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Executive summary

Prezentul Raport reprezintă o analiză a particularităţilor 
fenomenului violenţei sexuale în Republica Moldova 
prin prisma corelaţiei legislaţiei naţionale în domeniul 
prevenirii și combaterii violenţei sexuale (VS) cu stan-
dardele internaţionale în domeniul respectiv. Obiective-
le Raportului se rezumă la o analiză generală a cazurilor 
de violenţă sexuală în Republica Moldova – tendinţe în 
timp, date dezagregate pe grupuri demografice, factori 
favorizanţi, cifre și date calitative despre violenţa 
sexuală în diverse statistici, mecanisme existente de 
referire către serviciile disponibile pentru victimele vio-
lenţei sexuale, finalizând cu concluzii și recomandări de 
îmbunătăţire a componentelor menţionate, de revizuire 
a cadrului legislativ, acolo unde este necesar, pentru a 
exclude abordări diferenţiate și/sau discriminatorii și a 
spori eficienţa răspunsului instituţiilor statului în proce-
sul de prevenire și combatere a violenţei sexuale.

Infracţiunile privind viaţa sexuală au un specific aparte: 
este în creștere nu numai numărul lor în statele lumii, 
ci și diversificarea formelor – de la infracţiunea de viol, 
la cea de hărţuire sexuală, acţiuni perverse, acostarea 
copiilor în scopuri sexuale, inclusiv prin intermediul 
tehnologiilor informaţionale și de comunicare. 

Deși în Republica Moldova drepturile tuturor cetăţenilor 
sunt oficial recunoscute, există un șir de lacune în cadrul 
normativ și aplicarea acestuia în practică în raport cu vic-
timele violenţei sexuale (VVS). Acestea, de regulă, încă 
se mai confruntă cu multiple bariere nu numai culturale, 
economice și sociale, dar și de ordin legal, care le fac 
accesul la justiţie dificil. Victimele violenţei sexuale nu au 
acces corespunzător la servicii psihologice de calitate, la 
asistenţă juridică calificată și gratuită, acordată de insti-
tuţiile de stat sau de ONG-uri, de prestatori de servicii 
care sunt finanţaţi din bugetul de stat sau bugetele lo-
cale. Numărul adresărilor din partea VVS la serviciile de 
asistenţă juridică și protecţie socială este redus, situaţia 
dată fiind determinată de mai mulţi factori:  stereotipu-
rile din societate care blamează, de regulă, victima, și nu 
agresorul; neîncrederea victimelor abuzurilor sexuale nu 
numai în persoanele ce o înconjoară, dar și în profesio-

niști, justiţie; dependenţa de agresor sau frica insuflată 
de acesta; lipsa informaţiilor despre locurile, instituţiile 
unde ar putea să se adreseze în astfel de situaţii și nivelul 
redus de cunoștinţe juridice. 

Specialiștii din organele de drept se confruntă și ei 
cu probleme în obţinerea materialului probatoriu ce 
trebuie prezentat în instanţele de judecată, deoarece 
victimele nu sunt informate și nu păstrează probele in-
fracţiunii comise. O parte dintre ele se adresează cu în-
târziere organelor de drept și în asemenea circumstanţe 
este complicat de a proba în instanţă infracţiunea cu 
caracter sexual.

O componentă importantă pentru iniţierea dosarului 
penal împotriva agresorului o constituie rezultatele 
expertizei medico-legale. Specialiștii în drept semna-
lează necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor în care are 
loc expertiza medico-legală, a echipamentului medical, 
dar și schimbarea atitudinii acestor specialiști faţă de 
victimele violenţei sexuale, inclusiv necesitatea refor-
mării  domeniului expertizei însăși, așa încât documen-
tele emise de acest organ să nu lase loc de interpretări 
arbitrare. În plus, sistemul medical reduce asistenţa 
medicală doar la întocmirea unui raport de constatare 
medico-legală a leziunilor, victimele fiind nevoite să 
solicite ele tratamentul necesar, suportându-l din cont 
propriu.

