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Notă asupra ediţiei
Orice act de violenţă, aplicat în relaţie cu oricare persoană, fie ea 
femeie, bărbat sau copil, constituie un atac la demnitate, care, în 
consecinţă, generează devalorizarea potenţialului şi abilităţilor 
acestei persoane. Cu atât mai grav este atunci când violenţa este 
îndreptată împotriva membrilor familiei. Acestea au fost de fapt 
premisele care au stat la baza apariţiei Telefonului de Încredere 
(TÎ) 0 8008 8008, un serviciu telefonic naţional, orientat să previ-
nă violenţa în familie şi să acorde asistenţă psihologică victimelor 
acestui fenomen. 
Lansat în noiembrie 2009, Telefonul de Încredere activează deja 
de cinci ani, răstimp în care a reuşit să se impună ca o verigă im-
portantă în sistemul naţional de asistenţă în domeniu şi rămâne 
a fi un confident sigur al victimelor violenţei în familie. Acest ser-
viciu este destinat nu numai victimelor violenţei în familie, ci şi 
membrilor comunităţii, grupurilor profesionale din domeniu, este 
gratuit pe întreg teritoriul Republicii Moldova, disponibil zilnic, 24 
din 24 de ore, de la telefonia fixă şi mobilă. Un personal calificat 
oferă consultaţii şi consiliere pentru toate cazurile de violenţă în 
familie. 
Pe parcursul celor cinci ani de activitate TÎ şi-a extins aria de ser-
vicii de la consultaţii şi consiliere psihologică primară, informa-
re şi orientare pe cazuri de violenţă în familie până la facilitarea 
accesului beneficiarilor la alte servicii specializate existente în 
domeniu, consiliere juridică primară (obţinerea Ordonanţei de 
protecţie), servicii de mediere ş.a. Din 2011, victimele violenţei în 
familie pot beneficia şi de asistenţă juridică specializată, oferită 
de avocatul Centrului Internaţional „La Strada”. Prin caracterul său 
anonim şi confidenţial, TÎ a creat o atmosferă în care femeile să 
poată mărturisi şi să discute despre experienţele lor de violenţă, 
anterior ascunse şi private, să aibă parte de un dialog bazat pe ac-
ceptare şi înţelegere, dar şi pe sprijin emoţional şi informativ în 
vederea depăşirii situaţiei de criză. 
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De la lansarea Telefonului de Încredere şi până la sfârşitul anului 
2014 au fost înregistrate peste 7.800 de apeluri şi realizate 480 
intervenţii pentru a facilita soluţionarea a 212 cazuri. Informaţia 
acumulată zilnic direct de la beneficiari constituie o bază impor-
tantă pentru scrierea anuală a rapoartelor de activitate, trei din-
tre acestea fiind publicate în 2010, 2011 şi 2013. Aflat la a patra 
ediţie, prezentul Raport conţine o analiză cantitativă şi calitativă a 
fenomenului violenţei în familie, a dinamicii acestuia în Republica 
Moldova pe ultimii cinci ani. Informaţia  prezentată în Raport este 
una obiectivă, bazată exclusiv pe mărturiile victimelor violenţei în 
familie, dar şi pe experienţa consultanţilor şi a avocaţilor de a oferi 
asistenţă acestei categorii specifice de beneficiari.
Raportul prezintă un tablou complex al fenomenului violenţei în 
familie prin prisma apelurilor beneficiarelor TÎ. Astfel, Capitolul I 
cuprinde o prezentare generală a apelurilor recepţionate la Tele-
fonul de Încredere. În Capitolul II îşi găseşte reflectare fenomenul 
violenţei în familie, cu accent pe profilul subiecţilor violenţei, 
aspecte ale manifestării acesteia, dar şi pe specificul beneficiarilor 
cu grad de vulnerabilitate sporit. Capitolul III include informaţii 
privind tipurile de asistenţă solicitată de beneficiari. Capitolul IV 
descrie în detalii serviciul de asistenţă juridică acordată de avo-
catul Centrului Internaţional „La Strada”. Deşi pare a fi parte din 
capitolul asistenţă solicitată de beneficiari, am decis să-i acordăm 
un capitol aparte tocmai pentru că acest tip de asistenţă este unul 
foarte complex, ce implică contactul direct cu beneficiarii, fapt ce 
nu lasă loc de interpretări eronate sau subiective. Capitolului V a 
fost dedicat integral abordării multidisciplinare a cazurilor de vi-
olenţă în familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire (SNR), 
dar şi rolului pe care îl au diferiţi actori ai statului, abilitaţi să so-
luţioneze aceste cazuri. Este vorba, în primul rând, de grupurile 
profesionale ce activează în sfera ocrotirii normelor de drept şi a 
celor din sfera socială. Tot aici sunt descrise şi dificultăţile pe care 
le întâmpină beneficiarii în încercarea de a rupe cercul violenţei 
sau cu care se confruntă grupurile profesionale în intervenţiile lor. 
Raportul se încheie cu un set de Concluzii şi recomandări adresa-
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te, în general, publicului larg şi, în special, structurilor abilitate cu 
funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi 
factorilor de decizie. 
Experţii Centrului Internaţional „La Strada” îşi exprimă convinge-
rea că informarea corectă privind modalităţile de intervenţie în ca-
zurile de violenţă, planificarea asistenţei acodate femeii şi copiilor, 
creşterea posibilităţilor de oferire a asistenţei victimelor violenţei 
în familie, promovarea unor aşteptări realiste faţă de sistemul de 
protecţie la nivel naţional în domeniu va face ca tendinţa de re-
ducere a fenomenului violenţei în familie să cunoască o dinamică 
pozitivă în viitor.
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I. Caracteristica apelurilor recepţionate la 
Telefonul de Încredere
1.1. Dinamica şi caracteristica generală a apelurilor
În cinci ani de activitate a serviciului Telefonul de Încredere, 
consultanţii au recepţionat 7.857 de apeluri de pe întreg terito-
riul Republicii Moldova, dar şi de peste hotarele ei (vezi Figura 1). 
Evidenţa apelurilor permite o analiză a fenomenului violenţei în 
familie din perspectiva trăsăturilor caracteristice ale subiecţilor 
violenţei în familie, specificul manifestării acesteia în funcţie de 
vârstă, ocupaţie, statut marital al victimei/agresorului,  nevoile şi 
dificultăţile cu care se confruntă persoanele în încercarea de a so-
luţiona situaţiile de violenţă în familie (VF).
Analiza comparativă a apelurilor de intrare arată că dinamica este 
una ascendentă, în anul 2014 fiind înregistrat un maximum de 
2.634 apeluri. Cel mai mic număr a fost înregistrat în 2009 – 247 
sunete – lucru firesc, dacă ţinem cont de faptul că serviciul a fost 
lansat la sfârşitul anului. În anii 2010, 2011 şi 2013 a fost înre-
gistrat anual în medie un număr relativ egal de apeluri, diferenţa 
nefiind una foarte mare. În schimb, anii 2012 şi 2014 ies în evi-
denţă prin numărul minim şi numărul maxim de apeluri înregis-
trate într-un an de zile, cifre ce au legătură directă cu campaniile 
de promovare ale serviciului. Astfel, dacă în 2012 a fost înregistrat 
cel mai mic număr de sunete – 948 – motivul constituindu-l lip-
sa campaniei de promovare, în 2014, tocmai datorită promovării 
continue, au fot înregistrate 2.634 de apeluri. 

 I. Caracteristica apelurilor recepţionate la 
Telefonul de Încredere
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De remarcat că din cele 7.857 de apeluri, 1.724 au fost repetate, iar 
5.395 de apeluri din numărul lor total au avut drept subiect violen-
ţa în familie, 1.584 dintre ele fiind repetate. La categoria Altele au 
fost înregistrate 2.462 de apeluri. 
De menţionat de asemenea că cele 5.395 de apeluri având ca su-
biect violenţa în familie reflectă 3.816 cazuri de violenţă noi, 2.835 
dintre ele constituindu-se în dosare (adresarea vine direct de la vic-
tima care solicită ajutorul consultanţilor Telefonului de Încredere), 
849 fiind cazuri prezumate (solicitarea de a interveni pe un caz de 
violenţă în familie vine din partea unui membru al comunităţii sau 
reprezentant al grupurilor profesionale) şi 132 – cazuri prezumate 
ce au evoluat în dosar, excluzând apelurile repetate (iniţial am fost 
contactaţi de un membru al comunităţii şi ulterior direct de victima 
violenţei în familie). 
Astfel, din numărul total de apeluri ce reflectă cazuri de violenţă 
în familie, de la victime au fost recepţionate 4.026 de apeluri, de 
la agresori – 81 de apeluri, de la membrii comunităţii – 1.152 ape-
luri şi de la grupurile profesionale – 136  apeluri (vezi Tabelul 1).

2009 2010 2011 2012 2013 2014

247

1236
1495

948

1297

2634

Figura 1. Dinamica apelurilor pe ani
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Tabelul 1. Categorii de apeluri recepţionate prin intermediul Telefonului de Încredere
 0 8008 8008 în  perioada noiembrie 2009 - decembrie 2014.

ANUL Apeluri de 
la victime/
cazuri VF

Apeluri 
de la 

agreso-
ri/ca-

zuri VF

Apeluri/
sesizări de 
la membrii 
comunității 

despre cazuri 
de violență în 

familie/
cazuri VF

Apeluri/se-
sizări de la 

grupuripro-
fesionale de-
spre cazuri 
de violență 
în familie/
cazuri VF

Altele TOTAL 
SUNETE/

CAZURI VF 
NOI

Anul 
2009

149/122 1/1 45/41 - 52 247/164

Anul 
2010

721/499 19/9 187/162 9/7 300 1236/677

Anul 
2011

699/558 16/11 236/199 16/16 528 1495/784

Anul 
2012

467/282 9/4 157/123 23/13 292 948/422

Anul 
2013

652/415 10/5 190/142 36/12 409 1297/574

Anul 
2014

1338/873 26/21 337/277 52/24 881 2634/1195

Total 
2014

4026/2749 81/51 1152/944 136/72 2462 7857/3816

Notă: Cazul VF nou este înregistrat/se regăseşte doar în categoria de apeluri de la cine a 
fost recepţionat iniţial sunetul.

1.2. Categorii de apeluri înregistrate la Telefonul de Încredere
1.2.1. Apeluri de la victime
În cinci ani de activitate consultanţii TÎ au oferit consiliere nece-
sară pentru 4.026 de victime ale VF. Indiferent de vârstă, mediu 
geografic sau statut social, toate au reclamat aceleaşi probleme, 
fiind supuse diferitelor forme de violenţă. De remarcat că din to-
talul victimelor care au sunat, deşi în mare majoritate este vorba 
de victime-femei, totuşi 126 de apeluri au fost recepţionate de la 
victime-bărbaţi (vezi Figura 2).

 I. Caracteristica apelurilor recepţionate la 
Telefonul de Încredere
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I.2.2.Apeluri de la agresori
În perioada vizată au fost înregistrate 81 de apeluri din partea 
agresorilor, care vizează 51 cazuri de violenţă în familie. Cu ex-
cepţia a 9 dosare în care agresorul este femeie, în restul cazurilor 
agresorii sunt bărbaţi (vezi Figura 3). Totodată, 40 dintre agresori 
ne-au sunat din sate şi 34 din oraşe, cea mai mare pondere reve-
nind şi de această dată capitalei, de unde au fost recepţionate 22 
de apeluri. În cazul a 5 apeluri, acestea nu au putut fi identificate.

145

710 694

459
640

1252

4 11 5 8 12 86

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Figura 2. Dinamica apelurilor 
în fucţie de genul victimei

victimă femeie victimă bărbat

2009 2010 2011 2012 2013 2014

11

2 1 1
4

1

18

14

8 9

22

Figura 3. Dinamica apelurilor 
în funcţie de genul agresorului

agresor femeie agresor bărbat
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I.2.3. Apeluri/sesizări de la membrii comunităţii
În perioada de referinţă au fost recepţionate 1.152 de apeluri de 
la membrii comunităţii, dintre care:

•	 815 apeluri – solicitări/sesizări de la rudele victimelor 
violenţei în familie;

•	 186 apeluri –  solicitări/sesizări de la prieteni;
•	 152 apeluri – solicitări/sesizări de la vecini (vezi Figura 4). 

De regulă, aceştia semnalează cazuri de violenţă în cadrul familiei 
extinse, solicitând informaţii şi orientare în situaţii de VF. Dacă în 
unele cazuri aceste persoane îşi asumă răspunderea pentru victi-
me fiind pro-active şi acţionând în numele acestora, în altele se soli-
cită intervenţia directă a consultanţilor, apelanţii asumându-şi doar 
rolul de a sesiza un caz sau altul de violenţă în familie. În alte cazuri 
se solicită ghidare în a încerca să-şi convingă rudele să rupă cercul 
violenţei.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

82%

77%

80%

65%

63%

66%

2%

13%

6%

13%

17%

18%

16%

10%

14%

23%

21%

16%

Figura 4. Membrii comunităţii care sesizează cazuri 
de violenţă în familie

rude vecini prieteni
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I.2.4. Apeluri/sesizări de la grupurile profesionale 
În perioada vizată, de la grupurile profesionale au fost înregistrate 
136 de apeluri, ce reflectă 72 cazuri de violenţă în familie. Aceste 
apeluri provin de la diverse categorii profesionale din mai multe 
regiuni ale republicii, cu preponderenţă din centrele raionale şi 
municipiul Chişinău. În special, este vorba de polițişti, asistenți 
sociali, avocați, manageri de ONG-uri, reprezentanți ai autori-
tăților publice locale, membri ai echipelor multidisciplinare, 
procurori, lucrători medicali, jurişti/parajurişti, psihologi etc. 
(vezi Figura 5).

De regulă, aceştia solicită informaţii/orientare în cazuri de violen-
ţă sau/şi intervenţia directă a consultanţilor. Totodată, unii dintre 
ei solicită informaţii despre centrele maternale sau de cazare exis-
tente în regiunea lor sau chiar suportul Centrului Internaţional „La 
Strada” în plasarea victimelor violenţei în centrele specializate. 

20

28 18

8

3
1

2

18
53

Figura 5. Apeluri de la grupurile profesionale

poliţişti, asistenţi sociali, 

reprezentanţi ai ONG-uri reprezentanţi ai APL

membri ai echipelor multidisciplinare procurori

lucrători medicali jurişti/parajurişti, avocati

psihologi reprezentanți ai unor organizații internționale
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Un alt tip de apeluri de la această categorie de apelanţi sunt cele de 
informare pe cazuri concrete de violenţă în familie, redirecţionate 
anterior de consultanţii Telefonului de Încredere spre examinare.

I.2.5. Apeluri cu caracter informativ/de colaborare 
În perioada vizată au fost recepţionate 409 apeluri cu caracter 
informativ, după cum urmează:

•	 272 apeluri – informaţii despre serviciul Telefonul de 
Încredere;

•	 43 apeluri – solicitări de colaborare din partea potenţialilor 
parteneri;

•	 30 apeluri – reprezentanţii instituţiilor de învăţământ 
sau ai ONG-urilor solicită organizarea seminarelor de 
sensibilizare;

•	 24 apeluri – solicitări de cooperare de la mass-media;
•	 14 apeluri –informaţii despre fenomenul violenţă în 

familie; 
•	 13 apeluri –informaţii despre Centrul Internaţional „La 

Strada”;
•	 7 apeluri –informaţii despre servicii existente în domeniul 

violenţei în familie, altele decât cele oferite de Centrul 
Internaţional „La Strada”; 

•	 6 apeluri –feedback privind serviciile Telefonului de 
Încredere din partea beneficiarilor. 

1.1.1. Altele

I.2.6. Altele 
În perioada vizată au fost înregistrate 2.462 apeluri încadrate în 
categoria Altele, ceea ce constituie puţin peste 30 la sută din tota-
lul apelurilor. Aici se includ apelurile în care beneficiarii s-au adre-
sat solicitând ajutor şi informaţii referitoare la probleme care nu 
au tangenţă cu fenomenul violenţei în familie, precum ar fi accesul 
la justiţie în diferite situaţii, nemulţumiri faţă de diverse aspecte 
ale vieţii sociale etc. 

 I. Caracteristica apelurilor recepţionate la 
Telefonul de Încredere
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Astfel, cele mai solicitate informaţii din această categorie s-au re-
ferit la:

•	 accesul la justiţie în diferite situaţii– 186 solicitări;
•	 ajutor material – 153 solicitări;
•	 compensaţii/îndemnizaţii – 140 solicitări;
•	 informare şi orientare în servicii existente în alte 

domenii – 140 solicitări;
•	 exprimarea nemulţumirilor faţă de diverse aspecte 

ale vieţii – 137 apeluri;
•	 tratament antialcoolic – 108 solicitări;
•	 violenţă între persoane străine – 72 cazuri sesizate.

I.3. Cadrul general al apelurilor recepţionate la Telefonul de 
Încredere 
I.3.1. Caracteristica apelurilor din perspectiva indicilor demogra-
fici ai apelanţilor
I.3.1.1. Repartizarea sunetelor în funcţie de vârsta apelanţilor
Analizată prin prisma vârstei apelanţilor, situaţia se prezintă, în 
general, relativ omogenă în toţi anii de activitate, după cum se 
vede şi în Figura 6.  Cel mai des apelează la TÎ persoane cu vârsta 
cuprinsă între 41 şi 60 de ani (de la 16% până la 25%, în funcţie de 
an), urmate de persoane cu vârsta între 27 şi 40 de ani (de la 11% 
până la 18%). Cu mult mai rar sună persoanele cu vârste cuprinse 
între 18 şi 26 de ani, precum şi cele trecute de 60 de ani (variind 
între 4% şi 8%), iar cel mai rar apelează la TÎ tinerii sub 17 ani 
(1-3 la sută din  numărul total al apelurilor).  
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1.3.1.2. Repartizarea sunetelor în funcţie de sexul abonaţilor 
Majoritatea persoanelor care apelează sunt femei, dar putem obser-
va o creştere procentuală a numărului bărbaţilor care ne-au sunat 
în anii 2013 şi 2014 (Figura 7).

sub 17 18 – 23  24 – 26 27 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 50 51 – 60 după 60 

2%
4% 6% 11% 11% 15% 25% 19% 7%

1%
6% 7%

12% 12% 18%
21% 16% 7%

1% 3% 5% 13% 12%
17% 22% 20%

8%
1% 4%

6% 17% 16%
14%

20% 17%
5%

2%
7%

7% 14% 16% 17%
17% 16% 5%3% 8% 8% 15% 16% 16% 16% 14% 5%

Figura 6. Dinamica apelurilor
în funcţie de vărsta apelanţilor

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2009 2010 2011 2012 2013 2014

93% 91% 91% 92% 90% 85%

7% 9% 9% 8% 10%
15%

Figura 7. Dinamica apelurilor 
în funcţie de genul apelanţilor

femei bărbaţi
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1.3.1.3. Repartizarea sunetelor conform limbii vorbite de 
abonaţi 
Din totalul apelurilor recepţionate, în medie, 90 la sută din abo-
naţi vorbesc limba română, restul fiind vorbitori de limba rusă. 
Numai în anul 2010 la Telefonul de Încredere au sunat persoane 
care vorbesc o limbă străină (alta decât rusa), ei constituind 1% 
din numărul total de apeluri (Figura 8).

I.3.2. Geografia  apelurilor recepţionate la Telefonul de
 Încredere 
În ceea ce priveşte repartizarea apelurilor după principiul urban/
rural, situaţia este diferită pentru toţi cei cinci ani de activitate, 
aşa încât este greu a defini o tendinţă generală. Astfel, au fost 
înregistrate apeluri din toate regiunile, dar însumând parametrii 
urban – Chişinău, în toţi anii de referinţă acest procent îl depăşeşte 
pe cel din mediul rural (vezi Figura 9). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

89% 90% 85% 86% 87% 92%

11% 10% 15% 14% 13% 8%
1%

Figura 8. Dinamica apelurilor 
în fucţie de limba vorbită

română rusă internaţional
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Totuşi, acest fapt nu înseamnă că violenţa în familie este mai răs-
pândită la oraş decât la sat – este vorba mai degrabă de o mai bună 
informare a celor care locuiesc în localităţile urbane.

        

1.3.3. Repartizarea apelurilor conform sursei de cunoaştere a 
Telefonului de Încredere 
Telefonul de Încredere îşi promovează serviciile prin diverse sur-
se de cunoaştere, care au  impact distinct la diferite categorii de 
abonaţi, în funcţie de vârstă, regiune, ocupaţii. Astfel, televiziunea, 
cunoscuţii, serviciile informaţionale ale Moldtelecom, Internetul, 
materialele promoţionale sunt sursele cu cel mai mare impact în 
rândurile populaţiei. Totodată, au fost înregistrate apeluri în care 
sursa cunoaşterii nu a fost identificată. Astfel, principala sursă 
de cunoaştere pe parcursul întregii perioade au fost posturile TV 
(vezi Figura 10). 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

15% 12% 12%

39%

17% 11%

60%
48% 52%

15%
40% 54%

26%
40% 35%

44% 43% 28%

6%1% 1% 1% 1%
1%

Figura 9. Dinamica apelurilor
în funcţie de regiune 

urban rural Chişinău nu se cunoaşte internaţional

 I. Caracteristica apelurilor recepţionate la 
Telefonul de Încredere
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Este vorba, în special, de derularea celor trei spoturi de publicitate 
socială la mai multe posturi TV, lansate de Centrul Internaţional 
„La Strada” în cadrul campaniilor de promovare a serviciului. 

Odată cu prelungirea perioadei de activitate a Telefonului de În-
credere a crescut şi numărul apelanţilor care au sunat la recoman-
darea rudelor sau prietenilor, cunoscuţii fiind cea de-a doua sursă 
de cunoaştere importantă ca pondere. Totodată, în ultimii trei ani 
s-a constatat o majorare a numărului de beneficiari care au aflat 
despre Telefonul de Încredere de la serviciile informaţionale ale 
Moldtelecom 1188 şi 1189.
În ultimii doi ani de activitate, deşi se constată o majorare a nu-
mărului de beneficiari care au aflat despre existenţa Telefonului 
de Încredere de pe Internet, în special de pe paginile tematice 
deschise pe reţelele de socializare (www.facebook.com/telefonul-
deincredere şi www.odnoklassniki.ru/violenta.in.familie), totuşi 
numărul cazurilor înregistrate este foarte mic. În schimb, spaţiul 
virtual este o sursă importantă atunci când vorbim de prevenirea 
acestui fenomen.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

83%
69%

77%

42% 45%

77%

5%

13% 3%

6% 3%

2%

6%
9% 10%

23% 26%

11%
5% 6%

22% 18%

5%
6% 5% 4% 7% 8% 5%

Figura 10. Dinamica apelurilor
prin prisma sursei de cunoaştere

ONG  

moldtelecom

cunoscuţi

materiele promotionale

televiziune
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II. Fenomenul violenţei în familie prin prisma
 Telefonului de Încredere
2.1. Profilul subiecţilor violenţei în familie 
Având în vedere că Telefonul de Încredere 0 8008 8008 este un 
serviciu care asigură anonimitatea şi confidenţialitatea benefi-
ciarului, în discuţiile cu apelantul consultantul nu insistă asupra 
divulgării anumitor date confidenţiale. Mai mult decât atât, sunt 
anumite categorii de cazuri, în special în situaţiile în care există 
pericol iminent pentru viaţa victimei, în care discuţia este orienta-
tă strict pe scoaterea victimei din pericol. Astfel, datele prezentate 
în continuare, atât în cazul victimelor, cât şi al agresorilor, nu re-
zultă sută la sută din cazurile înregistrate la Telefonul de Încrede-
re, acest lucru fiind în relaţie directă cu gradul de deschidere al be-
neficiarelor de a oferi informaţia respectivă, de specificul situaţiei 
în care se află în momentul apelului sau starea emoţională a acestora.
Cu toate acestea, este important să se contureze un portret psi-
ho-social al victimei, dar şi al agresorului, pentru a combate în pri-
mul rând miturile şi stereotipurile existente şi folosite de societate 
întru a minimaliza, scuza sau justifica abuzul. În al doilea rând, nu 
mai puţin important este de a medita asupra dinamicii dimensiu-
nii de gen, dar şi asupra consecinţelor de ordin social, psihologic şi 
economic suferite de victime pe termen lung.
Această informaţie este utilă şi poate fi valorificată în procesul 
complicat de formare a unei atitudini corespunzătoare faţă de 
problema violenţei în familie, dar şi în organizarea sistemului de 
asistenţă pentru categoria dată de beneficiari.
 
