Este necesar de a asigura un sistem de instruire continuă pentru specialiştii din cadrul sistemului de protecţie socială de stat, prin aprobarea unui curriculum de instruire privind
prevenirea VF, asistenţa şi protecţia VVF şi dezvoltarea capacităţilor elementare primare de
consiliere psihologică. Identificarea şi abordarea multidisciplinară a cazului de VF poate fie
organizată după acelaşi model de lucru aplicat în cazul victimelor traficului de fiinţe umane. Asistenţii sociali să posede informaţii despre serviciile disponibile la nivel de raion, în
cazurile de VF – servicii adăpost, asistenţă juridică gratuită, psiholog, servicii de consiliere
a Telefonului de Încredere etc. şi să le expună public. În condiţiile subdezvoltării serviciilor
oferite de stat şi lipsei specialiştilor instruiţi, este necesară deschiderea posibilităţii ca toţi
actorii, inclusiv ai societăţii civile, prestatori de servicii privaţi să poată accesa banii publici
pentru oferirea serviciilor care corespund standardelor minime de calitate.
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13. VVF nu apelează la personalul medical din comunitate din cauza neîncrederii că
informaţia va fi păstrată în confidenţialitate. Printre cauzele ne-adresării la serviciile
medicale la nivel raional pentru a raporta VF acestea invocă lipsa resurselor financiare/imposibilitatea de a beneficia de serviciile de diagnosticare şi tratament în
mod gratuit, şi deseori pentru a efectua expertiza medico-legală, fiind un obstacol în
accesarea justiţiei. Conform datelor studiului, din componenţa echipelor multidisciplinare care se invocă pentru organizarea măsurilor de asistenţă şi protecţie a VVF, medicii
sunt cei mai reticenţi să participe la şedinţe.
Este necesară implicarea mai activă a APL în formarea EMD, în crearea comisiilor pentru probleme sociale în organizarea centrelor-serviciilor de reabilitare a victimelor şi
agresorilor în conformitate cu standardele internaţionale şi bunele practici naţionale, în
dezvoltarea parteneriatelor sociale cu ONG-uri care contribuie la prevenirea şi combaterea VF.
14. Deşi ME se implică tot mai activ în informarea şi instruirea cadrelor didactice în vederea calificării actelor de violenţă în familie, în activităţi de cooperare activă a instituţiilor
de învăţământ cu organizaţiile neguvernamentale din domeniu, prevalează componenta
de prevenire secundară, totodată componenţa de educare a relaţiilor non-violente ca
o modalitate de prevenţie primară rămâne a fi insuficient abordată de instituţiile de
învăţământ preuniversitar.
În contextul actualităţii problemei VF pentru Republica Moldova, urmând necesitatea
abordării sistemice întru educarea unei noi generaţii lipsită de stereotipuri şi cu toleranţă
zero faţă de fenomenul VF, devine actuală elaborarea şi aplicarea unui set curricular pentru
învăţământul liceal care ar aborda problema violenţei în familiei. Este necesar de a revizui curriculum disciplinelor obligatorii cum ar fi Educaţie civică şi Dirigenţia, sau a cerceta
posibilitatea includerii în curricumul şcolar a unei discipline opţionale care ar viza educaţia non-violentă, inclusiv crearea relaţiilor armonioase în cuplu şi a suportului educaţional
pentru profesori.
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Pentru notiţe
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