2.1.1. Vârsta şi statutul marital al subiecţilor violenţei în 
familie.. Vârsta şi statutul marital al subiecților violenței în familie 
În ceea ce priveşte vârsta victimelor, diapazonul este destul de 
vast – de la mai puţin de 17 ani până după 60 de ani. Cele mai 
multe beneficiare au vârsta cuprinsă între 31-35 de ani şi 27-30 
de ani (vezi Figura 11).

II. Fenomenul violenţei în familie prin prisma
 Telefonului de Încredere
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Statutul marital. În cinci ani de activitate au beneficiat de asis-
tenţa TÎ persoane căsătorite (de la 57% până la 64%), acestea fiind 
urmate de cele aflate în relaţii de concubinaj (de la 9% până la 
13%), persoane divorţate, cota acestora fiind de 11 la sută în toţi 
anii raportaţi, cu excepţia lui 2011, când au fost înregistrate 13 la 
sută. Beneficiarii asistaţi din categoria persoanelor în proces de 
divorţ, în a doua relaţie, celibatarii sau văduvii/văduvele constitu-
ie cote ce nu depăşesc 6 la sută din numărul total de beneficiari pe 
fiecare an raportat (vezi Figura 12).
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24%
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1%
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5%

5%

1%
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Figura 11. Dinamica apelurilor în funcţie
de vîrsta victimelor violenţei in familie 
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2.1.2. Nivelul educaţional şi ocupaţional al subiecţilor violenţei în familie

2.1.2. Nivelul educaţional şi ocupaţional al subiecţilor violenţei 
în familie
Un alt aspect relevant în conturarea portretului psihosocial este 
nivelul educaţional şi ocupaţional al subiecţilor violenţei în fa-
milie. Ţinând cont de nivelul de studii între subiecţii violenţei nu 
există diferenţe semnificative. Astfel, 24 la sută dintre victime şi 
12 la sută dintre agresori au studii medii. Un număr mare de be-
neficiari declară că au studii medii de specialitate (23 la sută 
dintre victime şi 19 la sută dintre agresori). 
Un procent mare din cazurile ale căror subiecţi provin din rându-
rile persoanelor cu un nivel educaţional mediu nu confirmă ne-
apărat ideea că violenţa are loc cu precădere în aceste medii. Se 
poate presupune că violenţa în familie este la fel de răspândită şi 
în rândul persoanelor cu un nivel educaţional înalt. Datele înregis-
trate la TÎ confirmă acest lucru. 
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Figura12. Dinamica apelurilor în funcţie
de statul marital al victimelor violenţei în familie

în proces de divort concubinaj divorţat/ă a 2- a casatorie

celibatar/ă casătorit al 2-lea concubinaj văduv/ă
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Astfel, din declaraţiile apelanţilor, 10 la sută dintre victime şi 6 la 
sută dintre agresori au studii superioare. 
Numărul relativ mic al persoanelor din această categorie poate fi 
explicat şi prin faptul că persoanele cu un nivel educaţional ridi-
cat găsesc mult mai uşor resurse pentru a depăşi situaţia de criză 
(au un anume statut, acces la informaţii, venituri financiare mai 
mari, ceea ce le permite să supravieţuiască după ruperea cercului 
violenţei etc.) şi astfel nu resimt nevoia de a apela la organizaţii ce 
oferă servicii specializate victimelor violenţei în familie.
Totuşi, de remarcat că aceste cifre nu sunt relevante în condiţiile 
în care procentul „Nu se cunoaşte” pentru ambele categorii este 
foarte înalt – 42 la sută pentru victime şi 62 la sută pentru agresori 
(vezi Figura 13).

Un aspect important de care se ţine cont în lucrul cu victimele vio-
lenţei în familie este nivelul ocupaţional al lor. Acest indiciu per-
mite evaluarea gradului de dependenţă economică a victimei, gra-
dului de autonomie financiară, posibilităţile ei de a avea un spaţiu 
locativ separat de cel al agresorului.
În mare parte, atât victimele, cât şi agresorii sunt angajaţi perma-
nent sau ocazional în câmpul muncii în Republica Moldova sau 

24%

13%

23%

19%

10%

6%

1%

1%

42%

62%

victima

agresor

Figura 13. Nivelul educaţional al actorilor violenţei în familie

studii medii  studii medii speciale universitare postuniversitare nu se cunoaşte
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peste hotare (vezi Figura 14). O cotă de 12 la sută dintre victime, 
dar şi agresori au dificultăţi speciale de a obţine un loc de muncă 
din cauza vârstei, lipsei pregătirii generale sau de specialitate ori 
a circumstanţelor sociale. Indicele „Nu se cunoaşte” pentru ambele 
categorii de subiecţi este suficient de înalt şi la acest capitol – 27 la 
sută pentru victime şi 38 la sută pentru agresori.

2

   

    

2.1.3. Nivelul veniturilor proprii şi impactul asupra producerii 
violenţei în familie 
Analiza datelor înregistrate la Telefonul de Încredere denotă că 
violenţa în familie este un flagel, care afectează  în mod direct, 
indubitabil bunăstarea materială generală a familiei. Cu toate că 
38 la sută din beneficiari nu au menţionat nimic despre starea lor 
materială, se poate concluziona că atât în cazul victimelor, cât şi 
agresorilor, cei mai mulţi dintre apelanţii care au oferit astfel de 
informaţie acumulează venituri medii (29% în cazul victime-
lor şi 30% în cazul agresorilor). Este de remarcat procentul mare 
(circa 15 la sută) al victimelor care se întreţin doar din pensii şi 
îndemnizaţii; 10 la sută din numărul victimelor şi 9 la sută din 
cel al agresorilor au venituri mici, situându-se sub limita coşului 
minim de consum (vezi Figura 15).
Interpretarea datelor obţinute în cei cinci ani de activitate permite 
a constata că, atât agresorii, cât şi victimele au o contribuţie relativ 
egală la formarea bugetului familiei.

victima

agresor
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14%

8%
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12%

1%
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10%

33%

29%

29%

41%

Fiura 14. Nivelul ocupaţional al actorilor violenţei în familie

şomer RM pensionare după vîrstă

concediu de maternitate angajat în cîmpul muncii RM ocazional

angajat în cîmpul muncii RM nu se cunoaşte
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2.2. Tipurile şi formele de manifestare a violenţei în familie 
Analiza cazurilor înregistrate la Telefonul de Încredere 0 8008 
8008 al Centrului Internaţional „La Strada” în perioada 2009-2014 
demonstrează că violenţa în familie se prezintă ca o combinaţie 
a diferitelor forme de manifestare comportamentală abuzivă din 
partea agresorilor. Conform mărturiilor victimelor, violenţa în fa-
milie îmbracă forme diverse, mai mult sau mai puţin vizibile, pre-
cum violenţa fizică, psihologică, sexuală, economică şi spirituală. 
Persoanele violente manifestă o serie de comportamente agresive 
sub forma unor combinaţii de acte coercitive şi de atacuri de mai 
multe tipuri. Preponderenţă o au totuşi cazurile în care violenţa 
fizică este combinată cu cea psihologică. 
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Fiura 15. Nivelul de venit propriu
al actorilor violenţei în familie

Nu are sursă de venit proprie. Custodia parinţilor Nu are sursă de venit proprie. Întreţine soţul/soţia

Pensii. Îndemnizaţii. Salariu mediu

Venit sub coşul minim de consum Nu are sursă de venit proprie. Întreţine rudele

Nu se cunoaşte Venit mai mult de mediu
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Celelalte forme au fost menţionate cu o intensitate direct proporţi-
onală cu obiectivele campaniilor de sensibilizare, conceptualizate 
şi desfăşurate de Centrul Internaţional „La Strada” într-o perioadă sau alta.
Violență fizică, însoțită de cea psihologică
Din punct de vedere numeric, cea mai răspândită formă de vio-
lenţă este cea fizică, cu unele creşteri sau descreşteri nesemnifi-
cative Astfel, în urma fazei I a campaniei „Familia sănătoasă este 
familia fără violenţă” din 2010, care a avut genericul „Tu poţi avea 
o viaţă fără frică”, la Telefonul de Încredere a fost înregistrat un 
număr semnificativ de anume astfel de cazuri (71 la sută). Pe când 
în 2011 a fost înregistrat cel mai mic număr de cazuri în care se 
acuza doar violenţa fizică, însoţită de cea psihologică (62 la sută 
din numărul total de cazuri).
 Această diminuare se pare că este datorată lansării unei alte cam-
panii de sensibilizare ce nu încuraja identificarea numai acestor 
forme de manifestare a violenţei în familie. 
 În schimb, perioada 2012-2014 se caracterizează printr-o creşte-
re semnificativă a numărului de sunete prin care apelanţii invocau 
din nou acest tip de violenţă în familie (mai mult de 80 la sută din 
numărul total de apeluri). Această majorare se explică prin reacţia 
publicului larg la cele trei (numerele până la zece se scriu cu lite-
re) spoturi TV difuzate simultan la posturile de televiziune locale, 
dar şi schimbării programului Serviciului, acesta fiind disponibil 
în aceşti ani 24 din 24 de ore. De remarcat că în perioada nocturnă 
au fost înregistrate suficiente cazuri de violenţă fizică, victimele 
aflându-se în pericol iminent chiar în momentul apelului.

II. Fenomenul violenţei în familie prin prisma
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Violență psihologică 
Numărul adresărilor la Telefonul de Încredere din partea persoa-
nelor ce suferă de violenţa psihologică practic s-a dublat în 2011 
(32 la sută), comparativ cu 2010 (17 la sută). Acest fapt demon-
strează odată în plus impactul pozitiv al fazei a II-a a campaniei, 
menită să sensibilizeze populaţia faţă de noi forme de manifestare 
a violenţei în familie, altele decât cea fizică.
Menţinerea numărului relativ stabil de cazuri în care se acuză 
numai violenţa psihologică (11 la sută în 2012 şi câte 9 la sută în 
2013 şi 2014) demonstrează gradul în care populaţia, inclusiv vic-
timele violenţei în familie, conştientizează anormalitatea acestui 
fenomen şi manifestă intoleranţă la insulte, intimidări, injurii, stri-
găte, neglijenţă, gelozie exagerată, şantaj emoţional cu implicarea 
copiilor, ameninţări cu moartea, toate acestea determinându-i să 
solicite ajutor specialiştilor.
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Figura 16. Dinamica apelurilor conform 
tipurilor de violenţă în familie
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Violență combinată
În afară de combinaţia dintre violenţa fizică şi psihologică, există 
şi alte forme înregistrate de manifestare a violenţei combinate, 
ceea ce demonstrează odată în plus că scopul final al violenţei este 
exercitarea puterii şi controlului asupra victimei, subordonarea 
acesteia. Multe dintre femeile care au suferit de violenţă din 
partea partenerilor au raportat la TÎ diferite forme ale violenţei 
combinate. Astfel, în perioada analizată a fost înregistrat un nu-
măr relativ mic de cazuri ce reflectă o combinată de comporta-
mente violente în familie, dar care permite a le încadra în patru 
subcategorii. 
Violență combinată – psihologică, fizică, sexuală
În cinci ani de activitate s-a menţinut un procentaj relativ omo-
gen de cazuri ce reflectă violenţa fizică, psihologică, sexuală ca o 
combinată: 3% în 2010 şi câte 1% în ceilalţi 4 ani. De regulă, în 
astfel de cazuri abuzurile fizice sunt însoţite de violuri maritale, 
întreţinerea relaţiei sexuale cu caracter pervers, prin traducerea 
în practică a comportamentelor sexuale perverse din filme por-
no etc. Frica şi ruşinea le împiedică pe cele mai multe femei să 
denunţe autorităţilor astfel de manifestări comportamentale ale 
partenerilor.
Violență combinată – psihologică, economică 
În perioada raportată combinata violenţă psihologică, însoţită de cea 
economică, a fost identificată într-un număr mic, dar stabil: câte 1% 
pentru 2012 şi 2014 şi câte 2% pentru 2010, 2011, 2013. De obicei, 
aceste cazuri vizează lipsa accesului la veniturile comune sau chiar la 
veniturile proprii ale victimei sau la alte resurse importante: hrană, 
medicamente, educaţie sau serviciu. În ultimii doi ani s-au înregistrat 
şi cazuri în care agresorul impune victima să restituie datorii acumu-
late fără ştirea sau acordul ei.
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Violență combinată – psihologică, fizică, economică 
Au fost înregistrate şi cazuri în care impactul abuzului economic şi 
psihologic este intensificat şi de abuzul fizic ce-l însoţeşte. 
Cel mai mare număr de cazuri în care se acuză violenţă combinată 
(psihologică, fizică şi economică) a fost înregistrat în 2010, cu 6 
la sută din numărul total de apeluri, urmat de anul 2012, când au 
fost înregistrate 3 la sută apeluri din această categorie. Cel mai mic 
număr de cazuri ce reflectă abuz psihologic, însoţit de abuz fizic 
şi economic, a fost înregistrat în 2014 – cu 2 la sută, iar în 2011 şi 
2013 – câte 1 la sută în fiecare an.
Violență psihologică însoțită de cea sexuală 
Tipul de violenţă psihologică însoţită de cea sexuală a fost iden-
tificată cu câte 1 la sută pe fiecare an raportat, cu excepţia anului 
2011, când au fost înregistrate 2 la sută cazuri ce reflectă acest tip 
combinat de abuz. De regulă, aceste cazuri reflectă astfel de com-
portamente sexuale ca viol marital, impunerea la perversiuni sexu-
ale, impunerea de a întreţine relaţii sexuale sau de a se dezbrăca în 
faţa copiilor, alte comportamente cu conotaţii sexuale.

Analizând dinamica cazurilor înregistrate, constatăm o di-
versificare a formelor de manifestare a violenței în familie re-
clamate de beneficiari. Astfel, dacă inițial în primii doi ani de 
activitate a serviciului, erau sesizate în special cazurile de vio-
lență fizică, ulterior a crescut numărul sesizărilor în care bene-
ficiarii reclamau violența psihologică, economică sau sexuală. 
Acest fapt se datorează reacției publicului la mesajul celui de-
al doilea spot social „Nu e normal să credem că violența este o 
normă”, care încuraja identificarea altor forme de manifestare 
a violenței în familie, în afară de cea fizică, spot difuzat frec-
vent în această perioadă la posturile TV şi radio. 
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2.3. Specificul relaţiilor dintre subiecţii violenţei în familie 
Analizei calitativă a cazurilor înregistrate la TÎ constată că în ceea 
ce priveşte tipul de relaţie dintre victimă şi agresor se menţin 
aproximativ aceleaşi valori numerice pentru toată perioada rapor-
tată (vezi figura 17). Astfel, din datele declarate în cazul solicitări-
lor telefonice cu referire la relaţia victimei cu agresorul, pe primul 
loc se află căsătoria (aproximativ 60 la sută din totalul cazurilor 
înregistrate), urmată de alte forme de uniune consensuală (aproxi-
mativ 40 la sută). Totodată, se remarcă o similitudine între valorile 
numerice înregistrate pentru concubinaj şi divorţ.

Principala cauză a continuării violenţei este faptul că foştii parte-
neri, deşi divorţaţi, continuă să locuiască împreună date fiind di-
ficultăţile financiare, fapt ce împiedică beneficiarele să finalizeze 
procesul de partaj al averii comune sau să-şi găsească o altă locu-
inţă (3.083 cazuri înregistrate în perioada raportată).
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Figura 17. Dinamica apelurilor în dependenţă de persoana ce produce 
violenţa în familie

soţ/soţie concubin/concubină divorţaţi/separaţi alţii membrii ai familiei extinse
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Într-un număr considerabil de cazuri, violenţa continuă chiar şi 
atunci când soţii sunt divorţaţi şi locuiesc separat (534 cazuri în-
registrate), agresorul vizitând frecvent domiciliul victimei. Violen-
ţa se manifestă, de regulă, prin vizite nocturne în stare de ebrieta-
te, abuzuri fizice în stradă, tendinţe de a locui/vizita fosta casă fără 
voinţa beneficiarei, hărţuire psihologică la domiciliu sau la telefon. 
Tot  în cazul celor divorţaţi sunt identificate şi cazuri în care copi-
lul minor este folosit cu scopul de a se răzbuna pe victimă: refuzul 
de a întoarce copii fostei soţii şi impunerea acesteia de a plăti pen-
sia de întreţinere, deşi nu s-a stabilit prin judecată tutela asupra 
copiilor minori.
Pe parcursul celor cinci ani au fost înregistrate şi cazuri în care 
agresorul nu este partenerul de viaţă, ci o rudă a victimei. Din 
această categorie fac parte nurorile/ginerii, cumnaţii, buneii, fraţii, 
nepoţii, fiica/fiul sau chiar unul din părinţi. O creştere a cazurilor 
cu implicarea rudelor a fost sesizată în anii 2012 şi 2014 când s-au 
înregistrat 17 la sută, respectiv 14 la sută de apeluri din această 
categorie.
Cel mai mic număr de solicitări telefonice s-a înregistrat în cazuri-
le în care agresorul este fost concubin, ex-iubit sau amant, încadrat 
pentru comoditate în categoria Alţii (de la 1 la 3 la sută din toate 
cazurile înregistrate anual.)

2.4. Aspecte specifice ale manifestării violenţei în familie 
2.4.1. Specificul violenţei în familie cu implicarea minorilor
În perioada 2009-2014, atât în categoria Altele, cât şi în cazurile 
de violenţă în familie sunt înregistrate cumulativ 2.548 cazuri în 
care copiii au suferit de diverse forme de violenţă sau abuz. În Ta-
belul 2 sunt prezentate mai multe detalii privind tipurile de cazuri 
de violenţă în familie cu implicarea copiilor.
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Tabelul 2. Tipuri de cazuri de violență cu implicarea minorilor

Tipuri de cazuri de vio-
lenţă în familie cu impli-
carea minorilor

2009-
2010 2011 2012 2013 2014 Total

Număr  de cazuri

Violenţă în familie cu impli-
carea indirectă a minorilor 
(martori)

459 335 273 358 695 2.120

Violenţă în familie cu implica-
rea directă a minorilor (victime) 61 83 28 31 29 232

Violenţă în familie exclusiv faţă 
de minori 5 12 17 8 28 70

Abuz sexual faţă de minori 2 6 9 5 6 28
Exploatarea sexuală comercială 
a copiilor 2 2 - 1 1 6

Abuz fizic faţă de minori în 
afara familiei 1 3 - 3 14 21

Încălcarea drepturilor minorilor 
în instituţii de învăţământ 2 2 1 2 2 9

Conflict părinţi - copii minori 8 9 2 7 10 36
Încălcarea drepturilor minorilor 
în cadrul familiei 3 6 2 3 12 26

Total 543 458 332 418 797 2.548

În perioada analizată, în 3.812 cazuri de violenţă în familie faţă de 
femei a fost menţionată şi implicarea minorilor.  În această ordine 
de idei, putem presupune că în realitate numărul acestor copiilor 
ar putea fi mai mare.

1. Violență în familie cu implicarea indirectă a minorilor (martori)
Din cele 3.812 de cazuri de violenţă fizică în familie faţă de femei, 
în 55 la sută (2.120 de cazuri) copiii sunt menționați ca fiind 
martori ai violenței. În anul 2014 au fost înregistrate cele mai 
multe cazuri (695) în care copii sunt martori ai violenţei, iar în 
anul 2012 au fost înregistrate cele mai puţine asemenea cazuri 
(273).
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2. Violență în familie cu implicarea directă a minorilor (victime)
În 6 la sută din cele 3.812 de cazuri, copiii sunt subiecți direcți ai 
violenței, ceea ce constituie 232 de cazuri. Aceste cazuri se carac-
terizează prin faptul că, pe lângă parteneră, abuzului fizic sunt su-
puşi şi copii minori din familie. În 2010 au fost înregistrate 61 de 
cazuri, număr considerabil mai mic în comparaţie cu 2011, când 
au fost înregistrate 83 de cazuri. În următorii trei ani numărul ca-
zurilor din această categorie a rămas relativ constant, oscilând în 
jurul a 30 de cazuri.
De regulă, în astfel de cazuri se invocă aplicarea violenţei fizice, 
dar în ultimii ani s-a mărit considerabil numărul adresărilor pe 
cazuri de violenţă psihologică. În astfel de cazuri copii minori ser-
vesc drept instrument pentru agresor de a-şi impune controlul şi 
puterea asupra partenerei de viaţă. În alte cazuri violenţa psiho-
logică se manifestă prin insulte/intimidări sau interzicerea de a 
locui cu celălalt părinte, privarea de anumite activităţi benefice 
creşterii şi dezvoltării copilului. Şi toate acestea doar cu scopul de 
a-şi impune autoritatea în faţa minorului. 
În alte 11 cazuri, apelanţii au comunicat despre acte de abuz sexu-
al faţă de minori, produse în sânul familiei, solicitând intervenţia 
noastră imediată.
3. Violență în familie exclusiv față de minori 
În perioada raportată au fost înregistrate 70 de cazuri de violen-
ţă în familie exclusiv faţă de copii. Dinamica acestei categorii de 
cazuri este una instabilă, caracterizându-se  prin creşteri şi des-
creşteri. Astfel, dacă în 2010 au fost înregistrate numai 5 cazuri, 
în 2011 numărul cazurilor în care abuzul este exclusiv sau pre-
ponderent asupra minorului s-a majorat, constituind 12 cazuri 
de violenţă. În 2012 s-au înregistrat 17 cazuri de abuz exclusiv 
asupra minorului, comparativ cu 8 cazuri în 2013; în 2014 numă-
rul cazurilor din această categorie atinge cote numerice maxime, 
înregistrându-se 28 de cazuri.
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Victimele au fost  fete şi băieţi cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani, 
copii supuşi abuzului fizic sau sexual din partea părinţilor, fratelui, 
soţului, buneilor, iubitului, tatălui, mamei solitare. Solicitarea de 
a interveni în astfel de cazuri vine de la diferite categorii de ape-
lanţi: vecini, grupuri profesionale, membri ai familiei extinse sau 
însăşi victima minoră.
În urma analizei cazurilor de abuz în familie exclusiv faţă de co-
pii, se disting câteva trăsături ale minorilor victime. De precizat că 
majoritatea victimelor au între 7-17 ani, deşi există cazuri  de vic-
time aflate sub limita de şapte ani. Cele mai multe victime provin 
din mediul rural. Situaţia victimelor care provin din mediul urban 
se caracterizează printr-o gamă de lipsuri: lipsa spaţiului locativ, 
lipsa resurselor materiale ş.a. În cea mai mare parte dintre cazuri 
victimele aparţin unor familii dezorganizate, unde ori mama ori 
tatăl sunt absenţi (prin deces, divorţ, abandon, plecarea tempora-
ră la muncă în străinătate sau în altă localitate). Pe de altă parte, 
prezenţa în familie a unui tată vitreg sporeşte riscul ca victima să 
fie abuzată, în special sexual. 
A fost înregistrat şi un număr considerabil de cazuri de abuz faţă 
de minori în care, deşi sunt prezenţi ambii părinţi, copii sunt ne-
glijaţi, aceştia deseori lipsind de la şcoală sau grădiniţă. E vorba de 
familiile în care părinţii, fiind ambii consumatori de alcool, sunt 
violenţi între ei, dar şi cu copii lor.
 4. Abuz sexual față de minori 
În perioada de referinţă au fost înregistrate şi 28 de cazuri ce re-
flectă abuzul sexual faţă de minori.  Dacă în 2010 numărul unor 
astfel de cazuri este foarte mic (2 cazuri înregistrate), în următo-
rii ani a crescut numărul adresărilor ce raportează  abuzul sexual 
faţă de minori (câte 6 cazuri în 2011 şi 2014, 9 cazuri în 2012 şi 
5 cazuri în 2013). Victimele abuzului sexual sunt minori cu vârste 
cuprinse între de 5 şi 17 ani, atât fete, cât şi băieţi. În calitate de 
agresor au fost raportaţi consăteni, membri ai familiei extinse, ta-
tăl sau chiar semenii victimelor.
Cazurile de abuz sexual faţă de minori sunt sesizate, de regulă, de 
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către părinţi, vecini, grupuri profesionale sau însăşi victimă. 
5. Exploatarea sexuală comercială a copiilor
În perioada 2009-2014 au fost înregistrate 6 cazuri ce reflectă 
fenomenul exploatării sexuale comerciale a copiilor, unul dintre 
cei mai mici indici. De regulă, în astfel de cazuri membrii famili-
ei (3 cazuri), vecinii (1 caz) sau grupurile profesionale (2 cazuri) 
solicită informare şi orientare sau chiar intervenţia specialiştilor 
în vederea acordării asistenţei necesare sau solicită organizarea 
audierii copilului victimă în camera specializată de audiere a copi-
lului a Centrului Internaţional „La Strada”.
6. Încălcarea drepturilor minorilor în instituțiile de învățământ
În cinci ani de activitate a Telefonului de Încredere al Centrului 
Internaţional „La Strada” au fost sesizate în total 9 cazuri de vio-
lenţă faţă de minori în instituţiile de învăţământ din partea educa-
torilor sau cadrelor didactice. De regulă, este vorba despre sesizări 
venite din partea părinţilor care îşi doresc pedepsirea acestora.
7. Conflict părinți – adolescenți  minori
În aceeaşi perioadă dinamica cazurilor ce reflectă conflictele pă-
rinţi-minori se arată a fi una relativ constantă: 8 cazuri în 2010 
şi 9 cazuri în 2011; după o excepţie în 2012, când numărul unor 
astfel de cazuri s-a redus semnificativ, înregistrându-se doar 2 
cazuri. În anii următori se înregistrează o creştere, revenindu-se 
aproximativ la acelaşi nivel: 7 cazuri în 2013 şi 10 cazuri în 2014, 
numărul total în perioada analizată ajungând la 36 de cazuri. 
Caracteristic pentru asemenea situaţii este că părinţii sau buni-
cii solicită consultaţii psihologice în scopul ameliorării relaţiei cu 
copilul, solicitând strategii comportamentale în vederea depăşirii 
crizei adolescentine, care se manifestă prin negaţie, fugă de acasă, 
dorinţa de a păstra o relaţie neacceptată de părinţi, consum de-
monstrativ de substanţe narcotice.

8. Încălcarea drepturilor minorilor în cadrul familiei 
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În perioada 2009-2014  au fost înregistrate 26 de cazuri ce atestă 
încălcarea drepturilor minorilor în cadrul familiei - anual 2-3 ca-
zuri, cu excepţia anilor 2011 şi 2014, când au fost înregistrate  6 
cazuri, respectiv 12 cazuri în această categorie. 
Dacă cele 3 cazuri de încălcare a drepturilor minorilor în 2010 se 
refereau mai mult la aspecte juridice (pensie alimentară, regimul 
de vizite), în 2011 cele 6 cazuri din această categorie s-au referit 
mai mult la aspectul emoţional al relaţiilor părinte-copil. Astfel de 
cazuri nu pot fi calificate ca acte de violenţă, dar pot evolua uşor 
în violenţă în familie dacă înregistrează continuitate. De regulă, 
încălcarea drepturilor se manifestă prin situaţii de tipul: părintele 
încalcă regimul de vizite a copilului; tatăl nu este de acord cu 
hotărârea judecăţii de a oferi custodia copilului mamei din cauza 
comportamentului ei indecent; mama nu are grijă de copil din 
cauza situaţiei financiare nesatisfăcătoare sau a consumului de 
alcool; rudele apropiate acuză iresponsabilitate şi imaturitate în 
creşterea copiilor; părintele alcoolic îşi neglijează copilul etc. 

2.4.2. Particularităţile violenţei în familie în cazul căsătoriilor 
mixte
În anii raportaţi la Telefonul de Încredere au fost înregistrate 67 
apeluri ce vizează violenţa în familie în cadrul căsătoriilor mixte 
(unul dintre părinţi este străin). Dinamica apelurilor pe ani este 
reflectată în Figura 181. 

   

1 - În diagramă lipseşte anul 2009 dat fiind faptul că serviciul a fost creat la sfârşitul respectivului an, iar 
apeluri din această categorie nu au fost înregistrate.
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În 2010, în cele 16 cazuri de violenţă în căsătoriile mixte, unul din-
tre părinţi/parteneri reprezenta următoarele ţări: Rusia şi Ucraina 
(câte 6 cazuri), Turcia (2 cazuri), Franţa şi Tadjikistan (câte 1 caz). 
În 2011 au fost înregistrate cele mai multe apeluri vizând cazuri de 
violenţă în căsătoriile mixte, 23 la număr, cetăţenia unuia dintre pă-
rinţi distribuindu-se după cum urmează: Federaţia Rusă (9 cazuri), 
Turcia, Ucraina şi România (câte 2 cazuri), Australia, Azerbaidjan, 
China, Egipt, Grecia, Kazahstan, Pakistan, Suedia (câte 1 caz). 
În următorii doi ani numărul cazurilor din această categorie a scă-
zut semnificativ. Astfel, în 2012 au fost înregistrate 9 cazuri cu 
implicarea unui părinte cetăţean străin din Turcia şi Ucraina (câte 
2 cazuri), din Italia, Kârgâzstan, Libia, Mongolia, Federaţia Rusă 
(câte 1 caz), iar în 2013 au fost înregistrate 8 cazuri de violenţă în 
căsătoriile mixte; în 3 cazuri soţia-victimă era cetăţeancă a Fede-
raţiei Ruse, în alte 3 cazuri soţul agresor este din Iran, Kârgâzstan 
şi România; într-un caz soţia victimă era din Ucraina, iar în altul 
soţul agresor din Statele Unite ale Americii. 
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Figura 18. Dinamica cazurilor de violenţă în familie în cadrul căsătoriilor 
mixte
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În 2014 această categorie a fost într-o uşoară creştere, înregis-
trând 11 cazuri; în 2 dintre ele victima era  cetăţeana  Federaţiei 
Ruse şi  Ucrainei; în alte 9 cazuri – cetăţeni străini agresori din: 
România (3 cazuri), Arabia Saudită, Azerbaidjan, Italia, Slovacia, 
Siria şi Turcia (câte 1caz).
Aria geografică în care s-au produs actele de violenţă în familie   
Pe teritoriul Republicii Moldova. Din totalul de 67 de cazuri de 
violenţă în căsătoriile mixte înregistrate în perioada raportată, 48 
cazuri s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova. Într-o serie de 
cazuri, victimele-femei, în urma căsătoriei cu cetăţeni moldoveni, 
s-au stabilit cu traiul permanent în Republica Moldova. În toate ca-
zurile soţul îşi impunea puterea şi controlul economic, dar aplica 
şi forţa fizică. În multe cazuri victimele erau dependente financiar 
de soţ, nu aveau căminul lor propriu, nu aveau susţinerea necesară 
a rudelor şi a prietenilor. Deşi aveau intenţia de a pleca, lipsa susţi-
nerii şi resurselor nu le permitea să ajungă în ţara lor de origine. O 
altă problemă cu   plece peste hotarele ţării cu copiii minori.
În alte cazuri agresorii sunt cetăţeni străini. Aceştia erau stabiliţi 
în Republica Moldova, neavând sursă proprie de venit, incapabili 
de a se integra într-o societate străină, sub influenţa consumului 
zilnic de alcool îşi supuneau abuzului partenera care îi şi întreţi-
nea. Au fost înregistrate şi cazuri în care agresorii erau integraţi 
social şi realizaţi profesional. Abuzurile fizice în astfel de cazuri 
debutau/se intensificau în momentul în care victima declara că re-
fuză să se convertească la religia soţului sau se convertea  fără voia 
lui la altă religie ori rămânea însărcinată.
Peste hotarele Republicii Moldova. În restul 19 cazuri violenţă 
în relaţiile mixte s-a produs peste hotarele Republicii Moldova. În 
astfel de cazuri se constata că victimele violenţei în familie au re-
uşit să rupă cercul violenţei şi să părăsească ţara în care se aflau. 
Reîntoarse în ţara de origine, conştientizând că există riscul ca 
partenerul să vină în Republica Moldova, acestea au solicitat de la 
consultanţii Telefonului de Încredere informaţii privind respecta-
rea/protecţia drepturilor părinteşti în raport cu copiii.
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2.4.3. Specificul violenţei cu implicarea persoanelor cu grad 
de vulnerabilitate sporit 
Analiza cazurilor înregistrate în cei cinci ani de activitate a Telefo-
nului de Încredere evidenţiază şi unele particularităţi în asisten-
ţa cazurilor cu implicarea persoanelor în etate sau cu deficienţe 
(handicapuri fizice, deficienţe mintale), atât în ce priveşte victi-
mele, cât şi agresorii. Intervenţia şi integrarea ulterioară a acestor 
persoane devine dificilă din cauza specificului personalităţii su-
biecţilor implicaţi în acte de violenţă, dar şi datorită modului în 
care persoana este văzută de grupurile profesionale.
	Victime cu grad de vulnerabilitate sporit (vârstnici şi 

persoane cu dizabilităţi)
În perioada raportată, în 207 de cazuri victimele au fost persoane 
de vârsta a treia, iar în 100 de cazuri victima a acuzat deficienţe 
psihologice şi în 223 de cazuri – afecţiuni somatice. De precizat că 
victimele din această categorie prezintă un grad sporit de vulne-
rabilitate – afecţiunile fizice implică îngrijire specială, care de cele 
mai multe ori nu poate fi asigurată de familia extinsă sau autorită-
ţile locale (lipsa sau insuficienţa lucrătorilor sociali). Capacitatea 
de a îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii scad considerabil, iar veni-
turile de care dispun nu asigură satisfacerea nevoilor personale.
	Agresori cu grad de vulnerabilitate sporit (vârstnici şi 

persoane cu dizabilităţi)
Dificultăţi specifice apar şi în asistenţa cazurilor cu implicarea 
agresorilor de vârsta a treia (145) sau cu  probleme somatice, in-
clusiv locomotorii (89 de cazuri) sau diagnoză psihiatrică (152 de 
cazuri). În aceste cazuri se observă agravarea unor accentuări de 
personalitate sau chiar a manifestărilor psihopatologice, victimele 
violenţei aflându-se în condiţii de risc sporit pentru viaţa lor. De 
mai precizat că jumătate dintre persoanele înregistrate în această 
categorie, atât victime, cât şi agresori cu un grad de handicap sunt 
vârstnice, dependente sau semi-dependente de ceilalţi membrii ai 
familiei.
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	Intervenţia organelor competente în cazurile de 
violenţă cu implicarea persoanelor cu grad de 
vulnerabilitate sporit

Una dintre deficienţele care pot fi imputate ca sistematice în ca-
zul intervenţiei grupurilor profesionale în cazurile de violenţă cu 
subiecţi cu grad de vulnerabilitate sporit este superficialitatea cu 
care sunt identificate şi evaluate nevoile acestei categorii, având în 
vedere particularităţile  psihologice ale acestora, dar şi contextul 
socioeconomic în care trăiesc.
În astfel de cazuri, organele de drept ar trebui să numească o ex-
pertiză şi să stabilească dacă persoana, care în urma unei tulbu-
rări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale) nu poate conşti-
entiza sau dirija acţiunile sale, poate fi declarată de către instanţa 
de judecată ca incapabilă sau capabilă şi, în funcţie de aceasta, 
agresorul fie este tras la răspundere penală sau contravenţională, 
fie este internat într-o instituţie psihiatrică pentru a beneficia de 
tratamentul medicamentos corespunzător diagnozei.
Analiza cazurilor de acest tip a arătat că în practică, pentru a evi-
ta această procedură complicată şi de durată, cu implicarea mai 
multor grupuri profesionale abilitate, colaboratorii organelor de 
poliţie declară că nu au mecanisme legale de acţiune sau afirmă că 
nu sunt locuri disponibile în instituţia medicală specializată.
La fel se întâmplă Şi în cazul în care agresorii prezintă deficiențe 
fizice. Reprezentanţii organelor de drept dominaţi de unele stere-
otipuri personale (milă, compasiune), nu întreprind nimic, lăsând 
în continuare victima expusă pericolului. Şi aceasta în condiţiile în 
care legea nu prevede nici o  excepţie pentru a trage la răspundere 
persoanele cu deficienţe locomotorii sau alte deficienţe de ordin 
fizic pentru fapta comisă. În sensul tragerii la răspundere, legea 
prevede excepţii în mod expres în cazurile minorilor sau a persoa-
nelor declarate incapabile.
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Intervenția în astfel de cazuri devine deficitară nu doar datorită 
stereotipurilor personale ale reprezentanţilor organelor de drept, 
dar şi datorită faptului că statul nu asigură existenţa unor servicii 
corespunzătoare pentru această categorie specifică de agresori fa-
miliali. De precizat că astfel de agresori au nevoie de asistenţă spe-
cifică, însă în prezent statul nu dispune de mecanisme necesare 
pentru ca reprezentanţii organelor de drept să-şi exercite atribuţi-
ile de serviciu, dat fiind că numărul internatelor psihoneurologice 
este insuficient, numărul locurilor disponibile pentru plasarea/
izolarea agresorilor este limitat. Asistenţa în astfel de cazuri se re-
duce la contravenţii administrative sau mustrări verbale. Acestea însă 
nu asigură victima contra pericolelor pentru viaţa şi sănătatea ei. 

2.4.4. Impactul consumului de alcool şi droguri asupra produ-
cerii violenţei în familie

•	 Consumul de alcool şi impactul lui asupra 
fenomenului violenţă în familie

Analiza calitativă a cazurilor înregistrate la Telefonul de Încredere 
pe parcursul anilor 2009-2014 relevă atât cazuri în care consu-
mul de alcool nu influenţează producerea violenţei în familie, cât 
şi cazuri în care violenţa se produce sub influenţa alcoolului (vezi 
Figura 19). Astfel, în 1.691 de cazuri, ceea ce constituie 44 la sută 
din numărul total al cazurilor înregistrate, apelantul menţiona 
prezenţa unor dependenţe la victimă sau la agresor.
Din totalul dosarelor unde este invocat consumul de alcool, într-un 
număr semnificativ violenţa se produce doar pe fundalul con-
sumului de alcool din partea agresorului. Cel mai mare număr de 
cazuri din această categorie a fost înregistrat în 2011 (29%) şi în 
2012 (26%). În ultimii doi ani numărul acestor cazuri s-a diminuat 
considerabil, ele constituind 5% în 2013 şi 8% în 2014.
Analiza acestui tip de cazuri demonstrează că într-un număr con-
siderabil consumul de alcool doar intensifică violenţa. Cel mai 
mare număr de cazuri din această categorie a fost înregistrat în 



Telefonului de Încredere 0 8008 8008: 
5 ani de activitate  

41

2011, constituind 24%. Într-un număr nesemnificativ de apeluri 
beneficiarele afirmă că agresorul suferă de alcoolism (de la 3% 
până la 12%).

 

Interesant este faptul că din totalul cazurilor de violenţă în familie 
înregistrate în cinci ani de activitate, în 2.125 de  cazuri nu este spe-
cificat impactul consumului de alcool asupra violenţei în familie.

•	 Consumul de droguri şi impactul lui asupra 
fenomenului violenţei în familie

În anii 2010-2013 apelanţii au acuzat acte de violenţă din partea 
agresorilor dependenţi de droguri (câte 1 la sută pentru fiecare 
an raportat). În perioada raportată a fost înregistrat şi un număr 
relativ mic de cazuri în care este menţionată dependenţa victi-
mei de alcool sau substanţe narcotice, ca o strategie de refugiu 
din mediul violent în care trăieşte. Astfel, în 3 la sută din cazuri 
este menţionat consumul de alcool şi în 2 la sută este menţionat 
consumul de droguri de către victimă. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

16%
29% 27%

14%
5% 8%

50%
13%

25%

19%

19% 13%

3%

8%

10%
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34%
53%

38%

1% 69%

Figura 19. Impactul consumului de alcool asupra producerii 
violenţei în familie

Consumul de alcool nu este 
menţionat

Agresorul  suferă de alcoolism

Consumul de alcool  al 
agresorului doar intensif ică 
violenţa

Violenţa se produce pe fon de 
consum de alcool al victimei

Violenţa se produce doar pe fon de 
consum de alcool a agresorului
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O categorie aparte de agresori sunt abstinenţii sau/şi foştii alcoo-
lici – câte 1 la sută pe fiecare an raportat, cu excepţia anilor 2012-
2013, când nu a fost înregistrat niciun caz din această categorie. 
Într-un număr nesemnificativ au fost menţionaţi şi agresorii care, 
deşi nu fac abuz de alcool, manifestă un comportament la fel de 
violent (câte 1 la sută pentru 2011 şi 2013). 
Totuşi, din mărturiile apelanţilor se poate deduce că alcoolul nu 
este o cauză a declanşării episoadelor violente, ci doar un factor 
favorizant. 

•	 Intervenţia organelor competente în cazurile de 
violenţă în familie generate de consumul abuziv de 
alcool

Cazurile de violenţă în familie cu implicarea agresorilor depen-
denţi de alcool reclamă o abordare specifică. Însă  profesioniştii 
abilitaţi să intervină în asemenea cazuri de cele mai multe ori de-
clară că nu au pârghii legale de a impune persoanele să facă o con-
sultaţie la medicul specialist pentru a stabili gradul de dependenţă 
alcoolică, chiar dacă agresorii încalcă ordinea publică sau provoa-
că leziuni corporale membrilor familiei. De regulă, agresorilor de-
pendenţi de alcool li se aplică doar contravenţii administrative şi 
sunt luaţi la evidenţă ca scandalagii în familie. O analiză mai în 
detalii a cazurilor şi a asistenţei acordate anterior denotă că orga-
nele de drept cunosc că procedura obligării la testare şi tratament 
narcologic este reglementată de Legea nr. 713 privind controlul şi 
prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de dro-
guri şi de alte substanţe psihotrope.2Mai mult decât atât, benefici-
arele şi organele de drept mărturisesc că procedura impunerii la 
tratament în baza acestei legi este una complicată şi ineficientă.

2 - Legea nr. 713  privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de 
droguri şi de alte substanţe psihotrope din 06.12.2001, publicată în Monitorul Oficial, nr. 36-38 din 
14.03.2002,  art. 208.
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III. Specificul asistenţei oferite la Telefonul de Încredere
3.1. Prezentarea generală  şi evoluţia serviciilor oferite la 
Telefonului de Încredere
 În cinci ani de activitate, Telefonul de Încredere 0 8008 8008 a 
reuşit să se impună ca o verigă importantă în sistemul naţional de 
asistenţă în domeniu. Acest tip de serviciu este destinat victimelor 
violenţei în familie, membrilor comunităţii, dar şi grupurilor pro-
fesionale din sfera respectivă. Personalul calificat oferă consultaţii 
pentru toate cazurile de violenţă în familie. Serviciul este gratuit, 
disponibil 24 din 24 de ore, inclusiv de la telefonul mobil şi este 
funcţional pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Datorită nevoilor specifice ale beneficiarilor, dar şi a evoluţiei sis-
temului de asistenţă din ţară, serviciul şi-a extins mandatul pe par-
cursul anilor . Astfel, dacă iniţial oferea doar consultaţii psihologice, 
informare şi orientare în situaţii de criză şi facilita accesul benefi-
ciarilor la alte servicii existente în domeniu, din primăvara anului 
2010 consultanţii Telefonului de Încredere oferă şi consultaţii juri-
dice primare (informaţii privind procedura de divorţ, partajul ave-
rii, dreptul asupra copiilor, informaţii privind Ordonanţa de protec-
ţie etc.).
3.2. Asistenţă acordată victimelor violenţei în familie înainte 
de a apela la Telefonul de Încredere

Înainte de a analiza tipurile de asistenţă solicitate şi acordate be-
neficiarilor Telefonului de Încredere, este important să se precize-
ze că o bună parte din victimele violenţei în familie care au apelat 
la TÎ beneficiaseră anterior de asistenţă corespunzătoare din par-
tea organelor de drept, APL, medici, asistenţi sociali sau în cadrul 
unor centre specializate existente în republică. Astfel, după struc-
turile la care victima s-a adresat anterior, locul întâi îl deţin orga-
nele de poliţie. Acest lucru se datorează faptului că, în conformita-
te cu prevederile legale, reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie 
au un rol decisiv în combaterea şi prevenirea violenţei în familie. 
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După organele de poliţie, alte două categorii importante de pro-
fesionişti la care au apelat anterior victimele violenţei în familie 
sunt procurorii, judecătorii şi medicii. 
Cele mai puţine adresări din partea beneficiarilor au fost la Cen-
trele specializate de asistenţă, fapt explicat prin numărul relativ 
mic al acestora, capacitatea redusă, procedura complexă la care 
este supusă victima violenţei în familie pentru a deveni benefi-
ciarul acestor Centre, dar şi stereotipurile de care este dominată 
victima în cazul în care apare necesitatea de a părăsi gospodăria, 
copiii şi a fi cât mai departe de agresor.
În acelaşi timp, o bună parte din beneficiare afirmă că Telefonul de 
Încredere este primul serviciu la care au apelat pentru  informare 
şi orientare. Cele mai dese motive invocate de victimele care nu 
s-au adresat după ajutor sunt frica şi ruşinea. Frica are mai multe 
dimensiuni – frica de agresor, frica de a nu amplifica ulterior ac-
tele de violenţă din partea agresorului, teama că partenerul îi va 
lua copii minori, frica de a nu dăuna carierei viitoare a copiilor 
prin faptul că va apela la organele de drept,  teama că agresorul va 
distruge bunurile comune, ameninţând că va da foc la gospodărie 
etc. Generatorul sentimentului de ruşine a victimelor violenţei în 
familie sunt de obicei membrii comunităţii, proprii copii, familia 
extinsă sau chiar reprezentanţii grupurilor profesionale.
Alte motive care determină victimele să menţină cercul violentei 
până în momentul apelului la Telefonului de Încredere au fost spe-
ranţa că agresorul se va schimba în timp,  iertarea partenerului şi 
dorinţa de a reface relaţia cu acesta,  sentimentele de culpă faţă de 
agresor sau chiar justificarea comportamentul abuziv. O altă cate-
gorie de victime se gândesc că fără ele partenerii se vor pierde în 
viaţă, nu se vor descurca fără ajutorul lor. Unele beneficiare cred 
că este inutil de a schimba ceva şi orice efort din partea lor de a 
apela la ajutor şi a rupe cercul violenţei se va solda cu eşec sau 
chiar agravarea situaţiei în care se află. Altele sunt gata să îndure 
orice, doar ca să-şi păstreze familia şi gospodăria la care au muncit 
o viaţă, chiar dacă relaţia cu partenerul este una foarte violentă şi 
trăiesc permanent în tensiune şi pericol. 
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O altă categorie de beneficiare invocă drept motiv de a nu apela 
la autorităţi lipsa resurselor financiare, lipsa unui loc de muncă 
stabil, lipsa unui spaţiu locativ sau lipsa surselor pentru a intenta 
un proces de divorţ, precum şi lipsa susţinerii din partea familiei 
extinse sau a prietenilor.
Indiferent de asistenţa oferită anterior de alte grupuri profesiona-
le şi de prejudecăţile victimelor violenţei în familie ce le fac să fie 
inactive, consultanţii Telefonului de Încredere sunt acei care oferă 
beneficiarilor un dialog bazat pe încredere, susţinere, acceptare 
necondiţionată, informare şi orientare. Informaţia este totdeauna 
confidenţială şi anonimă, iar intervenţia şi acţiunile ulterioare ale 
consultantului sunt decise numai împreună şi cu acceptul benefi-
ciarului implicat direct în cazul de violenţă în familie.

3.3. Tipurile de asistenţă  solicitată la Telefonul de Încredere
Analiza asistenţei solicitate la Telefonul de Încredere reflectă ne-
voile beneficiarilor, nevoi ce au rămas relativ constante pe întreg 
parcursul perioadei analizate (vezi Figura 20):

- consultaţie juridică primară – de la 28% până la 31%;
- consiliere psihologică – de la 24% până la 35%;
- informare şi orientare în ca zurile de violenţă – de la 20% 

până la 33%;
- cazare şi adăpost temporar – câte 4% pentru 2010, 2011 şi 

2014, dar şi câte 5% pentru 2012 şi 2013;
- asistenţă medicală, inclusiv tratament de dezalcoolizare – 

de la 2% până la 5%;
- solicitarea de a soluţiona cazurile de violenţă în familie în 

numele subiecţilor, fără implicarea directă a apelantului – 
de la 1% până la 3%.
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În continuare sunt descrise succint fiecare tip de asistenţă solicitată la 
Telefonul de Încredere şi acordată beneficiarilor.
e

3.3.1. Tipurile de  consultaţii telefonice acordate la Telefonul 
de Încredere
Consultație juridică primară
Consultaţia juridică primară a constituit cel mai des tip de asisten-
ţă solicitat în cei cinci ani de activitate a Telefonului de Încredere 
(vezi Figura 21). Astfel, din totalul cazurilor în care a fost solicitată 
consultaţie juridică, cele mai multe informaţii au fost acordate la 
subiectul privind procedura de obţinere a Ordonanţei de protecţie 
(de la 32% până la 46%), aceasta fiind urmată de: 

-  procedura de divorţ (de la 19% până la 25%);
-  pensia de întreţinere a copiilor minori (de la 8% 

până la 14%);
- partajul averii (de la 12% până la 22%);
- tutela asupra copiilor (de la 9% până la 13%);
- dreptul la proprietate  (2% sau 3% în fiecare an 
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Figura 20. Dinamica apelurilor conform necesităţilor abonaţilor în 
cazurile de violenţă în familie

Consiliere psihologică Informaţie şi orientare în cazurile VF 
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raportat);
- evacuarea forţată a agresorului (de la 1% până la 

3%).

Consultaţii privind procedura de obţinere a Ordonanţei de 
protecţie
În timpul consilierii telefonice apare deseori necesitatea de a informa 
victimele violenţei în familie despre existenţa şi mecanismul de apli-
care a Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie. 
Analiza arată că în ultimii doi ani de activitate a crescut considerabil 
numărul persoanelor care cunosc această lege sau chiar au beneficiat 
de protecţia pe care o oferă legea respectivă. Acest fapt poate fi ro-
dul campaniilor de informare a populaţiei, inclusiv prin intermediul 
surselor media, instruirii grupurilor profesionale abilitate prin lege 
să acţioneze în cazurile de violenţă în familie, dar şi a implicării mai 
active a organelor de drept. 
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Figura 21. Dinamica apelurilor în funcţie 
de specificul consultaţiei juridice

Procedura de divorț Pensia de întreținere a copiilor minori

Partajul averii Consultaţii privind Ordonanţa de Protecţie

Tutela asupra copilului Dreptul la imobil

Evacuarea fortata a agresorului
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Procedura de divorț sau desfacerea căsătoriei 
Fiind puţin instruite juridic, victimele violenţei în familie deseori 
consideră că nu pot divorţa numai pentru că soţul este împotrivă 
sau că taxa de stat în cazul desfacerii căsătoriei este mare ori că 
va pierde copii etc. Totodată, nefiind informate despre existenţa 
serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat sau de posibili-
tatea de a apela pentru asistenţă juridică gratuită la juriştii care 
activează în cadrul organizaţiilor neguvernamentale din domeniul 
prevenirii violenţei în familie, multe dintre beneficiare apelează la 
serviciile avocaţilor privaţi pentru serviciile cărora sunt nevoite să 
achite sume mari de bani.
Pensia de întreținere a copiilor minori 
O categorie de beneficiari solicită informaţii privind paşii necesari 
de întreprins în cazul nerespectării hotărârilor instanţelor de ju-
decată de a achita la timp pensia de întreţinere pentru copiii mi-
nori. Multe dintre beneficiare au reclamat datorii mari acumulate 
la achitarea pensiei de întreţinere, acuzând neimplicarea sau im-
plicarea insuficientă a executorilor judecătoreşti privind impune-
rea agresorilor să execute deciziile instanţei de judecată. 
O altă categorie de beneficiari solicită informaţii privind  posibili-
tatea de a mări cuantumul pensiei de întreţinere a copiilor minori 
în condiţiile în care tatăl copiilor nu este angajat în câmpul muncii 
sau are un salariu oficial foarte mic. 
Partajul averii 
În procesul de divorţ, în special în încercarea de a face partajul 
averii, victimele violenţei în familie întâmpină dificultăţi greu de 
înlăturat. Astfel, un proces de partaj al averii necesită resurse fi-
nanciare considerabile, cheltuieli din partea victimei care nu pot 
fi acoperite decât de persoana care iniţiază această procedură şi 
care, ulterior, va fi beneficiarul direct al bunurilor materiale reven-
dicate. Totodată, mulţi agresori ameninţă că, în caz de divorţ, va 
lăsa victima fără avere sau casă, deşi în numeroase cazuri el este 
cel care nu are niciun drept asupra imobilului, victima violenţei în 
familie intrând în posesia acestuia printr-un act de moştenire. 
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Există şi cazuri în care, chiar dacă şi se face partajul averii, foştii 
soţi continuă să locuiască în aceeaşi casă, în aceeaşi ogradă, actele 
de violenţă continuând.  
Tutelă asupra copiilor/stabilirea domiciliului copiilor minori
În familiile în care este prezentă violenţa şi în care sunt copii mi-
nori creşte riscul ca cercul violenţei să se menţină. De regulă, în 
astfel de cazuri agresorul foloseşte propriii copii ca instrument de 
manipulare a victimei cu scopul de a menţine puterea şi controlul 
asupra acesteia. Apar ameninţări că i se vor lua copii, că nu va avea 
acces la ei, agresorul alegând această strategie abuzivă în special 
în cazurile în care victima nu este proprietară de imobil, nu are 
resurse financiare suficiente, este economic dependentă sau are 
intenţia de a pleca  peste hotare cu copii.
Evacuarea forțată a agresorului/dreptul la proprietate
În consultaţiile telefonice au fost identificată şi necesitatea de a 
oferi informaţii beneficiarii privind procedura de expulzare for-
ţată a agresorului care  refuză să părăsească locuinţa, deşi nu are 
drept de  proprietate asupra imobilului în care locuieşte împreună 
cu victima. 
Consiliere psihologică
Pe parcursul celor cinci ani de activitate din numărul total de fe-
mei asistate de Telefonul de Încredere de la 24 la sută până la 35 
la sută din numărul total de beneficiare au primit consiliere psi-
hologică telefonică .  Consilierea psihologică se adresează anume 
persoanelor aflate într-o situaţie de impas în scopul soluţionării 
situaţiei de criză familială. În cadrul convorbirii telefonice sunt 
foarte importante stabilirea contactului cu beneficiara şi formarea 
unei alianţe bazate pe încredere, respect şi responsabilitate. 
Specificul beneficiarelor Telefonului de Încredere este că acestea 
adesea refuză să vorbească sau sunt reticente în a vorbi despre 
problema lor. De aceea utilizarea tehnicilor de comunicare şi ex-
plicarea cu răbdare şi claritate a drepturilor legale ale victimei vi-
olenţei şi a resurselor existente fac ca femeia să aibă o atitudine 
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pro-activă. Consilierea telefonică se bazează pe empatie, echilibru, 
ascultare activă, întrebări scurte, claritate şi precizie.
Obiectivul principal al consilierii psihologice la telefon este colec-
tarea de date privind siguranţa actuală a beneficiarei. De regulă, 
consultanţii identifică actul/actele de violenţă care au făcut ca 
femeia să se adreseze pentru suport, analizează dinamica violen-
ţei, severitatea şi frecvenţa actelor de violenţă, contextul în care 
s-a produs, cine este agresorul şi relaţiile dintre acesta şi victimă,  
prezenţa copiilor şi identificarea actelor de violenţă asupra copi-
ilor, evaluarea siguranţei imediate a victimei mature şi a copiilor. 
În cadrul consilierii contează mult trecerea în revistă a măsurilor 
pe care victima le-a luat deja sau le va lua pentru a fi în siguranţă 
şi înregistrarea lor.
În cazul în care se identifică nevoia victimei de a beneficia de 
psihoterapie calificată, aceasta este reorientată către psihologi şi 
psihoterapeuţi care au experienţă de lucru cu asemenea categorii 
de persoane.
Informare şi orientare în cazurile de violență în familie
În cinci ani de activitate acest tip de asistenţă a înregistrat o creş-
tere permanentă. Astfel, dacă în primii ani de activitate numărul 
beneficiarilor ce au fost informaţi şi orientaţi constituia 20-24 la 
sută, în 2013 a constituit deja 27 la sută, iar în 2014 această cotă 
ajunge până la 33 la sută.
Consultanţii de la Telefonul de Încredere oferă victimelor informa-
ţii privind modurile de apărare faţă de agresor: ruperea contactu-
lui cu el, schimbarea domiciliului, schimbarea modurilor de trans-
port, schimbarea numărului de telefon etc. De mare utilitate este 
informarea victimei despre drepturile ei, despre modul în care 
legile şi instituţiile statului şi comunitatea apără femeia-victimă a 
violenţei în familie. Aceste informaţii sunt prezentate în mod clar 
şi fără echivoc. La fel de utile sunt informaţiile despre resursele 
existente în regiuni pentru victimele violenţei, precum şi despre 
Centrele de plasament, Centrele de criză, serviciile pentru copiii 
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acestora, despre ONG-urile preocupate de apărarea victimelor vi-
olenţei în familie, informaţii privind posibilitatea de a beneficia de 
asistenţă juridică garantată de stat, coordonatele specialiştilor/in-
stituţiilor ce oferă consiliere psihologică. La toate acestea se adău-
gă şi numărul de telefon al Inspectoratului de Poliţie de la locul de 
trai al victimei. Dacă persoana alege să rămână în mediul violent, 
consultantul împreună cu victima întocmesc un plan de siguranţă.
Cazare şi adăpost
Domeniul prevenirii violenţei în familie necesită multe servicii 
pentru victimele acestui fenomen întru a sprijini şi oferi solu-
ţii pentru nevoile femeilor şi copiilor lor. Faptul că există o lege 
specială şi alte acte normative este un lucru foarte important, dar 
acestea nu pot să înlocuiască importanţa serviciilor prestate de 
Centrele de plasament pentru femei. Astfel, deşi în Republica Mol-
dova există deja de 6 ani protecţia oferită de cadrul  legal, Centrele 
de plasament sunt în continuare cele mai solicitate de beneficiari. 
Această necesitate se menţine, deoarece nu toate victimele doresc 
să apeleze la poliţie şi să scrie plângere, ci preferă să meargă în-
tr-un adăpost şi să stea acolo cât timp este necesar sau posibil. 
În acelaşi timp, femeile cu risc crescut de victimizare au nevoie 
de siguranţă pe timpul procesului de divorţ, deoarece statul nu le 
oferă protecţie. Un număr mic de femei nu doresc să mai stea în 
locuinţa lor, dar au nevoie de o locuinţă temporară până îşi găsesc 
un domiciliu stabil. Astfel, în perioada raportată au fost înregistra-
te câte 4 la sută pentru 2010, 2011 şi 2014 şi câte 5 la sută pentru 
2012 şi 2013 din beneficiare care solicitau adăpost temporar.
De regulă, victima poate fi plasată într-un Centru de la 2-3 zile 
până la 1-6 luni, în funcţie de situaţie. Pe parcursul aflării victimei 
în Centru, consultantul de la Telefonul de Încredere o contactea-
ză periodic pentru a afla cum evoluează procesul de recuperare 
psihoemoţională, care este starea ei de sănătate, a beneficiat sau 
nu de asistenţă juridică sau de asistenţă pentru a-şi găsi un loc de 
muncă etc.

III. Specificul asistenţei oferite la 
Telefonul de Încredere



Telefonului de Încredere 0 8008 8008: 
5 ani de activitate  

52

Asistență medicală
Pe parcursul perioadei raportate au fost înregistrate şi un număr 
nesemnificativ de victime ale violenţei în familie care solicitau 
asistenţă medicală calificată (de la 2% până la 5%). Pentru a bene-
ficia de acest tip de asistenţă, acestea sunt redirecţionate de regulă 
către instituţii medicale.
Soluționarea cazurilor de violență în familie în numele subiec-
ților, fără implicarea directă a apelantului/Intervenția consul-
tantului de la Telefonul de Încredere
 Într-un număr nesemnificativ de cazuri (de la 1% până la 3%) 
apar solicitări de a soluţiona cazuri de violenţă în familie în nu-
mele subiecţilor, fără implicarea lor directă. Aceste solicitări vin 
din partea grupurilor profesionale, a membrilor comunităţii sau 
de la însăşi victimele violenţei cu grad mare de victimizare, care 
au resurse personale insuficiente de acţiona în vederea depăşirii 
situaţiei de criză.
Altele
A fost înregistrat şi un număr mic de solicitări, incluse pentru co-
moditate în categoria Altele, care conţin întrebări din sfera protec-
ţiei drepturilor minorilor, ajutor material sau tratament psihiatric. 
Valorile numerice pentru astfel de solicitări oscilează în limitele 
2-4 la sută din totalul solicitărilor înregistrate pe ani în perioada 
raportată.
3.3.2. Facilitarea accesului victimelor violenţei în familie la 
asistenţa necesară prin redirecţionarea la serviciile existente
Ţinând cont de specificul victimelor violenţei în familie şi a gradu-
lui de vulnerabilitate a acestora, încă din primii ani de activitate s-a 
impus necesitatea ca primul contact între victimă şi prestatorii de 
servicii să o facă consultanţii Telefonului de Încredere. Pe parcur-
sul celor cinci ani de activitate s-a constatat că pentru o persoană 
aflată în criză o reacţie promptă şi un răspuns imediat la nevoile 
ei  pot fi decisive în depăşirea situaţiei dificile, situaţie care poate 
pune în pericol sănătatea mentală sau fizică, starea economico-so-
cială sau de interrelaţionarea cu alţii. În acest sens, la momentul 
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actual, Telefonul de Încredere este considerat o verigă importantă 
în sistemul de asistenţă şi protecţie la nivel naţional a victimelor 
violenţei în familie. În soluţionarea cazurilor de violenţă cel mai 
des apelate sunt instituţiile de stat abilitate prin lege să intervi-
nă în cazurile de violenţă în familie: APL, centrele de criză pentru 
victimele violenţei, centrele maternale, dar şi un şir de ONG-uri 
specializate. De regulă, consultantul Telefonului de Încredere sta-
bileşte legătura cu serviciul respectiv, transmite informaţiile şi 
responsabilitatea îngrijirii şi se asigură telefonic că beneficiara a 
ajuns la instituţia/organizaţia corespunzătoare.
Raportul dintre solicitările de intervenţie şi intervenţiile pro-
priu-zis realizate, precum şi repartizarea numerică a cazurilor pe 
ani în care a fost necesară intervenţia Telefonului de Încredere se 
prezintă după cum se vede în figura 22:

2010 2011 2012 2013 2014

21

41 44 50 56

28

81
94

101

175

Figura 22. Repartizarea numerică a intervenţiilor

numărul  intervenţiilor solicitate numărul întervenţiilor realizate

III. Specificul asistenţei oferite la 
Telefonul de Încredere



Telefonului de Încredere 0 8008 8008: 
5 ani de activitate  

54

Astfel, în 2010 au fost realizate 28 intervenţii în vederea soluţio-
nării a 21 de cazuri: acestea au vizat centre de plasament, Direcţii 
de Asistenţă Socială, APL-uri, ONG-uri specializate şi comisariate 
de poliţie.
În 2011 consultanţii Telefonului de Încredere au efectuat 81 in-
tervenţii pentru a facilita soluţionarea a 41 cazuri de violenţă în 
familie, după cum urmează: în 14 cazuri a fost facilitată plasarea 
victimei în centre specializate de plasament, prin contactarea cen-
trelor şi expedierea demersurilor corespunzătoare; în 12 cazuri 
au fost întocmite şi expediate faxograme la Direcţia de asistenţă 
socială din regiuni pentru a interveni în cazuri de abuz faţă de mi-
nori; în 13 cazuri a fost solicitată implicarea APL în soluţionarea 
cazurilor de violenţă în familie; în 2 cazuri au fost contactate comi-
sariatele de poliţie raionale pentru a interveni în situaţii de criză 
din motiv că poliţiştii de sector din sat nu sunt disponibili sau nu 
doresc să intervină.
În 2012 au fost realizate 94 de intervenţii pentru soluţionarea a 
44 cazuri: în 20 cazuri a fost facilitată plasarea victimei în Cen-
tre specializate de plasament; în câte 6 cazuri a fost contactată 
APL sau Direcţia de asistenţă socială din regiuni; în 6 cazuri au 
fost contactate Inspectoratele de Poliţie; în 4 cazuri a fost sesizat 
asistentul social comunitar şi doar într-un caz a fost contactată în 
situaţie de criză beneficiara, care se afla peste hotarele ţării.
Pe parcursul anului 2013, consultanţii Telefonului de Încredere 
au efectuat 101 intervenţii în vederea soluţionării a 50 de cazuri 
de violenţă în familie sau de încălcare a drepturilor copilului.
Cele mai multe intervenţii au fost realizate în 2014, lucru firesc 
dacă ţinem cont de faptul că este anul cu cele mai multe apeluri, 
an în care consultanţii Telefonului de Încredere au efectuat 175 
intervenţii pentru a facilita soluţionarea a 56 cazuri de violenţă 
în familie.
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Cu referire la numărul intervențiilor realizate raportat la nu-
mărul de cazuri soluționate, nu există o explicație anume şi nici 
nu se poate face o analiză anuală comparativă. Fiecare caz, fi-
ind unul particular şi deosebit, a necesitat un număr diferit de 
intervenții, pornind de la complexitatea lui, dar şi de reacția 
promptă sau mai puțin promptă a grupurilor profesionale im-
plicate.

IV. Asistenţă juridică acordată beneficiarilor 
Telefonului de Încredere
4.1. Asistenţă juridică acordată victimelor violenţei în familie 
pe cauze iniţiate în procedură civilă
Asistenţa juridică specializată le este oferită beneficiarilor Tele-
fonului de Încredere începând cu octombrie 2011, ca răspuns la 
nevoile tot mai multor victime ale violenţei în familie. Cu fiecare 
an, acest tip de asistenţă a înregistrat o creştere, beneficiarele soli-
citând informaţii mai detaliate privind acţiunile concrete care tre-
buie întreprinse atunci când are loc un caz de violenţă în familie şi 
acţiunile autorităţilor competente ce ar urma să intervină.
Adoptarea Legii nr. 45-XVI cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie şi operarea modificărilor corespunzătoare în 
Codul de procedură civilă prin introducerea unui capitol separat 
– Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în fami-
lie – a făcut posibil ca victimele violenţei în familie să poată să se 
adreseze imediat instanţei de judecată în procedura civilă în vede-
rea obţinerii măsurilor de protecţie. În acest sens, avocatul Cen-
trului Internaţional ,,La Strada”, începând din octombrie 2011, din 
numele beneficiarelor care au apelat la Telefonul de Încredere, a 
depus în instanţa de judecată mai multe cereri prin care s-a soli-
citat eliberarea Ordonanţei de protecţie. Iniţial, asistenţa juridică 
acordată cuprindea doar consultaţii juridice privind acţiunile ime-
diate necesare a fi întreprinse pentru a înlătura riscurile aplică-
rii violenţei de către agresor. În acest sens, victima era asistată în 
vederea întocmirii şi înaintării în instanţa de judecată a cererilor 
privind eliberarea Ordonanţei de protecţie, întocmirea plângerilor 

IV. Asistenţă juridică acordată beneficiarilor 
Telefonului de Încredere



Telefonului de Încredere 0 8008 8008: 
5 ani de activitate  

56

în adresa organelor de poliţie pentru ca agresorul să fie tras la răs-
pundere. Ulterior, solicitările privind tipurile de asistenţă juridică 
s-au diversificat, victimelor violenţei în familie fiindu-le acordată 
asistenţă juridică şi pentru înaintarea cererilor de chemare în ju-
decată privind desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copi-
ilor minori, încasarea pensiei de întreţinere pentru copii minori, 
partajul averii, evacuarea din locuinţă, decăderea din drepturile 
părinteşti a agresorului, reprezentarea victimelor în instanţa de 
judecată, depunerea plângerilor în adresa organelor în vederea 
pornirii urmăririi penale pe faptul violenţei în familie şi asistarea 
victimelor în cadrul dosarelor penale iniţiate, contestarea proce-
selor-verbale de sancţionare pentru cauzarea leziunilor corporale 
etc. Toate aceste acţiuni au fost iniţiate deoarece Ordonanţele de 
protecţie nu constituiau o soluţie definitivă în astfel de cazuri, ci 
doar una de moment, care înlătură riscul producerii violenţei în-
tr-o anumită perioadă de timp. 
În total, avocatul Centrului Internaţional „La Strada” a asistat 139 
de cauze după cum urmează:
	octombrie 2011-2012 – 41 dosare;
	2013 – 55 dosare;
	2014 – 43 dosare. 

4.1.1. Cererile înaintate în instanţa de judecată privind eliberarea 

4.1.1. Cererile înaintate în instanţa de judecată privind elibe-
rarea Ordonanţei de protecţie 
În temeiul Legii nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea vio-
lenţei în familie şi a prevederilor Codului de procedură civilă, din 
numele victimelor violenţei în familie au fost depuse: 

•	 în perioada 2011-2012 au fost înaintate 33 cereri de emitere 
a Ordonanţei de protecţie, dintre care 28 cereri au fost admise 
şi 5 cereri au fost respinse; în 4 cazuri Ordonanţele de protecţie 
au fost prelungite, în 11 cazuri au fost atacate de agresor şi 2 
Ordonanţe de protecţie au fost anulate;
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•	 în 2013 au fost înaintate13 cereri de emitere a Ordonanţei 
de protecţie, dintre care 10 cereri au fost admise şi 3 au fost 
respinse; într-un singur caz încheierea privind admiterea 
cererii de eliberare a Ordonanţei de protecţie a fost atacată 
de agresor, recursul acestuia fiind respins prin decizia 
Curţii de Apel;

•	 în 2014 au fost înaintate 5 cereri de emitere a Ordonan-
ţei de protecţie, dintre acestea 4 au fost soluţionate de in-
stanţa de judecată şi admise, fiind eliberată Ordonanţa de 
protecţie, iar într-un singur caz instanţa a încetat procesul, 
deoarece victima nu a mai dorit eliberarea Ordonanţei de 
protecţie, împăcându-se cu agresorul (vezi şi figura 23).

Printre motivele respingerii cererilor de emitere a Ordonanţelor 
de protecţie indicate în partea de motivare a actului judecătoresc, 
în cea mai mare parte au figurat: 
	lipsa probatoriului care să confirme actele de violenţă 

comise de agresor în privinţa victimei, în special în cazul 
în care s-a invocat exclusiv violenţa psihologică (cazuri în 

2011/2012 2013 2014

28

10

45 3 1

Figura 23. Înaintarea cererelor privind emiterea/respingerea 
Ordonanţei de protecţie

Cerere de emitere a Ordonanţei de Protecţie admisă

Cerere de emitere a Ordonanţei de protecţie respinsă
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care victimele nici nu au fost chemate la şedinţă, ceea ce 
le-a privat de posibilitatea de a prezenta instanţei toate 
probele de care dispuneau pentru a dovedi actele de 
violenţă psihologică);

	victima s-a emoţionat în faţa instanţei de judecată, dat fiind 
prezenţa agresorului la şedinţa judiciară şi nu a susţinut 
poziţia avocatei, care proba acţiunile de violenţă fizică şi 
verbală din partea agresorului; 

	instanţa a decis că este un conflict familiar şi nu violenţă 
în familie (motivul refuzului fiind următorul: casa în 
care locuieşte victima şi copii sunt procurate de agresor 
înainte de căsătorie, astfel nu-l poate priva de dreptul la 
proprietate); 

	victima a refuzat cererea depusă în numele ei de avocat şi a 
solicitat doar preîntâmpinarea agresorului.

De asemenea, au fost cazuri în care cererea privind eliberarea Or-
donanţei de protecţie a fost admisă parţial, nefiind instituite toate 
măsurile de protecţie solicitate. În acest sens, judecătorii au ezitat 
să instituie măsura de protecţie privind evacuarea agresorului din 
locuinţă, motivând că agresorul are dreptul de proprietate asupra 
locuinţei. Ulterior, după ce în anul 2013 au apărut primele con-
damnări ale Republicii Moldova la CEDO cu referire la violenţa în 
familie, la aplicarea măsurilor de protecţie se punea ca prioritate 
viaţa şi integritatea victimei şi nu dreptul de proprietate a agreso-
rului, fiind admisă fără ezitări măsura privind evacuarea agresoru-
lui din locuinţă  la care este proprietar
O altă măsură care de obicei este respinsă ţine de interdicţia impu-
să agresorului de a vizita copii minori.
Cât despre temeiurile anulării Ordonanţei de protecţie emise de 
către instanţele superioare, în cea mai mare parte s-a făcut referi-
re la lipsa probelor care să confirme actele de violenţă comise de 
către agresor în privinţa victimei.
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Perioada de emitere a Ordonanțelor de protecție  
Potrivit Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, Ordonanţa de protecţie se emite pe un termen de până la 
90 de zile. Ea poate fi retrasă odată cu dispariţia pericolului ce a 
condiţionat această măsură de protecţie sau prelungită în cazul 
unei cereri repetate ori nerespectării condiţiilor stipulate în Ordo-
nanţa de protecţie. 
Analiza cazurilor de aplicare a Ordonanţei de protecţie ne arată că 
instanţele au aplicat măsura respectivă pe un termen de 30 şi de 
90 de zile, ultima prevalând în mod evident în toţi anii de acorda-
re a asistenţei juridice (vezi figura 24). În unele cazuri judecătorii 
ezită în aplicarea Ordonanţei de protecţie cu o durată mai mare de 
o lună, fără a argumenta această acţiune.
Conform articolului 385 al Codului de procedură civilă, revocarea 
măsurilor de protecţie înainte de expirarea termenului poate avea 
loc numai la cererea întemeiată a victimei, bazată pe voinţa liber 
exprimată. Pe parcursul acordării serviciilor de asistenţă juridică 
victimelor violenţei în familie nu a fost depusă nici o cerere pri-
vind revocarea măsurilor de protecţie.

2011/2012 2013 2014

86% 80% 75%

14% 20% 25%

Figura 24. Perioada de emitere a Ordonanţei de 
protecţie

90 de zile 30 de zile
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Măsurile de protecție instituite prin intermediul Ordonanței de 
protecție
În ceea ce priveşte măsurile de protecţie instituite de instanţa de 
judecată prin intermediul Ordonanţei de protecţie pentru victime-
le violenţei în familie, cele mai frecvente au fost:
2011-2012:

•	 obligarea agresorului de a nu contacta victima, copiii 
acesteia şi alte persoane dependente de ea;

•	 obligarea agresorului de a sta departe de locul aflării 
victimei, la o distanţă ce ar asigura securitatea acesteia; 

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

•	 obligarea agresorului de a merge la un program special de 
tratament sau de consiliere; 

•	 interzicerea agresorului de a vizita locul de muncă şi de trai 
al victimei ş.a.

2013:
•	 obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa comună 

(în 6 Ordonanţe de protecţie);
•	 obligarea agresorului de a sta departe de locul aflării 

victimei, la o distanţă ce ar asigura securitatea victimei (în 
9 Ordonanţe de protecţie); 

•	 obligarea agresorului de a contribui la întreţinerea copiilor 
minori (în 4 Ordonanţe de protecţie);

•	 obligarea agresorului de a nu comite acte de violenţă 
asupra victimei (în 10 Ordonanţe de protecţie),

2014: 
•	 obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa comună 

şi de a sta departe de locuinţa comună (în 3 Ordonanţe de 
protecţie);

•	 obligarea agresorului de a sta departe de locul aflării 
victimelor, de a nu aplicaă violenţa fizică faţă de victime (în 
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4 Ordonanţe de protecţie);
•	 obligarea  agresorului de a contribui la întreţinerea copiilor 

comuni, de a limita dispunerea unilaterală de bunurile 
comune de către agresor (în o Ordonanţă de protecţie)

Executarea Ordonanței de protecție
Deşi în baza cererilor depuse pentru eliberarea Ordonanţei de 
protecţie în cea mai mare parte acestea au fost admise, o problemă 
aparte pe întreaga perioadă de acordare a asistenţei juridice victi-
melor violenţei în familie a constituit-o şi executarea Ordonanţe-
lor de protecţie. Astfel, dacă în 2014 toate ordonanţele de protec-
ţie emise au fost executate, cu excepţia măsurii privind obligarea 
agresorului de a contribui la întreţinerea copiilor minori care nu 
a fost executată, în anii precedenţi procentul neexecutării este cu 
mult  mai mare (vezi Figura 25). 

2011/2012

2013

2014

61%

70%

100%

29%

30%

11%

Figura 25. Executarea Ordonanţei de protecţie

Ordonanțe executate Ordonanțe parțial executate

Ordonanţe neexecutate
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Dificultățile întâmpinate pe parcursul obținerii şi executării 
ordonanței de protecție
Pe parcursul acordării asistenţei juridice victimelor violenţei în fa-
milie în vederea obţinerii Ordonanţei de protecţie, au fost înregis-
trate mai multe dificultăţi la etapa de început a soluţionării situaţi-
ilor de violenţă în familie. Regretabil, dar dificultăţile întâmpinate 
din primii ani de acordare a asistenţei juridice continuă să persiste 
şi la momentul actual. În special acestea ţin nu atât de conţinutul 
propriu-zis al legii, cât de implementarea ei: lipsesc mecanisme 
clare şi concise de transpunere în practică a prevederilor legii, lip-
seşte coordonarea între organele abilitate cu funcţie de prevenire 
şi combatere a violenţei în familie. 
Legea în vigoare prevede responsabilităţi clare pentru mai multe 
grupuri profesionale, cum ar fi reprezentaţii organelor de drept, 
serviciile sociale, serviciile medicale, autorităţile administraţiei 
publice locale care sunt obligate să reacţioneze prompt la orice 
sesizare şi să informeze victimele despre drepturile lor, să între-
prindă acţiuni necesare pentru asigurarea protecţiei victimei. Ne-
cunoaşterea prevederilor legale din domeniul violenţei în familie 
şi/sau a mecanismelor de implementare a acestora de către au-
torităţile de resort constituie un factor care favorizează eşuarea 
soluţionării eficiente a cazurilor de violenţă. În multe cazuri  inter-
venţia  autorităţilor lasă de dorit, inclusiv intervenţia poliţistului 
când „măsura de protecţie” se reduce la o mustrare sau amendă 
aplicată agresorului.
Termenul  de emitere a Ordonanței de protecție
Deşi legea este destul de clară în ce priveşte termenul de emitere a 
Ordonanţei de protecţie de către instanţa de judecată, în procesul 
solicitării emiterii Ordonanţei de protecţie din numele victimei au 
fost admise mai multe încălcări a acestui termen. În urma analizei 
tuturor Ordonanţelor de protecţie solicitate şi emise pe parcur-
sul întregii perioade de acordare a asistenţei juridice, se poate re-
marca o îmbunătăţire a situaţiei din acest punct de vedere; dacă 
în primii trei ani, practic nici o Ordonanţă de protecţie nu a fost 
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emisă în 24 de ore, în ultimul an  (2014)  acest termen a fost res-
pectat mai mult sau mai puţin. Astfel, în 2011-2013 termenul pre-
văzut de lege pentru emiterea Ordonanţei de protecţie de cele mai 
multe ori nu a fost respectat, acestea fiind emise cu foarte mari 
întârzieri. Şi asta pentru că instanţele de judecată interpretau di-
ferit termenul de 24 de ore prescris de lege pentru examinarea 
cererii victimei şi emiterea Ordonanţei de protecţie. Conform Le-
gii nr. 45, Ordonanţa se emite în 24 ore de la adresare. Completă-
rile aduse la Codul de procedură civilă şi penală prevăd că în 24 
ore instanţa examinează cererea pentru emiterea ordonanţei şi 
decide acceptarea sau respingerea ei. Această frază era percepută 
de judecători ca o obligaţie a lor doar de a decide admisibilitatea 
cererii, fără a emite însă şi Ordonanţa. În consecinţă, examinarea 
cererii victimei dura de la 4-5 zile până la 3 săptămâni. 
Nu întotdeauna la înregistrarea cererii privind eliberarea Ordo-
nanţei de protecţie se indică şi ora, ceea ce este, în unele cazuri, în 
defavoarea victimei; de facto, procedura emiterii poate dura până 
la 2 zile de lucru, în situaţia când pentru victimă contează fiecare 
oră. Unii judecători recunosc că nu reuşesc să se expună în privinţa 
emiterii Ordonanţei de protecţie, în special când cererea este de-
pusă după orele de prânz vinerea, următoarea zi fiind de odihnă. 
Probatoriu în cazurile de violență în familie
Instanţele de judecată continuă să pună pe umerii victimei sarcina 
probării violenţei în familie în cazul solicitării emiterii Ordonanţei 
de protecţie. Puţini judecători solicită un raport cu privire la ca-
racterizarea victimei şi agresorului, precum şi a circumstanţelor 
cazului de violenţă în familie, bazându-se pe declaraţiile verbale 
ale poliţistului de sector. 
În acelaşi timp, se întâmplă că poliţistul nu se prezintă la şedinţa 
de judecată (preponderent în localităţile urbane), iar dacă se pre-
zintă - nu se poate expune pe cazul examinat, ceea ce pune victima 
violenţei în familie şi apărarea într-o situaţie mai dificilă. Dificul-
tăţile de a obţine o ordonanţă de protecţie apar şi în momentul 
invocării violenţei psihologice, instanţele de judecată refuzând 
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emiterea Ordonanţei de protecţie pe acest motiv. Din păcate, in-
vocarea în instanţă doar a violenţei psihologice nu este suficientă 
pentru eliberarea Ordonanţei de protecţie. Astfel, în câteva din ca-
zurile asistate de către avocat în care a fost invocată doar violenţa 
psihologică, fără a fi citate părţile inclusiv beneficiara, instanţa de 
judecată a respins ca fiind nefondată cererea depusă privind apli-
carea măsurilor de protecţie pentru victimele violenţei în familie, 
refuzând astfel aplicarea măsurilor de protecţie. Instanţa de jude-
cată şi-a motivat decizia prin lipsa probelor ce ar justifica cerinţele 
înaintate. Încheierea dată a fost contestată cu recurs la Curtea de 
Apel, însă instanţa respectivă a menţinut încheierea primei instanţe. 
Astfel de situaţii scot la iveală două probleme: pe de o parte, ati-
tudinea ostilă a judecătorilor care nu acordă credibilitate decla-
raţiilor victimei, iar pe de altă parte, imposibilitatea victimei de a 
obţine un raport de examinare psihologică. Singura instituţie auto-
rizată în efectuarea expertizei psihiatrico-psihologice este Spitalul 
Clinic de Psihiatrie, care pune accentul pe aspecte psihiatrice şi 
mai puţin pe cele psihologice. De regulă, această expertiză poate 
fi solicitată numai atunci când este iniţiată urmărirea penală. De 
multe ori s-a încercat să se prezinte în calitate de probă caracte-
ristica psihologică a beneficiarilor sau raportul de evaluare psiho-
logică emis de psihologul centrului de plasament, însă judecătorii 
adesea au o atitudine sceptică faţă de plângerile în care este invo-
cată numai violenţa psihologică şi rămâne la discreţia instanţei de 
judecată să ia sau nu în considerare aceste rapoarte de evaluare 
psihologică. Mai mult, sancţiunile care sunt impuse pentru încăl-
carea Ordonanţei de protecţie sunt insuficiente pentru a face victi-
ma să se simtă protejată şi pentru a stopa comportamentul violent 
al agresorului. Foarte rar agresorii sunt reţinuţi sau arestaţi. De 
obicei, ei sunt sancţionaţi doar cu o amendă, ceea ce, în consecinţă, 
pune în pericol şi mai mult viaţa victimei şi a membrilor familiei.
Ar fi binevenită operarea modificărilor necesare pentru ca 
legea să prevadă în cazurile de violență în familie ca sarcina 
probațiunii să fie pusă pe seama agresorului iar organele de 
poliție să aibă un rol activ în prezentarea probelor. 
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Executarea Ordonanței de protecție
Odată emise, instanţele de judecată urmează să expedieze Ordo-
nanţele de protecţie la poliţie şi la Direcţia asistenţă sociale prin 
fax sau curier. Or, au fost înregistrate multiple cazuri când acestea, 
fiind expediate prin poştă obişnuită, ajungeau pe masa comisaru-
lui de poliţie din sector între 1–1,5 săptămâni de la emiterea hotă-
rârii de către instanţă. Cam tot atât dura şi expedierea ordonanţei 
de la comisariat la sectorul de poliţie conform domiciliului victi-
mei. În total, de la examinarea cererii pentru emiterea ordonanţei 
de protecţie şi până la aducerea acesteia la cunoştinţa agresorului 
familial, în cazul când ordonanţa este emisă, se scurgeau de la 10 
până la 30 de zile. Prin urmare, acest lucru nu oferă deloc ordo-
nanței statutul de măsură de urgență!
În unele cazuri, deşi Ordonanţa de protecţie a fost emisă cu res-
pectarea termenului legal, iminenţa şi eficacitatea ei a fost submi-
nată pentru că instanţa de judecată nu a informat cu promptitu-
dine toate părţile despre emiterea Ordonanţei de protecţie, fiind 
menţinută starea de pericol pentru victimă, dificultate întâmpina-
tă şi la momentul actual.
Pe parcurs au apărut dificultăţi şi în ceea ce priveşte înregistrarea 
Ordonanţei de protecţie pentru a fi adusă la cunoştinţă agreso-
rului, fiind imposibilă înregistrarea acesteia la organele de poli-
ţie după ora 17:00. Motivul invocat era finisarea programului de 
lucru pentru colaboratorii cancelariei. Când nu sunt întreprinse 
imediat măsurile de rigoare necesare în vederea aducerii la cu-
noştinţa agresorului a interdicţiilor stabilite de către instanţa de 
judecată, drept efect se menţine starea de pericol pentru victimă .
În câteva cauze reprezentative Ordonanţa de protecţie - expediată 
spre executare organelor de poliţie - a fost executată tardiv, nefi-
ind adusă la cunoştinţa agresorului. Doar în urma numeroaselor 
sesizări ale avocatului, măsurile de restricţie prevăzute în Ordo-
nanţa de protecţie au fost aduse la cunoştinţa acestuia. 
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Supravegherea executării Ordonanței de protecție 
În suficiente cazuri, colaboratorii de poliţie nu au asigurat res-
pectarea măsurilor stabilite prin Ordonanţa de protecţie de către 
agresori şi nu i-au sancţionat pe aceştia atunci când au fost încăl-
cate măsurile de protecţie. Deşi legea obligă organele de poliţie 
să supravegheze  respectarea restricţiilor stabilite în ordonanţă 
de către agresor, organele de poliţie de multe ori nu reacţionau 
prompt la apelurile victimei prin care acestea îi informează despre 
încălcarea Ordonanţei de protecţie. În acest sens a fost necesar de 
a depune mai multe plângeri la Inspectoratul de Poliţie şi procura-
tura raională privind inacţiunile organelor de poliţie.  Doar după 
aceasta organele de poliţie reacţionau la sesizările privind încălca-
rea măsurilor de protecţie stabilite prin Ordonanţă.
De multe ori poliţiştii de sector nu cunosc în totalitate acţiunile ce 
necesită a fi întreprinse ca urmare a încălcării măsurilor de pro-
tecţie. Au fost situaţii în care pentru faptul nerespectării restricţi-
ilor indicate în Ordonanţa de protecţie, în privinţa agresorului a 
fost pornit proces contravenţional examinat de judecătoria raio-
nală, dar care a fost încetat. Şi asta pentru că agentul constatator 
(poliţistul) a întocmit procesul verbal cu privire la contravenţie 
contrar prevederilor legale – acesta nu cunoştea că, potrivit noi-
lor modificări, articolul 318 din Codul contravenţional are două 
alineate. În procesul verbal a fost indicat doar articolul şi alineatul 
unu, ceea ce a dus la declararea nulităţii acestuia şi, respectiv, în-
cetarea procesului contravenţional. 
Ulterior, în privinţa agresorului a mai fost întocmit un nou proces 
verbal cu privire la contravenţie în temeiul articolului 318 din Co-
dul contravenţional. Prin hotărârea instanţei de judecată acestuia i 
s-a stabilit o amendă contravenţională. E de menţionat că, deşi ca-
drul legal prevede că dacă după aplicarea sancţiunii contravenţio-
nale, în legătură cu neexecutarea Ordonanţei, agresorul continuă 
să încalce restricţiile stabilite în aceasta, urmează a i se intenta 
dosar penal. În respectiva speţă au fost ignorate aceste prevederi. 
Deşi au avut loc multiple încălcări, dosar penal a fost intentat mult 
mai târziu şi doar în urma demersurilor repetate, înaintate de avo-
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catul Centrului Internaţional „La Strada.”
Au fost înregistrate de asemenea mai multe situaţii în care, deşi 
existau două procese verbale cu privire la contravenţie pentru 
neexecutarea Ordonanţei de protecţie  nu a fost iniţiat dosar pe-
nal, aşa cum prevede cadrul legal, iar agresorii nu au resimţit  
consecinţele negative ale nerespectării Ordonanţei de protecţie. 
În consecinţă, victimele au fost expuse în continuare riscului, iar 
agresorii nu au fost atraşi la răspundere penală.
Aşadar, în multe cazuri existenţa Ordonanţei de protecţie este inefi-
cientă pentru contracararea actelor de violenţă comise de agresori 
împotriva victimei. Legea nr. 45 prevede tragerea la răspundere 
penală pentru încălcarea Ordonanţei de protecţie numai în cazul 
unei încălcări anterioare sancţionate în ordine contravenţională. 
Prin respectiva prevedere nu se asigură securitatea victimei vio-
lenţei în familie şi nu sunt contracarate la nivelul cuvenit acţiunile 
violente ale agresorului. În acest sens, ar fi necesar modificarea 
cadrului legal în sensul posibilităţii intentării imediate a dosa-
rului penal în cazul neexecutării Ordonanţei de protecţie. 
În multiple cazuri, atât poliţia, cât şi asistentul social, responsa-
bili de supravegherea executării Ordonanţei de protecţie nu reac-
ţionează la apelul victimei referitor la încălcarea Ordonanţei de 
protecţie de către agresor, lăsând-o astfel fără nicio protecţie. În 
asemenea cazuri, victimele sunt nevoite să-şi părăsească locuinţe-
le şi să caute refugiu. 
În concluzie, nu există un mecanism bine pus la punct de 
monitorizare a executării Ordonanţelor de protecţie şi a 
măsurilor indicate în ea. Aprecierea modului în care au fost 
executate Ordonanţele de protecţie este lăsată la discreţia 
victimei, care de regulă nu cunoaşte limitele executării şi modul 
în care trebuie să reacţioneze. Nu există un mecanism clar şi 
eficient cu privire la monitorizarea executării Ordonanţelor de 
protecţie care prevăd obligaţia de a părăsi locuinţa sau de a nu 
se apropia de domiciliul victimei.
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4.1.2. Cererile de chemare în judecată înaintate în interesul 
victimelor violenţei în familie, altele decât pentru obţinerea 
Ordonanţei de protecţie 

Obţinerea Ordonanţei de protecţie (OP) este o soluţie de scurtă 
durată, menită să protejeze victima de actele de violenţă comise 
de agresor în privinţa acesteia pe o perioadă anumită de timp. Dar 
acest lucru nu schimbă comportamentul violent, care de regulă 
revine după expirarea OP; foarte puţini agresori urmează un pro-
gram de reabilitare (în Republica Moldova există doar un singur 
centru specializat pentru agresori).
Iată de ce, pentru a putea soluţiona definitiv problema şi a rupe 
cercul violenţei, victimele solicită şi asistenţă referitor la desface-
rea căsătoriei. În aceste circumstanţe este necesar să se solicite 
instanţei  stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensi-
ei alimentare şi alte acţiuni ce decurg din desfacerea căsătoriei. 
Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, în urma apelurilor la 
Telefonul de Încredere, au fost depuse în adresa instanţelor de ju-
decată mai multe cereri privind: 

•	 desfacerea căsătoriei – 22 cereri;
•	 stabilirea domiciliului copiilor minori – 17cereri;
•	 încasarea pensiei alimentare – 18 cereri; 
•	 partajul averii – 4 cererii;
•	 evacuarea din locuinţă – 1 cerere; 
•	 decăderea din drepturile părinteşti – 1 cerere.

Pe cauzele civile iniţiate de avocatul Centrului Internaţional „La 
Strada” în anul 2013 au fost adoptate 8 hotărâri judecătoreşti 
şi 11 hotărâri judecătoreşti în anul 2014, prin care s-a dispus 
desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, înca-
sarea pensiei de întreţinere şi partajul averii.
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Dificultăți întâmpinate pe parcursul examinării cererilor de 
chemare în judecată, altele decât obținerea Ordonanței de pro-
tecție
Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova prevede norme speciale 
de soluţionare a acţiunilor civile privind desfacerea căsătoriei în 
cazul în care motivul acesteia este violenţa în familie. Art. 37 din 
Codul Familiei al Republicii Moldova prevede expres: dacă, în pro-
cesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi 
nu-şi dă acordul la divorţ, instanţa judecătorească va amâna exami-
narea cauzei, stabilind un termen de împăcare de la o lună la 6 luni, 
cu excepția cauzelor de divorț pe motivul violenței în familie, 
confirmate prin probe.
Din păcate, contrar normelor legale enunţate mai sus şi în pofi-
da faptului că temei al divorţului a fost invocat violenţa în familie 
(cazuri în care există un pericol real şi iminent asupra victimei), 
instanţele de judecată fie au amânat nejustificat şedinţele de jude-
cată, fie au tergiversat examinarea cauzelor, fie au acordat părţilor 
termen de împăcare, deşi erau prezentate toate probele necesare 
care confirmau că motivul desfacerii căsătoriei este violenţa din 
partea soţului. 
În unele cazuri judecătorul nu cunoştea prevederile legale care vi-
zează desfacerea căsătoriei în situaţia în care motivul este violen-
ţa în familie şi că, în atare situaţie, soţilor nu li se acordă termen 
pentru împăcare, situaţii atestate de altfel şi în prezent. În multe 
cazuri deciziile judecătorilor ţin mai degrabă de convingerile per-
sonale faţă de problema violenţei în familie decât de necunoaşte-
rea sau neglijarea normelor legale. Au fost situaţii în care judecă-
torul a menţionat drept argument al deciziei adoptate cunoscuta 
afirmaţie „Ei azi se bat, mâine se împacă”. În alte cazuri, încercarea 
avocatului de a explica judecătorului că familia nu poate fi păstrată  
în condiţiile în care nu mai sunt respectate funcţiile familiei a fost 
calificată drept „tentativă de a destrăma familia”. 

IV. Asistenţă juridică acordată beneficiarilor 
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Oferirea termenului de împăcare victimelor violenței care au 
solicitat desfacerea căsătoriei pe motivul violenței în familie 
are drept consecință amplificarea violenței. În atare situații 
există riscul ca acestea să cedeze, să fie timorate şi mai tare 
sau chiar impuse să-şi retragă cererea. Mai mult, durata pro-
cedurii judiciare influențează decizia victimelor de a fi repuse 
în drepturile lor, ele fiind tentate să cedeze.
Au fost cazuri în care judecătorii au manifestat o atitudine os-
tilă faţă de victimele violenţei în familie. Într-un caz particular, 
judecătorul a învinuit victima de actele violente ale soţului. Reac-
ţia acestuia a fost cât se poate de părtinitoare: „Tu eşti vinovată 
că soţul te bate. Nu ai văzut cu cine te-ai măritat?! Poate copii nu 
sunt ai lui?”. Într-un alt caz de examinare a cererii privind încasa-
rea pensiei alimentare, judecătorul a întrebat victima: ,,De unde va 
lua soţul suma solicitată?”, afirmând că ,,În familie se mai întâmplă 
astfel de situaţii”. În consecinţă, asemenea atitudini ale autorităţi-
lor demoralizează victimele, acestea renunţând de obicei să mai 
întreprindă vreo acţiune ulterioară împotriva agresorului.
În multe cauze civile unde se solicită avizul autorităţii, reprezen-
tanţii autorităţii tutelare continuă să vină nepregătiţi la şedinţa de 
judecată, fapt ce duce la amânarea acesteia, în consecinţă fiind ter-
giversată neîntemeiat examinarea cauzei. 
Ca urmare a procedurilor civile gestionate, a apărut necesitatea 
efectuării unor modificări în legislaţie prin care să fie stabilit ca 
victimele violenţei în familie  să fie scutite de plata taxei de stat 
potrivit legii. 
În câteva din cauzele în gestiune, la depunerea cererii de chema-
re în judecată privind desfacerea căsătoriei, judecătorul a refuzat 
scutirea reclamantei de plata taxei de stat, deşi cu o zi înainte a 
fost eliberată o Ordonanţă de protecţie şi această ordonanţă a fost 
prezentată judecătorului de la care s-a solicitat scutirea de la plata 
taxei de stat. Acest drept al victimei nu trebuie lăsat la discreţia 
judecătorului, scutirea de la plata taxei de stat trebuie să fie expres 
prevăzută în legislaţie.
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În cazul procedurii de partaj al imobilului, victimele violenţei în 
familie întâmpină  probleme la achitarea celor 3% din valoa-
rea bunului imobil. În multe cazuri victima violenţei în familie 
nu are posibilitatea să achite taxa de stat şi este nevoită să locuias-
că cu agresorul în acelaşi apartament, suferind în continuare acte 
de violenţă. În acest context este necesar revizuirea procedurii în 
sensul scutirii victimelor violenţei în familie de la achitarea taxei 
de stat pentru partajul averii, dacă nu în totalitate, măcar parţial. 
4.2. Asistenţă juridică acordată victimelor violenţei în familie 
pe cauze iniţiate în procedură penalăocedură penală
Pe lângă cauzele iniţiate în procedură civilă, pentru a interveni cât 
mai eficient în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, a fost 
necesar ca avocatul Centrului Internaţional „La Strada” să depună 
plângeri în adresa organelor de poliţie pentru intentarea dosare-
lor penale pe faptul violenţei în familie. Astfel, beneficiarele au în-
tocmit şi depus cu ajutorul avocatului 11 plângeri în anul 2013 
şi 8 plângeri în anul 2014, toate în adresa organelor de poliţie 
pentru intentarea dosarelor penale în temeiul art. 2011 Cod penal. 
Ca urmare a plângerilor depuse în anul 2013:

•	 au fost iniţiate 5 dosare penale, pe 3 cazuri fiind 
emise sentințe de condamnare a agresorului; 

•	 în 2 cazuri agresorul a fost tras doar la răspundere 
contravenţională;

•	 în 4 cazuri nu s-a întreprins nimic.
În anul 2014:

•	 au fost iniţiate 4 dosare penale pe faptul violenţei 
în familie şi 1 pe faptul ameninţării cu omor, pe 2 
cauze fiind emise sentințe de condamnare;

•	 în 3 cazuri nu s-a întreprins nimic, nu a fost iniţiat 
dosar penal, motivul principal invocat de către 
organele competente fiind lipsa probelor.

IV. Asistenţă juridică acordată beneficiarilor 
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Contestarea inacţiunilor organelor de drept, în special în cazurile 
în care nu s-a întreprins nimic, a fost împiedicată de retragerea to-
tală a victimelor. Mai exact, acestea fie au refuzat să dea declaraţii 
în privinţa agresorului, fie nu au mai dorit să se întreprindă măsuri 
împotriva lor, refuzând serviciile avocatului şi întrerupând legătu-
ra cu el.  Totodată, deşi se atestă o evoluţie pozitivă în ultimul an, 
totuşi practica de instrumentare a cazurilor de violenţă în familie 
rămâne încă a fi mai mult în ordine contravenţională, decât penală. 
Şi în prezent se constată, deşi mai rar, că faptele de violenţă fizică 
în familie soldate cu vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii 
corporale sunt documentate ca simple contravenţii administrati-
ve, fiind iniţiate cauze conform art. 78 al Codului contravenţional 
al Republicii Moldova, în detrimentul prevederilor art. 2011, alin. 
(1) din Codul penal.
De asemenea, în cazurile de violenţă psihologică, agresorii sunt 
atraşi la răspundere contravenţională în baza art. 69 Cod contra-
venţional al Republicii Moldova. Mai mult, a fost scoasă în evi-
denţă şi problema refuzului din partea procurorilor de a începe 
urmărirea penală pe motiv că există prevederi analogice în Codul 
contravenţional şi urmează să fie aplicată legea mai puţin aspră. 
Se mai întâlnesc cazuri în care, deşi există probe suficiente pen-
tru intentarea dosarelor penale, la solicitarea victimei de a nu fi 
pornit dosar penal, răzgândirea acesteia, împăcarea victimei cu 
agresorul sau retragerea plângerii, organele procuraturii nu por-
nesc dosar penal. În aceste situaţii, inacţiunea organelor de drept 
duce la reluarea actelor de violenţă din partea agresorilor asupra 
victimelor. De multe ori organele procuraturii acţionează în mod 
abuziv, datorită statutului profesional al agresorului, relaţiilor de 
rudenie, relaţiilor prieteneşti şi iniţiază neîntemeiat dosare pena-
le în privinţa beneficiarei pe faptul violenţei în familie. Un exem-
plu reprezentativ este de asemenea cazul iniţierii unui dosar penal 
atât pe numele victimei, cât şi pe cel al agresorului. Ulterior fiind 
depuse mai multe plângeri în privinţa procurorului prin care a fost 
solicitat încetarea dosarului penal pornit în privinţa beneficiarei, 
acestea au fost examinate superficial, procurorul nefiind pedepsit 
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pentru toate acţiunile ilegale admise pe parcursul urmăririi pena-
le. Cu regret, în final instanţa de judecată a condamnat beneficiara 
pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie, deşi era clar 
că ea a acţionat în legitimă apărare.
Cu referire la sentinţele emise de către instanţele de judecată pe 
dosarele penale iniţiate cu sprijinul avocatului Centrului Inter-
naţional „La Strada”, practica arată că în multe cauze instanţa de 
judecată stabileşte pedepse deloc proporţionale cu gravitatea 
faptelor comise, nefiind luate în considerare toate circumstanţe-
le agravante şi fiind aplicate pedepse sub formă de muncă nere-
munerată în folosul comunităţii, victima rămânând în continuare 
în pericol. Astfel, pe una din cauzele asistate, a fost nevoie de două 
sentinţe pentru ca agresorului să-i fie aplicată pedeapsa de priva-
ţiune de libertate pe un termen de şase luni cu ispăşirea pedepsei 
în penitenciar de tip semi-închis. 
În cadrul primului dosar penal, intentat în temeiul art. 2011, 
alin.(1), Cod penal, instanţa de judecată a emis sentinţa prin care 
agresorul a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii, fi-
indu-i stabilită pedeapsă sub formă de muncă neremunerată în 
folosul comunităţii în mărime de 120 ore. Deşi sentinţa a fost 
contestată, ţinând cont de pedeapsa prea mică aplicată în coraport 
cu acţiunile violente comise, Curtea de Apel a menţinut sentinţa 
primei instanţe. În cel de-al doilea dosar cu referire la acelaşi agre-
sor, instanţa de judecată a emis încă o sentinţă prin care acesta 
a fost  recunoscut culpabil în comiterea infracţiunii prevăzute de 
acelaşi art. 2011, alin.(1), Cod penal, de data aceasta stabilind o pe-
deapsă cu închisoare pe termen de 4 luni.
Luând în considerare toate circumstanțele cauzelor aflate în 
gestiune, împrejurările, metodele de săvârşire a infracțiunii de 
violență în familie, practica demonstrează că în privința agre-
sorilor nu întotdeauna se aplică pedeapsa cu închisoarea. Or, 
doar prin aplicarea muncii neremunerate în folosul comunită-
ții victima continuă să se afle în pericol.
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4.3. Atitudinea autorităţilor privind soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie
În majoritatea absolută a cazurilor se constată un nivel înalt de 
rezistenţă a autorităţilor de drept faţă de aplicarea legislaţiei în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. La fiecare 
etapă a procesului de apărare, avocatul Centrului Internaţional 
„La Strada” s-a confruntat cu diferite tipuri de rezistenţă, cele mai 
multe rezumându-se la: 

•	 neîncrederea în declaraţiile victimelor;
•	 învinuiri directe aduse victimelor pentru că nu au 

rezolvat situaţia în privat;
•	 admiterea argumentelor că agresorul a fost provocat la 

violenţă;
•	 prevalenţa dreptului de proprietate şi compasiunea 

faţă de agresor care nu va avea unde sta;
•	 încălcarea regulilor de citare a părţilor în proces la 

anularea Ordonanţei de protecţie;
•	 la emiterea Ordonanţei de protecţie sarcina probării 

violenţei în familie, precum şi cea a demonstrării 
încălcării acesteia sunt puse exclusiv pe umerii victimei.

Procedurile de examinare a cererilor pentru emiterea Ordonanţe-
lor de protecţie şi a denunţurilor pe faptul violenţei în familie se 
desfăşoară cu preconcepţia că victima minte referitor la violen-
ţa în familie cu scopul de a dobândi casa de locuit şi îl impune şi pe 
copil să-şi calomnieze tatăl. 
Unii judecători le reproşează victimelor că ele ar fi vinovate de 
faptul că sunt bătute, deoarece au tolerat violenţă mai mult timp, 
pentru că sunt slabe sau pentru că s-au căsătorit cu străini, cre-
zând că aceştia sunt mai buni. 
Toate aceste nepotriviri se datorează unei conlucrări ineficiente 
dintre autorităţile implicate în realizarea Legii nr. 45, circumstan-
ţe care la rândul lor creează riscuri serioase pentru victimele vio-
lenţei în familie. Totodată, nu există un mecanism de monitorizare 
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a executării Ordonanţelor de protecţie şi a măsurilor indicate în 
ea. Aprecierea modului în care s-a executat Ordonanţa de protec-
ţie este lăsată la discreţia victimei, care de regulă nu cunoaşte limi-
tele executării şi modul în care trebuie să reacţioneze. Deşi Curtea 
Supremă de Justiţie a adoptat Hotărârea Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie nr. 1 din 28.05.2012 care vine să explice judecătorilor 
modalitatea examinării cererii de eliberare a Ordonanţei de pro-
tecţie, circumstanţele la care trebuie să atragă atenţia şi termenii 
de referinţă, se mai atestă încă neconcordanţe în ce priveşte prac-
tica aplicării legii de către instanţele de judecată în soluţionarea 
unor cauze de violenţă în familie.
În mai multe cazuri au fost documentate comportamente ofensa-
toare la adresa victimelor din partea asistenţilor sociali, colabora-
torilor de poliţie şi a procurorilor. Cu diferite ocazii, aceştia le-au 
intimidat, cerându-le să-şi retragă plângerile şi să se împace cu 
agresorii, le-au defăimat, punând la îndoială integritatea psihică 
şi morală a acestora, le-au bruscat pentru a opri apelurile la 902 şi 
noi plângeri. 
Cauzele asistate de avocatul Centrului Internaţional „La Strada” 
pe parcursul acordării asistenţei juridice victimelor violenţei în 
familie au scos la iveală deficienţe în acordarea asistenţei medi-
cale a victimei, deşi, încă în februarie 2012, prin ordinul nr. 155 
al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, a fost aprobată 
Instrucţiunea privind intervenţia instituţiilor medicale în cazuri-
le de violenţă în familie. Astfel, în una din cauzele reprezentative, 
victima a chemat ambulanţa după ce a fost agresată de către soţ, 
însă medicii nu au întocmit actele medicale corespunzător, nu au 
indicat în fişa medicală toate echimozele prezente pe corpul vic-
timei, precum şi simptomele declarate de către aceasta, ceea ce 
s-a soldat cu imposibilitatea stabilirii ulterior a gradului leziunilor 
corporale cauzate victimei.

IV. Asistenţă juridică acordată beneficiarilor 
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V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii Telefonului 
de Încredere. 
Reacţia instituţiilor de stat în soluţionarea cazurilor 
de violenţă în familie
Pentru soluţionarea cazurilor de violenţă în familie legea stipulea-
ză existenţa echipelor multidisciplinare teritoriale. Aceasta presu-
pune că la nivel de comunitate sunt formate echipe alcătuite de re-
gulă din reprezentanţii organelor de drept, a autorităţilor publice 
locale (APL), a serviciilor sociale şi personalului medical. În cele ce 
urmează, vom analiza rolul şi implicarea fiecărui grup profesional 
menţionat mai sus, prin prisma relatărilor beneficiarilor Telefonu-
lui de Încredere şi a dificultăţilor cu care aceştia s-au confruntat în 
încercarea de a soluţiona situaţiile de violenţă în familie. 
Astfel, este binecunoscut faptul că în Republica Moldova a fost 
adoptată Legea nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la preveni-
rea şi combaterea violenţei în familie, lege care vine să apere vic-
timele violenţei în familie. Cunoaşterea acesteia de către subiecţii 
violenţei în familie, dar în special aplicarea eficientă a prevederi-
lor legale de către grupurile profesionale, a fost una din preocu-
pările de bază a consultanţilor Telefonului de Încredere. Se cuvine 
s-ă remarcăm faptul că de-a lungul activităţii serviciului telefonic 
s-a observat o dinamică pozitivă în acest sens. 
Campaniile de informare în masă a populaţiei, instruirea con-
stantă a grupurilor profesionale, abilitate prin lege să intervină, 
realizată de diverse instituţii de stat sau ONG-uri, dar şi creşterea 
interesului organelor de drept faţă de acest fenomen denotă o îm-
bunătăţire a calităţii intervenţiei statului în cazurile de violenţă. 
Dacă în primul an de activitate a TÎ puţini erau cei care cunoşteau 
despre existenţa legii, treptat situaţia s-a schimbat atât în rândul 
beneficiarilor, cât şi printre reprezentanţii grupurilor profesiona-
le. Populaţia este mult mai informată şi solicită aplicarea normelor 
legale, iar cei abilitaţi să o implementeze răspund mai eficient la 
aceste solicitări. 
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Perceperea mai clară a violenţei în familie drept infracţiune a ge-
nerat în ultima perioadă creşterea numărului Ordonanţelor de 
protecţie emise, dar şi a dosarelor penale deschise  Totuşi, acest 
lucru nu înseamnă deloc că nu există dificultăţi. Pe de o parte, im-
plementarea legii scoate în evidenţă diverse lacune legislative care 
necesită a fi înlăturate, iar pe de altă parte, iese la iveală mecanis-
mul imperfect de implementare a acesteia. Este vorba în special 
de intervenţiile nu întotdeauna eficiente a grupurilor profesionale 
împuternicite cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei în 
familie – organele de drept (poliţia, procuratura, judecătoriile), 
APL, inclusiv serviciile de asistenţă socială, instituţiile medicale, 
serviciile de plasament – dar şi de dificultăţile apărute în procesul 
abordării multidisciplinare a acestor cazuri.
Cu regret, se constată că reprezentanţii structurilor cărora Legea 
le conferă anumite competenţe (cu precădere poliţiştii şi asisten-
ţii sociali) colaborează insuficient între ei, nu fac un front comun 
împotriva unui asemenea fenomen negativ cum este violenţa în fa-
milie. În acest sens au fost suficiente semnale venite din partea be-
neficiarilor, care au relatat despre cum au tot umblat pe la primar, 
asistent social şi poliţist, fiecare din ei încercând să pună respon-
sabilitatea soluţionării unor astfel de situaţii pe umerii celuilalt, 
fără a interveni şi fără a colabora între ei.  
Problemele mari intervin şi din cauza stereotipurilor legate de 
mitul superiorităţii masculine sau perceperea violenţei în familie 
drept legitate, motiv pentru care nici poliţiştii, nici asistenţii soci-
ali, nici medicii nu intervin când este cazul. Şi asta pentru că şi ei 
sunt deseori încătuşaţi de prejudecăţi sau, mai rău, sunt ei înşişi 
victime ale violenţei sau agresori familiali.

V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii 
Telefonului de Încredere. 
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5.1. Dificultăţi în sfera organelor de ocrotire a normelor de 
drept 
Analiza datelor acumulate în cinci ani de activitate a Telefonului 
de Încredere 0 8008 8008 arată  că cele mai multe dificultăţi cu 
care s-au confruntat beneficiarele au vizat activitatea organelor 
de ocrotire a normelor de drept (poliția, procuratura, instan-
țele de judecată), investite cu atribuţii care asigură respectarea 
normelor juridice. Şi asta nu pentru că restul grupurilor profesi-
onale ar interveni mult mai eficient, ci pentru că tocmai poliţişti-
lor, procurorilor şi judecătorilor le revine, prin lege, obligaţia de 
a asigura ordinea publică prin garantarea securităţii fiecărei per-
soane în parte, fiind mandataţi totodată să aplice şi sancţiuni. În 
acest sens se cuvine să menţionăm că de multe ori apelantele TÎ 
refuzau din start să se adreseze pentru  ajutor organelor de drept, 
invocând diverse cauze – de la lipsa încrederii sau teama de a nu 
agrava şi mai mult situaţia până la frica de agresor şi ruşinea de 
comunitate.
Dificultăți ce țin de organele de poliție
Deşi legislaţia stipulează foarte clar că în cazurile de violenţă în 
familie, chiar de la prima sesizare, organele de drept sunt obligate 
să examineze posibilitatea intentării unui dosar penal în baza art. 
2011 Cod penal, renunţând la practica aplicării măsurilor contra-
venţionale în baza art. 78, Cod contravenţional, din păcate încă se 
înregistrează destule lacune la acest capitol. Şi asta pentru că mul-
ţi dintre colaboratorii de poliţie fie nu cunosc noile prevederi lega-
le, fie ezită sau nu vor să le aplice, fie întâmpină şi ei, la rândul lor, 
dificultăți sau se ciocnesc de rezistența altor actori implicați 
cum ar fi organul de urmărire penală sau colaboratorii pro-
curaturii. Acest lucru conduce la inacţiunea şefului de post în a 
curma violenţa în familie.
De asemenea, ineficienţa intervenţiei şefilor de post are la bază şi 
alte motive, de ordin obiectiv, care nu trebuie neglijate. 
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	Puţine posturi de poliţie sunt dotate cu automobile de 
serviciu, fapt ce îngreunează foarte mult deplasarea 
acestora. Or, în condiţiile în care un şef de post are 
sub jurisdicţie mai multe localităţi rurale, este foarte 
dificil să facă faţă tuturor chemărilor. Mulţi poliţişti 
recunosc că sunt nevoiţi să folosească automobilele 
proprii în interes de serviciu şi nu în toate cazurile li 
se decontează bani pentru carburanţi.  

	Dotarea tehnică slabă a posturilor de poliţie 
(calculatoare, imprimante etc.).

În consecinţă, în toată perioada de referinţă, pe lângă cazurile sin-
gulare de intervenţie ineficientă a organelor de drept, semnalate 
de cei care au apelat la TÎ, patru dificultăţi/parametri au rămas ne-
schimbaţi, fiind înregistraţi în toţi anii de activitate (vezi Figura 26). 

Mustrare verbală sau o amendă aplicată 
agresorului

Intervenţia inef icientă a poliţiei la solicitări

Apelul de urgenţă 902 indisponibil/Intervenţii 
tardive sau deloc

Relaţiile de rudenie/prietenie pe care le au 
agresorii în organele de drept

76%

8%

5%

10%

60%

17%

16%

7%

65%

18%

9%

9%

76%

2%

10%

11%

Figura 26. Dificultăţi întîmpinate de victimă în cazurile 
adresării la organele de poliţie

2009-2010 2011 2012-2013 2014
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1. Persistă nemulţumirile beneficiarilor faţă de intervenţia poli-
ţiei, care se reduce la o mustrare verbală sau la o amendă apli-
cată agresorului în baza art. 78 Cod contravenţional, achitată din 
bugetul familiei şi de multe ori de însăşi victima violenţei în fami-
lie, deşi, potrivit legii, nu trebuie să facă acest lucru. În perioada 
anilor 2010-2012 au fost înregistrate multiple cazuri când înşişi 
ofiţerii de poliţie erau cei care le spuneau victimelor că în cazul în 
care amenzile nu vor fi achitate de agresor ele au obligaţia să le 
plătească. De regulă, după asemenea sancţiuni, comportamentul 
agresorului fie nu se modifica, fie se amplifica.
În perioada anilor 2013-2014, datorită instruirii de care au be-
neficiat peste 500 de poliţişti, numărul amenzilor aplicate agre-
sorilor s-a redus. Totuşi, această practică nu a fost abandonată în 
totalitate. Astfel, în 58 cazuri (în 2013) şi în 53 cazuri (în 2014) in-
tervenţiile ofiţerilor de poliţie s-au redus anume la aplicarea amen-
zilor, practică interzisă deja pentru actele de violenţă în familie.
2. O altă dificultate o constituie cazurile în care poliția nu intervi-
ne eficient la solicitări sau refuză înregistrarea plângerilor, fiind 
invocate diverse motive – că nu are  ce să le facă agresorilor, că este 
o chestiune privată de familie, că lipsesc leziunile corporale grave, 
că victima minte sau că are alte activităţi mai importante. 
3. Multe intervenții au fost tardive sau nu s-au produs deloc, 
deşi au fost solicitate prin apelul de urgență 902. De regulă, cele 
mai multe dificultăţi apar seara sau noaptea. Astfel, unii apelanţi 
ne-au comunicat că nu au putut deloc apela la 902, alţii ne-au re-
latat că, deşi li s-a răspuns, fie nu au fost operativi, fie nu a venit 
nimeni la chemare. De regulă, în astfel de cazuri, unitatea de gardă 
sesizează poliţistul de sector care trebuie să se deplaseze la faţa 
locului.
Aici însă intervine şi o altă problemă. Deseori poliţiştii nu ştiu 
cum să facă faţă ameninţărilor şi plângerilor din partea agreso-
rilor familiali, care pretind încălcarea inviolabilităţii domiciliului, 
prezumţiei nevinovăţiei, dreptului de proprietate. În acest sens 
nici organele de conducere ale poliţiei nu adoptă o poziţie lega-
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lă comună, aplicând adesea colaboratorilor sancţiuni disciplinare 
sub formă de avertisment sau reducerea salariului în temeiul unor 
astfel de plângeri ale agresorilor. Acest lucru generează confuzie, 
poliţistul de sector preferând să nu intervină în soluţionarea cazu-
rilor de violenţă în familie. 
4. Ultima categorie de cazuri ce prezintă dificultate sunt cele în 
care există relații de rudenie/prietenie între agresori şi orga-
nele de drept, fapt ce constituie motivul neintervenţiei sau inter-
venţiei ineficiente a ofiţerilor de poliţie. În asemenea situaţii dese-
ori victimele sunt înjosite sau ironizate. De exemplu, într-un caz 
poliţistul a rupt cererea victimei chiar în prezenţa ei, ea fiind dusă 
cu forţa la comisariat şi bătută. În alt caz poliţistul i-a „reproşat” 
agresorului că „nu a bătut-o suficient de tare dacă a reuşit să ajun-
gă la poliţie”, i-a luat certificatul de la medicul legist şi a refuzat 
să-l întoarcă, negând ulterior existenţa acestuia.
Deficiențe legate de executarea/respectarea OP
Odată cu creşterea numărului Ordonanţelor de protecţie emise, 
au apărut şi deficienţe legate de executarea/respectarea acestora, 
sarcini puse pe seama poliţiştilor şi asistenţilor sociali. În acest 
sens, deşi astfel de încălcări au avut loc şi în perioada 2010-2012, 
totuşi cele mai multe au fost înregistrate în anii 2013-2014, ani în 
care numărul Ordonanţelor de protecţie emise a crescut simţitor. 
Astfel, cele mai multe neregularităţi ţin de nerespectarea măsu-
rilor de restricţie impuse prin Ordonanţă agresorilor. Deşi există 
Ordonanţe emise, acestea sunt încălcate, iar poliţiştii sau/şi asis-
tenţii sociali nu intervin.
Într-un caz singular, deşi exista emisă o Ordonanţă de protecţie, 
agresorul locuia acasă, actele de violenţă continuau, iar interven-
ţia statului a fost nulă. Un alt caz reprezentativ este cel în care au 
fost emise trei Ordonanţe de protecţie , dar toate au fost încălcate 
de agresor. Deşi acesta trebuia în baza fiecărei Ordonanţe să pără-
sească locuinţa, de facto nu a făcut-o niciodată. Mai mult, în unul 
din cazuri victima a fost cea care a achitat amenda aplicată agre-
sorului pentru încălcarea Ordonanţei de protecţie, iar în altul poli-
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ţistul i-a spus că „dacă el nu-ţi face nimic, lasă-l să intre”. Totodată, 
numeroase sunt cazurile când după expirarea Ordonanţei violenţa 
se intensifică. În aceste situaţii victima ezită să mai apeleze după 
ajutor pentru că-i este frică de agravarea situaţiei în viitor.
Dificultăți ce țin de organele procuraturii
În ceea ce-i priveşte pe procurori, majoritatea dificultăţilor apar 
atunci când este vorba de pregătirea dosarelor şi înaintarea aces-
tora în instanţa de judecată pentru emiterea Ordonanţelor de pro-
tecţie, precum şi nerespectarea normelor etice profesionale. De 
asemenea sunt dese cazurile când reprezentanţii procuraturii nu 
iau în considerare unele aspecte juridice şi de procedură prevăzu-
te de lege pentru cercetarea şi soluţionarea cazurilor de violenţă 
în familie în mod eficient. Totuşi, este de remarcat că dacă în pri-
mii ani de activitate a Telefonului de Încredere au fost frecvente 
cazurile în care ni se comunica că procurorul nu cunoştea absolut 
nimic despre Ordonanţa de protecţie şi în ce situaţii se aplică, ul-
terior, o dată cu promovarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, demonstrează un nivel diferit de 
aplicare a legislaţiei penale în domeniu. În unele cazuri este in-
tentat dosar penal privind violenţă în familie sub formă de violen-
ţă psihologică, în alte cazuri dosarul penal se deschide doar dacă 
victima confirmă cel puţin prezenţa leziunilor corporale uşoare în 
rezultatul unui eventual atac asupra sa. 
În acest context se constată o neînţelegere endemică a faptului că 
violenţa în familie nu este o acţiune de o singură dată, ci un şir 
de acţiuni sistematice şi intenţionate, că de fapt comportamentul 
agresorului faţă de membrii familiei sale (dar nu şi faţă de străini) 
se datorează exclusiv dorinţei sale de a exercita control şi a-şi su-
pune voinţei sale victimele. 
Procurorii ignoră de multe ori rapoartele medico-legale care ates-
tă aplicarea violenţei fizice prezentate de victime, cel puţin şi cu 
alte ocazii, nu exact în ziua incidentului incriminat agresorului. Ei 
nu percep aplicarea practică a altor forme de violenţă în familie, 
cum este cea psihologică, economică, sexuală. 
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Este îngrijorător de asemenea faptul că unii procurori, fiind sesi-
zaţi sistematic de victime despre acţiunile agresive continue ale 
agresorului, nu consideră necesar să adreseze instanţei cereri pen-
tru emiterea Ordonanţei de protecţie şi/sau aplicarea măsurilor 
de constrângere faţă de agresorul care încalcă prevederile Ordo-
nanţei de protecţie, după cum prevede procedura penală. Această 
lipsă a înţelegerii fenomenului violenţei în familie a condus la o 
situaţie de-a dreptul ridicolă, când femeia bătută sistematic de soţ 
timp de doi ani a fost atrasă la răspundere penală pentru violenţă 
în familie asupra soţului, care a prezentat un raport medico-legal 
având leziuni corporale uşoare obţinute în perioada aplicării OP în 
favoarea femeii. Cu încălcarea prevederilor OP agresorul din nou 
a atacat-o pe soţia sa care, în încercarea de a scăpa de sub mâinile 
lui, îl împingea cu mâinile şi picioarele. La denunţul femeii despre 
violenţa sistemică în familie asupra sa, procuratura nu a reacţi-
onat, dar primind copia raportului de examinare-medicală de la 
agresor, a iniţiat imediat urmărirea penală împotriva femeii.
Dificultăți în instanțele judecătoreşti
Instanţele de judecată, alături de organele de poliţie şi procuratu-
ră, sunt o verigă foarte importantă în soluţionarea eficientă a ca-
zurilor de violenţă în familie, fie că este vorba de procedura penală 
sau de cauzele civile. Întrucât în cadrul prezentului Raport, la capi-
tolul Asistenţă juridică a fost descris care este răspunsul sistemu-
lui judecătoresc în cazurile de violenţă în familie, sunt  prezentate 
doar unele aspecte legate de dificultăţile cu care s-au confruntat 
victimele înainte de a beneficia de asistenţa juridică a avocatului 
sau care nu au beneficiat deloc de o astfel de asistenţă.
Aşadar, pe cauzele civile cele mai multe dificultăţi au apărut în ca-
drul proceselor de desfacere a căsătoriei. Deşi violenţa în familie 
este indicată expres drept motiv al divorţului, fapt ce nu impune 
aplicarea unui termen de împăcare, puţini judecători respectă 
această prevedere legală şi nu  pronunţă decizia în regim de ur-
genţă. Mai mult, unii judecători, pe lângă faptul că prelungesc de 
mai multe ori perioada de împăcare la cererea agresorilor, refuză 
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să ia o decizie în absenţa agresorului în sala de judecată. În conse-
cinţă, procesele sunt de durată, iar într-un caz singular judecăto-
rul în general a refuzat să pronunţe divorţul, motivând că au cinci 
copii minori şi că victima nu se va descurca de una singură. Şi asta 
în condiţiile în care, atât mama, cât şi copii acesteia erau sistema-
tic maltrataţi de soţul/tatăl dependent de alcool şi care nu lucra.
Regretabilă este şi atitudinea unor judecători care afişează dese-
ori un atitudine agresivă în raport cu victimele violenţei, utilizând 
un limbaj batjocoritor şi stigmatizându-le. Mai mult, aceştia îşi 
permit să intervină în relaţia personală a soţilor, atribuind jude-
căţi de valoare, catalogându-le comportamentul sau judecându-le 
acţiunile.
O altă categorie de dificultăţi sunt cele legate de emiterea Ordo-
nanţelor de protecţie în baza Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. În acest 
sens, cele mai multe devierile ţin de: 

•	 acumularea materialului probatoriu – acţiune pusă în 
totalitate pe seama victimelor;

•	 insistenţa judecătorilor ca în sala de judecată să 
fie prezente ambele părți, deşi nu este o chestiune 
obligatorie;

•	 măsurile de restricție impuse de instanța de judecată 
nu asigură securitatea victimelor (în câteva cazuri 
judecătorii nu au fixat în Ordonanţa de protecţie 
expulzarea agresorilor din casă pe motiv că “nu are 
unde pleca” , “este casa lui” sau “pentru că e frig afară”);

•	 nerespectarea termenului de 24 de ore de emitere a 
Ordonanţei de protecţie (în unul din cazuri, deşi cererea 
pentru emiterea acesteia fusese depusă cu o lună în 
urmă, o şedinţa de judecată în acest sens nu a fost fixată).
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5.2. Dificultăţi în sfera socială 
Dificultăţi ce se referă la APL/Asistenţa socială
Autorităţilor Publice Locale, prin reprezentantul său de bază – 
asistentul social comunitar – le revine un rol important în pro-
tecţia victimelor violenţei în familie, rol fixat foarte clar în strate-
gia Sistemului Naţional de Referire (SNR), un cadrul special creat 
să contribuie la cooperarea şi coordonarea eforturilor tuturor ac-
torilor activi în domeniu. Din păcate, asemenea serviciilor din sfe-
ra organelor de ocrotire a normelor de drept, nici cele din sfera 
socială încă nu au demonstrat că îşi fac treaba la nivelul cuvenit 
atunci când vine vorba de violenţa în familie. Astfel, deşi asisten-
tului social comunitar îi revine rolul definitoriu în cadrul echipei 
multidisciplinare, el fiind de iure specialistul care asigură mana-
gementul de caz, de facto puţini asistenţi sociali cunosc care sunt 
etapele acestuia şi mai puţini sunt cei care le aplică în activitatea 
lor zilnică. 
Chiar dacă beneficiază în mod constant de instruiri, asistenţii so-
ciali sunt insuficient pregătiţi pentru a lucra pe cauze de violenţă 
în familie.
 Unul din motive ar fi şi fluctuaţia cadrelor; puţini asistenţi sociali 
ajung să ocupe mult timp aceste funcţii din varii motive: salarii 
puţin atractive, obligaţii multiple etc. Iată de ce majoritatea asis-
tenţilor sociali se rezumă la acordarea îndemnizaţiilor sau ajutoa-
relor sociale, mulţi dintre ei necunoscând faptul că fişa de post a 
asistentului social comunitar conţine informaţia complexă în ceea 
ce priveşte intervenţia în cazurile de violenţă în familie. 
Una dintre acestea este şi obligaţia convocării şi coordonării echi-
pei multidisciplinare, o activitate care înseamnă mai mult decât 
întocmirea anchetei sociale şi o vizită la domiciliul victimei. Din 
păcate, deseori activitatea asistentului social se rezumă numai la 
acea vizită la domiciliul familiei în care a fost semnalată o situaţie 
de violenţă. 
În zeci de cazuri particulare beneficiarii invocă ineficienţa inter-
venţiilor primarului sau a asistentului social. Acestea, dacă şi au 
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loc, se reduc doar la discuţii. Astfel, în unele cazuri nu se ţine cont 
de gravitatea şi urgenţa intervenţiei în cazurile de violenţă în fa-
milie, intervenţia fiind amânată din motive necunoscute, chiar şi 
atunci când există risc pentru sănătatea şi viaţa copiilor minori. 
Or, în cazurile în care sunt implicaţi copiii, anume APL are cel mai 
mare rol, constituind autoritatea tutelară în astfel de situaţii şi fiind 
responsabilă pentru viaţa şi sănătatea minorilor.

Dificultăţi identificate pe cele mai reprezentative cazuri

	 Fiind alungată din casă şi adresându-se după ajutor la 
asistentul social, acesta a refuzat intervenţia 
	 Deşi au fost somaţi chiar de către consultantul Telefonului 
de Încredere despre un caz de violenţă şi neglijenţă în privinţa 
a trei copii minori (aflaţi singuri în casă, flămânzi pe timp de 
iarnă), nimeni nu a intervenit
	 Asistenta socială care a apelat la TÎ este ea însăşi victimă a 
violenţei în familie şi s-a arătat nemulţumită că nici consultantul 
de la TÎ nu poate „să vină, să-l ia şi să facem ceva cu el”
	  Asistentul social refuză intervenţia, motivând că agresorul 
este ex-primarul satului
	 Toate autorităţile publice locale au refuzat să intervină, 
deşi agresorul îşi abuzează atât soţia, cât şi mama şi cei trei copii 
minori 
	 Primarul şi asistentul social i-a spus victimei să se 
întoarcă acasă la agresor şi la cei 4 copii minori: „Ce fel de mamă 
eşti?”.  Şi  asta în condiţiile în care victima a fost internată de 
două ori în spital din cauza leziunilor corporale grave provocate 
de concubin şi alungată de acasă
	 Într-un caz de neglijenţă totală şi violenţă a copiilor 
minori, în urma evaluării cazului,  părinţilor li s-a făcut doar  o 
preîntâmpinare
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	 Asistentul social a vizitat victima la domiciliu cu o terţă 
problemă. Deşi i-a povestit ce i se întâmplă, asistenta  a  replicat 
că nu o interesează problemele lor, refuzând intervenţia
	 Asistentul social nu intervine pentru că recent agresorul a 
fost angajat în calitate de constructor la casa unei rude apropiate 
lui
	 Asistentul social nu ştie ce prezintă ancheta socială şi 
care sunt actele necesare pentru plasarea victimei la un Centru 
de plasament
	 Primarul i-a recomandat „să mai rabde”. Poate se va 
schimba
	 Primarul i-a spus să „nu umble pe drumuri şi să se întoarcă 
la bărbat”
	 Asistentul social a declarat ca nu ţine de competenţa sa să 
se implice în cazuri de neglijenţă a copiilor

Implicarea asistenţilor sociali în executarea/supravegherea 
Ordonanţelor de protecţie
De rând cu ofiţerul operativ de sector, asistentul social este res-
ponsabil de supravegherea îndeplinirii măsurilor de protecţie sta-
bilite de instanţa de judecată. În acest scop, instanţa de judecată 
remite Ordonanţa de protecţie spre executare atât poliţistului, cât 
şi asistentului social, ambii având responsabilitatea de a informa 
părţile despre conţinutul acesteia. Regretabil, dar în cinci ani de 
activitate consultanţii de la Telefonul de Încredere nu au sesizat 
niciun caz în care Ordonanţa să fie executată/supravegheată de 
poliţist împreună cu asistentul social. 
Dacă răspunsurile poliţiei despre executarea Ordonanţelor conţin 
informaţii exacte privind acţiunile poliţistului, atunci asistenţii so-
ciali de cele mai dese ori copiază textul articolul din Legea nr. 45 
care enumeră de fapt competenţa asistentului social. La multe so-
licitări de informaţii privind executarea Ordonanţelor nici nu dau 
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răspuns. Asistenţii sociali se limitează la întocmirea anchetei soci-
ale şi o vizită la domiciliul victimelor. În nici unul din cazuri TÎ nu 
dispune de informaţii că asistenţii sociali ar fi lucrat cu agresorii 
familiali sau cu organul de tutelă şi curatelă în asigurarea dreptu-
rilor copiilor minori, pentru documentarea modului de executare 
a Ordonanţelor de protecţie, cum prescrie Legea nr. 45. 
Aceeaşi situaţie este şi cu supravegherea Ordonanţelor de protec-
ţie. Asistenţii sociali se implică foarte puţin, considerând că acest 
lucru intră doar în competenţa ofiţerului operativ de sector, deşi 
potrivit legii şi ei sunt cei care trebuie să contacteze periodic victi-
ma şi agresorul, să efectueze vizite la domiciliu şi, în cazul în care 
identifică ori sunt anunţaţi despre încălcarea Ordonanţei de protec-
ţie de către agresor, sesizează imediat ofiţerul operativ de sector.
Dificultăți ce se referă la asistență medicală
În cazul victimelor violenţei în familie, asistenţa medicală include:

•	 serviciile de medicină legală;
•	 serviciile medicale propriu-zise în instituţiile medicale 

de toate tipurile şi nivelurile.

Rolul medicinii legale 
Fiind o specialitate interdisciplinară, situată la graniţa între ştiinţe-
le biologice şi cele social-juridice, medicina legală vine în sprijinul 
victimelor violenţei în familie prin evaluarea abuzului fizic exercitat 
asupra acestora. Expertul legal emite certificatul necesar proceduri-
lor legale, utilizat de către organele de drept pentru a putea demon-
stra vina agresorului, dar şi pentru a fixa exact gravitatea leziunilor 
corporale suferite de victime şi a contribui la stabilirea circumstan-
ţelor faptei prin intermediul concluziilor sale.
Dacă în Chişinău şi în restul localităţilor urbane este uşor să obţii o ast-
fel de expertiză medico-legală (în fiecare centru raional activează câte o 
secţie teritorială a Centrului de Medicină Legală cu sediul central la Chişi-
nău), pentru victimele din sate şi comune acest lucru este mult mai dificil. 
Şi asta pentru că deplasarea până într-un centru raional sau altul 
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implică cheltuieli suplimentare, iar victimele violenţei deseori nu 
au resurse financiare suficiente să achite expertiza propriu-zisă, 
nemaivorbind de cheltuielile de transport. 
Aici trebuie să remarcăm că examinarea medico-legală a persoa-
nelor sau a documentelor medicale se efectuează gratuit doar la 
solicitarea comisariatelor de poliţie, a instanţei de judecată şi or-
ganelor procuraturii, nu şi la cererea victimei.
Rolul personalului medical
Furnizorii de servicii de sănătate au posibilitatea de a detecta şi 
interveni în cazurile de violenţă în familie pentru că persoanele 
care suferă abuzuri în familie reprezintă un procent substanţial al 
celor ce se adresează serviciilor medicale. Multe victime se simt 
mai confortabil să vorbească despre ceea ce li se întâmplă mai de-
grabă cu medicul lor de familie sau cu alt specialist, decât cu poli-
ţistul de sector. 
Din păcate, majoritatea cadrelor medicale se rezumă la a oferi 
doar asistenţă medicală şi, într-o oarecare măsură, sprijin emoţio-
nal, mai puţin se documentează minuţios sau direcţionează aceşti 
pacienţi către alte grupuri profesionale, abilitate să intervină în ast-
fel de situaţii sau către prestatori de servicii existenţi în domeniu. 

Deşi medicii ar trebui să fie cei mai activi actori în identificarea 
cazurilor de violenţă în familie, legislaţia stipulând instrucţiuni 
concrete în acest sens3, puţini dintre ei cunosc despre rolul care 
le revine şi mai puţini îl aplică în practică. Totuşi, cea mai mare 
dificultate apărută în raport cu acest grup profesional ţine de obli-
gaţia acestora fixată în art.8 (5) al Legii nr. 45 de a informa/rapor-
ta cazurile identificate de violenţă organelor de poliţie din cadrul 
unităţii administrativ-teritoriale chiar şi fără consimţământul vic-
timei în cazul constatării unui prejudiciu cauzat sănătăţii persoa-
nei drept  consecinţă a unei acţiuni ilegale4. 

3 - INSTRUCŢIUNI privind intervenţia secţiilor/direcţiilor  asistenţă socială şi  protecţie a familiei, instituţiilor 
medicale şi organelor afacerilor interne în cazurile de violenţă în familie
4 - Temei pentru informarea organelor de drept despre victima unei infracţiuni fără consimţământul acesteia este 
Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic (art. 13, aliniatul 4, litera e), precum şi 
Legea nr. 263 din  27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (art. 12, aliniatul 4, litera e). 

V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii 
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Atunci când sunt identificate cazuri de abuz sau neglijare faţă de 
copil urmează să fie anunţate obligatoriu, pe lângă organele de 
drept, şi autorităţile tutelare.5

Regretabil, dar nu întotdeauna aceste cazuri sunt sesizate. Şi asta 
pentru că victimele deseori nu recunosc că au fost agresate în fa-
milie, indicând o altă cauză, iar medicul fie nici măcar nu încearcă 
să afle adevărul, trecând cu vederea o atare situaţie, fie nu reuşeşte 
să identifice anumite semne care ar trebui să-l pună în gardă. Dar 
chiar şi atunci când victimele indică direct cauza leziunilor sale 
(este vorba în special de apelurile de urgenţă la 903 sau adresări-
le direct la spital), deseori cadrele medicale se rezumă la oferirea 
asistenţei medicale, „uitând” să anunţe şi alţi actori care ar trebui 
implicaţi.

5.3. Dificultăţi în cadrul Centrelor de plasament 
În R. Moldova activează 16 centre care oferă servicii de cazare vic-
timelor violenţei în familie. Aici merită apreciată deschiderea şi 
disponibilitatea acestora atunci când vine vorba de solicitări de 
plasament din partea consultanţilor Telefonului de Încredere. 
Pe parcursul a cinci ani de activitate au fost puţine cazurile când 
nu s-a reuşit plasarea victimelor cu sau fără copii. Datorită relaţii-
lor bune de colaborare stabilite cu conducerea Centrelor, s-a reu-
şit cazarea beneficiarilor. În acelaşi timp, autorităţile ar trebui să 
atragă 
atenţie la capacitatea relativ mică a acestor Centre (de la 2 până 
la 10 cupluri  mamă-copil, cu unele excepţii), fapt ce îngreunează 
plasarea urgentă a beneficiarelor. Astfel, în câteva cazuri a fost ne-
voie de cazarea victimelor pe perioade scurte de timp în centre cu 
locuri disponibile şi, ulterior, replasarea acestora. 
Unele Centre de plasament nu asigură condiţii corespunzătoare 
pentru cuplu mamă-copil mai mare de 5 ani. Or, copii martori sau 
5 - Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Afacerilor Interne nr. 372/388 din 03.11.2009 „Cu 
privire la măsurile de îmbunătăţire a conlucrării dintre organele ocrotirii sănătăţii şi afacerilor interne”

V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii 
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victime directe ale violenţei în familie au nevoie de siguranţă, indi-
ferent de vârstă. În acest context, apar dificultăţi şi atunci când tre-
buie plasate victimele cu doi şi mai mulţi copii, locurile în centrele 
specializate fiind reduse, iar condiţiile necorespunzătoare.
Cât priveşte acoperirea geografică, în mare parte Centrele oferă 
acoperire regională, locală sau municipală. Faptul că acestea sunt 
administrate de consiliile raionale creează dificultăţi birocratice, 
legate de coordonarea deciziilor. Mai mult, în cazul în care bene-
ficiarele sunt din alte raioane este necesar să se solicite cazarea 
beneficiarei prin intermediul Sistemului Naţional de Referire.  
O problemă semnalată de mai multe beneficiare, dar şi de câţiva 
ofiţeri de poliţie, tine de plasarea victimelor pe timp de noapte 
şi în zilele de odihnă. Dat fiind faptul că orice plasament trebuie 
coordonat cu administraţia centrului sau/şi cu responsabili ai au-
torităţilor publice locale, este practic imposibilă cazarea noaptea 
sau în week-end. Astfel, au fost înregistrate cazuri când a fost re-
fuzată cazarea victimelor pe timp de iarnă, noaptea, din cauza că 
administraţia era plecată, acestea contactând Telefonul de Încre-
dere chiar de la uşa Centrului de plasament. Într-un caz singular 
a fost imposibilă plasarea unei victime cu un copil de doi ani la 
vreun centru pentru că erau zile de odihnă, victima fiind nevoită 
să înnopteze într-o cantină.
Totodată, pentru a fi cazate în centrele de plasament victimele vi-
olenţei în familie trebuie să prezinte o serie de documente (acte ce 
demonstrează identitatea, starea de sănătate, demersuri de la APL 
etc.), pregătirea cărora ia mult timp, fapt ce întârzie acordarea asis-
tenţei.
Insuficienţa mijloacelor financiare generează o serie de lacune 
care reduc din calitatea serviciilor prestate, şi anume: 

•	 dacă aprovizionarea cu hrană este suficientă, atunci foarte 
puţini bani sunt alocaţi pentru procurarea hainelor şi a 
produselor igienice;

V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii 
Telefonului de Încredere. 
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•	 unele Centre maternale de tip adăpost nu au fonduri pentru 
a asigura un sistem adecvat de securitate atât pe timp de 
noapte, cât şi ziua; în astfel de situaţii riscul la care sunt 
supuse atât victimele, cât şi angajaţii Centrului este unul 
iminent;

•	 insuficienţa personalului reduce adesea eficienţa 
intervenţiilor; deseori psihologul Centrului poate cumula 
şi funcţia pedagogului sau asistentului social, în consecinţă, 
acesta fiind supraîncărcat, există riscul apariţiei arderii 
profesionale, iar acest fapt lasă amprente şi asupra calităţii 
serviciilor oferite; 

•	 perioada de cazare nu satisface nevoile multor victime 
ale violenţei în familie; de regulă, durata aflării în adăpost 
variază între o lună şi trei luni, o perioadă relativ scurtă de 
timp pentru reabilitarea victimelor;

•	 dacă în primii doi ani, serviciile de asistenţă juridică în 
cadrul centrelor erau asigurate de voluntari, care nu aveau 
experienţa şi competenţele profesionale necesare de a 
interveni eficient în cazurile de violenţă în familie, ulterior 
centrele mai mari au reuşit să atragă avocaţi profesionişti, 
dar care deseori spun că fac „activitate de voluntariat”. În 
cazul centrelor raionale, juriştii sunt foarte greu de atras 
din cauza salariilor mici, nemaivorbind de avocaţi. În 
consecinţă, unele centre nu oferă asistenţă juridică, ceea ce 
se răsfrânge negativ atât în activitatea centrelor (acestea 
nu prestează servicii complete), cât şi asupra victimelor 
(acestea trebuie să găsească un jurist din afara centrului 
care le-ar oferi o consultaţie juridică sau să angajeze un 
avocat care le-ar apăra interesele în instanţa de judecată). 
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Cu toate acestea, se cuvine de remarcat faptul că procentul benefi-
ciarilor care au solicitat cazare nu este unul mare. Şi asta pentru că 
plasarea victimelor în centre este o măsură care asigură protecţie 
şi sprijin la moment, pe o anumită perioadă de timp, şi nicidecum 
nu soluţionează problema în general. De regulă, ele nu au unde 
pleca altundeva decât acasă, la agresor. Revenind acasă, constată 
că acesta între timp a vândut lucruri de prin gospodărie, casa e 
într-o stare deplorabilă. Dacă mai adăugăm aici şi faptul că, pentru 
a se caza la centru, victima este nevoită să-şi retragă copii de la 
şcoală sau grădiniţă, este explicabil procentul relativ mic al per-
soanelor care au beneficiat de cazare.  

V. Dificultăţi întâmpinate de beneficiarii 
Telefonului de Încredere. 
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Concluzii şi recomandări

Lansat în sfârşitul anului 2009, serviciul Telefonul de Încredere 
0 8008 8008 a avut o activitate continuă timp de cinci ani, fapt ce 
i-a permis să devină o verigă importantă în sistemul naţional de 
asistenţă în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violen-
ţă de familie. Şi asta pentru că este un serviciu naţional, gratuit, 
disponibil zilnic şi non-stop, atât de la telefonia fixă, cât şi de la cea 
mobilă, indiferent de mediul de provenienţă, statut social sau ve-
nituri ale apelanţilor. Datorită experienţei pe care au acumulat-o 
consultanţii Telefonului de Încredere în toţi aceşti ani, dar şi parte-
neriatelor stabilite cu prestatorii de servicii din domeniu, serviciul 
a câştigat încrederea beneficiarilor, devenind un confident sigur al 
victimelor violenţei în familie.
Cele aproape opt mii de apeluri înregistrate în această perioadă au 
făcut posibilă constituirea unei imagini clare asupra fenomenului 
violenţă în familie la nivel naţional, dar şi asupra evoluţiei asisten-
ţei acordate victimelor acestui fenomen, fapt reflectat în prezentul 
Raport. Astfel, în perioada noiembrie 2009-decembrie 2014, la Te-
lefonul de Încredere 0 8008 8008 au fost recepţionate 7.857de 
apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar şi de peste 
hotarele acesteia. O analiză comparativă a apelurilor de intrare ne 
permite să constatăm că dinamica apelurilor este una ascendentă, 
în anul 2014 fiind înregistrat un număr maxim de 2.634 apeluri. 
Această creştere demonstrează necesitatea existenţei unui aseme-
nea serviciu, dar indică şi faptul că beneficiarii au căpătat tot mai 
mult curaj, au rupt tăcerea şi apelează la ajutor specializat.
Analiza calitativă şi cantitativă a cazurilor înregistrate în aceşti 
cinci ani permite o abordare complexă a analizei fenomenului: de-
scrierea caracteristicilor subiecţilor violenţei în familie (victimă/
agresor), specificul manifestării fenomenului în funcţie de sex, 
vârstă, nivel ocupaţional sau statut marital, precum şi alte aspec-
te asociate. Un subiect abordat minuţios în prezentul Raport s-a 
referit la analiza specificului asistenţei solicitate şi acordate be-
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neficiarilor prin intermediul Telefonului de Încredere: consultaţii 
psihologice, consultaţii juridice primare, facilitarea accesului la 
alte servicii existente în domeniu, monitorizarea cazurilor recep-
ţionate, dar şi asistenţă juridică specializată, oferită de avocatul 
Centrului Internaţional „La Strada”. Această analiză a permis în 
acelaşi timp să deducem necesităţile şi dificultăţile cu care se con-
fruntă victimele violenţei în familie, beneficiari ai Telefonului de 
Încredere, dar şi formularea unor concluzii şi recomandări.

Concluzii şi recomandări
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Concluzii
- Majoritatea persoanelor care apelează la Telefonul de Încredere 

sunt victime-femei, dar a fost înregistrată de asemenea o 
creştere procentuală a bărbaţilor care au apelat în anul 2014. De 
menţionat că din numărul total al bărbaţilor care au apelat, 126 
s-au autoidentificat drept victime ale violenţei în familie, iar 81 
au recunoscut că şi-au agresat partenerele de viaţă.

- Un procent important al cazurilor de violenţă în familie are drept 
subiecţi persoane cu un nivel educaţional mediu, însă ideea 
potrivit căreia violenţa are loc cu precădere în aceste medii este 
greşită. Violenţa în familie este la fel de răspândită şi în rândul 
persoanelor cu un nivel de educaţie înalt, doar că acestea găsesc 
mult mai uşor resurse pentru a depăşi situaţia de criză (au un 
anume statut, au acces la informaţii, venituri financiare mai 
mari, care le permit să supravieţuiască după ruperea cercului 
violenţei etc.) şi astfel nu au nevoia de a  apela la organizaţii ce 
oferă servicii specializate victimelor violenţei în familie.

- Violenţa în familie se prezintă ca o combinaţie a diferitelor forme 
de manifestare comportamentală abuzivă din partea agresorilor, 
mai mult sau mai puţin vizibile, precum violenţa fizică, psihologică, 
sexuală, economică şi spirituală. Persoanele violente manifestă o 
serie de comportamente agresive sub forma unor combinaţii de 
acte coercitive şi de atac, de mai multe tipuri. Preponderenţă o 
au totuşi cazurile în care violenţa fizică este combinată cu cea 
psihologică. Celelalte forme – economică, sexuală sau spirituală 
– au fost menţionate mai des sau mai rar, în funcţie de obiectivele 
campaniilor de sensibilizare conceptualizate şi desfăşurate de 
Centrul Internaţional „La Strada” în perioada de referinţă.

- Analizând dinamica numărului de cazuri, se constată o 
diversificare mai pronunţată a formelor de manifestare a violenţei 
în familie în anii 2010 şi 2011. Acest fapt se datorează reacţiei 
publicului la mesajul celui de-al doilea spot social „Nu e normal 
să credem că violenţa este o normă”, care încuraja identificarea 
de noi forme de manifestare a violenţei în familie, altele decât 
cea fizică. Spotul a fost difuzat în perioada menţionată pe posturi 
TV şi radio. 
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- În perioada 2009-2014 au fost înregistrate circa 2.548 cazuri în care 
copiii au suferit diverse forme de abuz. De regulă, se invocă prezenţa 
violenţei fizice, dar s-a mărit considerabil şi numărul adresărilor pe 
cazuri de violenţă psihologică. De obicei, copiii minori servesc drept 
instrument pentru agresor de a-şi impune controlul şi puterea 
asupra partenerei de viaţă. În alte cazuri, violenţa psihologică se 
manifestă prin insulte/intimidări sau interzicerea de a locui cu 
celălalt părinte, privarea de anumite activităţi benefice creşterii 
şi dezvoltării copilului, toate acestea cu scopul de a-şi impune 
autoritatea în faţa minorului. 

- Analiza conţinutului apelurilor evidenţiază unele particularităţi în 
asistenţa cazurilor cu implicarea persoanelor cu deficienţe mintale, 
atât victime, cât şi agresori. Intervenţia în astfel de situaţii devine 
dificilă nu doar din cauza stereotipurilor organelor de drept, dar şi a 
faptului că statul nu asigură existenţa unor servicii corespunzătoare 
pentru această categorie specifică de beneficiari. În prezent statul 
nu dispune de mecanisme necesare pentru ca reprezentanţii 
organelor de drept să-şi exercite atribuţiile de serviciu, având 
în vedere lipsa unor servicii alternative, altele decât internatele 
psihoneurologice destinate persoanelor cu deficienţe mintale, celor 
dependente de alcool sau/şi de substanţe narcotice. În acest sens, 
deschiderea unor astfel de centre ar fi o soluţie bună atât pentru 
categoriile de persoane sus-menţionate (acestea ar beneficia de un 
tratament eficient), cât şi pentru victimele din familiile cu pricina 
(acestora li s-ar asigura o protecţie mult mai eficientă). 

- În 44 la sută din numărul total de cazuri înregistrat, apelanţii 
au menţionat prezenţa unor vicii la victimă sau la agresor, fiind 
vorba în special de consumul de alcool. Totuşi, din mărturiile 
apelanţilor se constată că alcoolul nu este o cauză a declanşării 
episoadelor violente, ci doar un factor favorizant sau unul care 
amplifică violenţa.

- În ultimii ani întregul sistem de drept din Republica Moldova 
a întreprins măsuri considerabile pentru a îmbunătăţi reacţia 
statului în cazurile de violenţă în familie. În acelaşi timp, mai 
rămâne mult de făcut la capitolul îmbunătăţirea cadrului legal, 
eficientizarea resurselor juridice şi implicarea mai activă a 
actorilor din sistem.

Concluzii şi recomandări
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- Creşterea semnificativă, în special în anul 2014, a adresărilor 
la organele de drept vine să confirme eforturile Inspectoratului 
general de Poliţie de a interveni prompt şi eficient prin 
subdiviziunile sale în cazurile de violenţă în familie, dar şi o mai 
bună informare a populaţiei referitor la obligaţiile organelor 
competente de a interveni în astfel de situaţii. 

- Victimele se decid să apeleze la serviciile de asistenţă juridică 
după mai multe recidive de violenţă, ultimul incident fiind 
perceput drept insuportabil şi periculos pentru viaţa lor şi cu 
efect negativ asupra siguranţei copiilor. Beneficiarii sunt mult 
mai predispuşi să depună plângere împotriva agresorului atunci 
când sunt încurajate de exemple ale altor victime (cazurile 
cărora s-au soldat cu succes) şi dacă sunt ajutate de specialişti în 
formularea plângerii. 

- Rolul pe care copiii îl joacă în deciziile femeilor, victime ale 
violenţei în familie, sugerează clar că intervenţiile legale sau 
sociale trebuie să constituie o prioritate în abordarea situaţiei 
copiilor, aşa încât interesul superior al copilului să nu rămână în 
afara interesului specialiştilor, iar Centrele maternale trebuie să 
aibă o politică flexibilă faţă de vârsta copiilor beneficiarelor care 
pot fi cazaţi împreună cu mamele lor. 

- Campaniile de informare în masă a populaţiei, instruirea 
constantă a grupurilor profesionale, abilitate prin lege să 
intervină, realizate de diverse instituţii de stat sau ONG-uri, dar 
şi creşterea interesului organelor de drept faţă de acest fenomen, 
au îmbunătăţit intervenţia statului în cazurile de violenţă. 

- Implementarea legii a scos la iveală lacunele legislative 
care necesită a fi înlăturate, dar şi mecanismul imperfect de 
implementare al acesteia. Intervenţiile grupurilor profesionale 
împuternicite cu funcţii de prevenire şi combatere a violenţei 
în familie nu sunt întotdeauna eficiente, dificultăţi apărând în 
special la nivel de abordare multidisciplinară a acestor cazuri; 
reprezentanţii structurilor, cărora Legea le conferă anumite 
competenţe (poliţiştii şi asistenţii sociali) colaborează insuficient 
între ele, fapt ce reduce calitatea intervenţiilor.

- Perceperea violenţei în familie ca infracţiune a generat creşterea 
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numărului Ordonanţelor de protecţie emise. Dar această 
creştere nu este însoţită şi de o îmbunătăţire a executării, 
respectării acestora, sarcini ce revin poliţiştilor şi a asistenţilor 
sociali. Nu întotdeauna se reuşeşte asigurarea respectării 
măsurilor stabilite prin Ordonanţa de protecţie. Şi asta pentru 
că sancţiunile care sunt impuse prin lege pentru încălcarea 
acesteia sunt insuficiente ca victima să se simtă protejată iar 
comportamentul violent al agresorilor să fie stopat.

- Legislaţia naţională prevede tragerea la răspundere penală 
pentru încălcarea Ordonanţei de protecţie numai în cazul unei 
încălcări anterioare sancţionate în ordine contravenţională. Prin 
respectiva prevedere nu se asigură securitatea victimei violenţei 
în familie şi nu se contracarează la nivelul dorit acţiunile 
violente ale agresorului. În această ordine de idei, ar fi necesară 
modificarea cadrului legal în sensul posibilităţii intentării 
imediate a dosarului penal în cazul neexecutării Ordonanţei de 
protecţie.

- Chiar dacă s-au făcut propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei în 
domeniu, la moment se atestă prezenţa normelor incomplete 
şi uneori contradictorii, ceea ce provoacă nu numai dificultăţi 
pentru judecători, dar şi generează practici judiciare neunitare 
din partea instanţelor. Devine tot mai acută problema neexecutării 
Ordonanţei de protecţie, ceea ce generează neîncredere în actul 
de justiţie.

- Deşi noile modificări legislative stipulează foarte clar că, în 
cazurile de violenţă în familie, chiar de la prima sesizare, 
organele de drept sunt obligate să deschidă dosar penal în baza 
art. 2011 Cod penal, renunţând la practica aplicării măsurilor 
contravenţionale în baza Codului contravenţional, din păcate 
încă se înregistrează lacune la acest capitol. Şi asta pentru că 
mulţi colaboratori de poliţie fie nu cunosc noile prevederi legale, 
fie ezită să le aplice, fie întâmpină dificultăţi sau rezistenţe din 
partea altor actori implicaţi, cum ar fi organele de urmărire 
penală sau colaboratorii procuraturii. 

- În consecinţă, nu sunt puţine cazurile în care beneficiarele 
Telefonului de Încredere sunt nemulţumite de intervenţia poliţiei, 
care încă se reduce la o mustrare sau amendă aplicată agresorului. 

Concluzii şi recomandări
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- Chiar dacă este deschis dosar penal, intervine instanţa de 
judecată care, adesea,  la aplicarea sancţiunii penale stabileşte 
pedepse deloc proporţionale cu gravitatea faptelor comise, 
nefiind luate în consideraţie toate circumstanţele agravante. Nu 
se ia în considerare gradul de pericol pentru victimă a infracţiunii 
săvârşite de către agresor, instanţa rezumându-se de obicei la 
aplicarea pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul 
comunităţii.

- Orice act de violenţă urmează să fie probat în instanţa de 
judecată, ceea ce face practic  obligatorie efectuarea unei 
expertize medico-legale. Dacă în Chişinău şi alte localităţi urbane 
obţinerea unui astfel de certificat nu este problematică, pentru 
victimele din sate şi comune acest lucru este mult mai dificil. 
Deplasarea în centrul raional implică cheltuieli suplimentare, iar 
victimele violenţei deseori nu au resurse financiare suficiente să 
achite expertiza propriu-zisă, nemaivorbind de cheltuielile de 
transport. De precizat de asemenea că examinarea medico-legală 
a persoanelor sau a documentelor sale medicale se efectuează 
gratuit doar la solicitarea comisariatelor de poliţie, a instanţei 
de judecată şi a organelor procuraturii, nu şi la cererea victimei.

- Pentru a spori gradul de încredere a victimelor în justiţie, este 
foarte important să se soluţioneze cauzele cu promptitudine, 
să se aplice practici judiciare unitare şi conduite personale 
ireproşabile ale judecătorilor. Cu părere de rău, în multe cazuri 
judecătorii continuă să joace rolul „pacificatorului familiei” 
şi impun termen de împăcare la desfacerea căsătoriei în care 
drept motiv este indicată violenţa în familie. Or, oferirea acestui 
termen victimelor are drept consecinţă amplificarea violenţei. În 
atare situaţii există riscul ca ele să cedeze, să fie timorate şi mai 
tare sau chiar impuse să renunţe definitiv.

- Serviciile de asistenţă psihosocială încă nu au atins un nivel 
satisfăcător. Deşi beneficiază de instruiri în mod constant, 
asistenţi sociali sunt insuficient pregătiţi pentru a interveni 
eficient în cazurile de violenţă în familie. Majoritatea dintre 
aceştia se rezumă la acordarea îndemnizaţiilor sau ajutoarelor 
sociale, mulţi dintre ei necunoscând faptul că fişa de post a 
asistentului social comunitar conţine informaţia complexă în 
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ceea ce priveşte intervenţia în cazurile de violenţă în familie. Or, 
tocmai asistentului social comunitar îi revine rolul de bază în 
managementul unui caz de violenţă în familie, el fiind cel care 
are obligaţia convocării şi coordonării echipei multidisciplinare, 
activitatea sa însemnând mai mult decât întocmirea anchetei 
sociale şi o vizită la domiciliul victimelor. 

- De rând cu ofiţerul operativ de sector, asistentul social este 
responsabil de supravegherea îndeplinirii măsurilor de protecţie 
stabilite de instanţa de judecată. Spre regret, se întâlnesc 
puţine cazuri în care executarea Ordonanţei de protecţie să fie 
supravegheată de poliţist şi asistent social împreună. Asistenţii 
sociali se implică foarte puţin, considerând că acest lucru intră 
doar în competenţa ofiţerului operativ de sector.

- Deşi medicii ar trebui să fie cei mai activi actori în identificarea 
cazurilor de violenţă în familie, în lege fiind stipulate instrucţiuni 
concrete în acest sens, puţini dintre ei cunosc rolul care le revine 
şi foarte puţini aplică instrucţiunile în practică. Spre regret, nu 
întotdeauna aceste cazuri sunt sesizate: fie că victimele deseori 
nu recunosc că au fost agresate în familie, indicând o altă cauză, 
fie că medicul nici măcar nu încearcă să afle adevărul, trecând 
cu vederea o atare situaţie sau nu reuşeşte să identifice semnele 
care ar trebui să-l pună în gardă.

- Pe parcursul a cinci ani de activitate puţine au fost cazurile când 
nu s-a reuşit adăpostirea victimelor, cu sau fără copii, în centrele 
specializate ce oferă servicii de cazare. Totuşi, o problemă 
semnalată de mai multe beneficiare, dar şi câţiva ofiţeri de 
poliţie, ţine de cazarea victimelor pe timp de noapte şi în zilele de 
odihnă. Totodată, insuficienţa mijloacelor financiare generează 
o serie de lacune care reduc din calitatea serviciilor prestate.

- Procentul beneficiarelor care au solicitat cazare nu este unul mare. 
Cazarea victimelor în centre este o măsură ce asigură protecţie şi sprijin 
pe moment, pe o anumită perioadă de timp, şi nicidecum nu soluţionează 
problema în general. De regulă, ele nu au unde reveni altundeva decât 
acasă, la agresor. Revenind acasă, constată că acesta între timp a vândut 
lucruri de prin gospodărie, casa e într-o stare deplorabilă. În plus, pentru 
a se caza la centru este nevoie să rupă copii de la şcoală sau grădiniţă, fapt 
ce explică procentul relativ mic al persoanelor care au solicitat cazare.

Concluzii şi recomandări
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Recomandări
- În contextul concluziilor anterioare, sunt necesare activităţi 

de instruire (debriefing-uri, seminare, mese rotunde) cu 
grupurile profesionale în scopul efectuării unui schimb 
de experienţă şi a facilitării colaborării în vederea oferirii 
asistenţei eficiente beneficiarilor pe viitor. Serviciile pentru 
subiecţii violenţei în familie trebuie să devină mult mai 
cooperante, flexibile şi mobile la necesitate. 

- O conlucrare mai eficientă a membrilor echipelor 
multidisciplinare, renunţarea cât mai grabnică la 
obişnuinţa diferitelor structuri de a face referiri unele 
la altele, acuzând lipsa de competenţă, în favoarea unei 
interacţiuni laborioase şi colaborări reciproc avantajoase 
ar creşte eficienţa intervenţiilor în familiile unde au fost 
înregistrate cazuri de violenţă în familie.

- Calitatea intervenţiilor şi diminuarea semnificativă a 
fenomenului violenţei în familie ar creşte cu siguranţă 
dacă s-ar institui servicii specializate pentru agresori. 
La moment, în Republica Moldova activează doar un 
singur centru de acest gen, ceea ce este insuficient. 
Dezvoltarea de urgenţă a unor servicii destinate consilierii 
psihologice ale agresorilor ar marca începuturile abordării 
multidimensionale ale fenomenului violenţei în familie, 
atât victimele, cât şi agresorii putând avea încrederea că 
problema violenţei ar putea fi depăşită, iar viaţa de cuplu 
salvată. 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor pentru ca prestatorii 
acestora să răspundă cât mai eficient la solicitări, inclusiv 
prin dotarea cu resurse adecvate (echipament, carburant, 
transport), fapt ce ar permite serviciilor relevante de asistenţă 
şi protecţie să asigure accesul eficient al victimelor violenţei 
în familie la justiţie şi reabilitare, inclusiv la programe pentru 
reabilitarea durabilă a agresorilor şi alcoolicilor. 
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- Legea nr. 45 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie prevede tragerea la răspundere penală pentru 
încălcarea Ordonanţei de protecţie numai în cazul unei 
încălcări anterioare sancţionate în ordine contravenţională. 
Prin respectiva prevedere nu se asigură securitatea 
victimei violenţei în familie şi nu se contracarează, la 
nivelul dorit, acţiunile violente ale agresorului. În această 
ordine de idei, este oportună modificarea cadrului legal în 
sensul posibilităţii intentării imediate a dosarului penal în 
cazul neexecutării Ordonanţei de protecţie. Este necesar 
de asemenea de a opera astfel de modificări încât sarcina 
probaţiunii în cazurile de violenţă în familie să fie pusă pe 
seama agresorului şi organele de poliţie să aibă un rol activ 
în colectarea probelor. 

- Considerăm imperioasă instituirea unor mecanisme de 
asigurare a respectării termenului de emitere a Ordonanţei 
de protecţie, asigurarea transmiterii imediate către 
victimele violenţei în familie iar autorităţile responsabile 
de executarea acesteia. Se recomandă  promovarea unei 
colaborări eficiente între poliţistul de sector şi asistentul 
social în ceea ce priveşte executarea Ordonanţelor de 
protecţie, dar şi sancţionarea actorilor responsabili pentru 
neîndeplinirea obligaţiilor de serviciu. De asemenea, 
semnalizăm necesitatea instituirii unui mecanism de 
monitorizare a executării Ordonanţei de protecţie. La fel, se 
impun modificări în legislaţie în sensul scutirii victimelor 
violenţei în familie de la plata taxei de stat, precum şi 
elaborarea unui mecanism care ar prevedea efectuarea 
expertizei medico-legale gratuite pentru victimele violenţei 
în familie. Este stringentă  examinarea posibilităţii scutirii 
victimelor de taxele de stat în cazul divorţului, stabilirii 
domiciliului copilului în dosarele iniţiate pe motivul 
violenţei în familie. 

- În scopul asigurării protecţiei victimelor este necesară 

Concluzii şi recomandări
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fortificarea eforturilor de dezvoltare a serviciilor adresate 
agresorilor ca o modalitate de a preveni recidivele 
de violenţă, dar şi de a diminua fenomenul retragerii 
declaraţiilor/necooperării victimelor cu organele de drept 
la etapa judiciară şi pre-judiciară.

- În vederea eficientizării combaterii tuturor formelor 
de violenţă, în special a violenţei psihologice, este 
necesară extinderea resurselor statale şi/sau stabilirea 
mecanismului de licenţiere a instituţiilor sau specialiştilor 
care ar efectua expertiza psihologică. Este recomandată 
efectuarea schimbului de experienţe între avocaţi şi 
instruirea acestora privind aspectele colectării probelor 
în dosarele în care este invocată violenţa psihologică. De 
asemenea, este necesară susţinerea eforturile psihologilor 
din cadrul Centrelor de plasament specializate în vederea 
evaluării statutului psihologic al victimelor şi copiilor 
acestora, inclusiv prin aprovizionarea cu instrumente 
specializate, cum ar fi testele psihologice. În această ordine 
de idei, este binevenită dezvoltarea profesională continuă 
întru asigurarea unui proces de asistenţă psihologică 
corespunzător   pentru victimele care participă în procese 
judiciare. 

- Este necesară multiplicarea experienţei de înregistrare 
audio a şedinţelor de judecată pentru a evita situaţiile în 
care judecătorul manifestă comportamentul părtinitor. 
În aceste cazuri se recomandă ca apărătorii să asigure la 
maximum drepturile victimelor în familie, contestând orice 
deviere de la normele judiciare şi normele deontologice 
prin reclamaţii la Consiliul Superior al Magistraturii, iar 
petiţiile să fie analizate cu deplină seriozitate, aplicându-
se  procedurile disciplinare împotriva judecătorilor şi 
audierea acestora la şedinţele CSM.

- Este insuficient să fie declarat dreptul la accesul liber la 
justiţie, acest drept trebuie să fie realmente asigurat. În 
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acest sens, se impune crearea unui mecanism eficient de 
executare a hotărârilor judecătoreşti. 

- În scopul evitării practicilor eronate şi eliminării 
ambiguităţilor din sistemul organelor de drept se impune 
tot mai evident imperativul generalizării practicii juridice 
din domeniu de către structurile abilitate (Curtea Supremă 
de Justiţie, Institutul Naţional de Justiţie) şi elaborarea de 
recomandări şi interpretări corecte a aplicării Legii cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Concluzii şi recomandări
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PENTRU NOTIȚE
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