Chiar și în cazurile când se iniţiază procedura pena-
lă, victimele violenţei sexuale se confruntă cu o altă 
problemă – presiunea din partea infractorului, rudelor 
acestuia de a-și retrage plângerea. Fiind foarte vulnera-
bile emoţional, ele sunt ușor influenţate și, dacă nu sunt 
încurajate și susţinute, majoritatea lor abandonează 
procesul penal. Există și specialiști în drept care nu ţin 
cont de vulnerabilitatea VVS, de faptul că acestea pot 
fi manipulate, ameninţate ca să-și retragă plângerea. 
Paradoxal, dar multe dintre VVS, fiind impuse să-și re-
tragă declaraţiile sub presiune, ajung ulterior și în jude-
cată pentru „mărturii false”, deși există probe evidente 
ale infracţiunii sexuale săvârșite asupra lor. În plus, 
majoritatea victimelor violenţei sexuale, care au apelat 
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la organele de drept pentru a fi pedepsit agresorul, se 
plâng de perioada îndelungată de acumulare a probelor 
și judecare a cazului. Tergiversarea dosarului le fac să-și 
piardă curajul, încrederea în sistem, până la urmă ele 
renunţând foarte des la pedepsirea agresorului. 

Sistemul de justiţie încă neglijează impactul violenţei 
sexuale asupra personalităţii victimei și nu poate fi 
caracterizat ca fiind unul prietenos. Sunt foarte rare 
cazurile de iniţiere a dosarelor privind compensarea pre-
judiciului material și moral, judecătorii nu se expun, iar 
procurorii nu solicită acest lucru când pronunţă decizia 
instanţei, ceea ce face mecanismul de implementare a 
cadrului legal defectuos. Lacunele sistemului de justiţie 
sunt multe: interpretarea diferită a cadrului normativ, 
activităţi de prevenire limitate, insuficienţa specialiști-
lor instruiţi în acest domeniu, practici de confruntare a 
victimei cu agresorul etc. 

Problema violenţei sexuale nu constituie în prezent o pri-
oritate nici pentru administraţia publică centrală (APC), 
nici pentru cea locală (APL). Acţiunile întreprinse în acest 
context ţin mai mult de iniţiativele sectorului neguverna-
mental, doar că acestea sunt insuficiente pentru a acorda 
asistenţă legală și socială adecvată categoriei respective 
de victime. Autorităţile trebuie să-și asume mai multă  
responsabilitate în special pentru realizarea drepturilor la 
protecţie, iar societatea civilă, împreună cu comunitatea 
donatorilor, să contribuie în continuare la dezvoltarea 
serviciilor de suport pentru VVS. 

În ultimul timp, tot mai mulţi justiţiari remarcă faptul că 
rapoartele de evaluare psihologică îi ajută să înţeleagă 
circumstanţele infracţiunii, psihologii descriind în raport 
mecanismele de manipulare, constrângere aplicate 
de agresor. Mulţi judecători recunosc faptul că, dacă 
rapoartele de evaluare psihologică sunt elaborate la 
nivel profesionist, ele au valoare în instanţa de judecată. 
Actualmente însă rapoartele de evaluare psihologică nu 
au o structură uniformizată și este oportun de a le stan-
dardiza, precum și de a opera amendamente la legislaţie 
ca ele să fie recunoscute ca probă. 

În același timp, este încă mic numărul victimelor vio-
lenţei sexuale care, după ce au depus plângere la poliţie 
și a fost iniţiată cauza penală împotriva agresorului, au 
beneficiat de asistenţă psihologică din partea serviciilor 
specializate sau a unor ONG-uri ori le-au fost oferite 
serviciile unui avocat pe perioada derulării procesului. 
În același timp, există dovezi că asistenţa psihologică și 
juridică de care beneficiază victimele violenţei sexuale 
până la începerea procesului de judecată joacă un rol 
important – fiind informate despre drepturile și respon-

sabilităţile lor, ele  sunt mai stabile din punct de vedere 
emoţional.

Analiza datelor calitative privind violenţa sexuală în 
Republica Moldova, în prezentul Raport, arată încă odată 
cât  de important este de a a dezvolta programe de pro-
tecţie pentru victimele violenţei sexuale. Or, deși acestea 
beneficiază de consiliere psihologică gratuită oferită de 
unii prestatori de servicii sociale, ele nu sunt protejate 
și nu se simt în siguranţă. Legea nr. 105 din 16.05.2008 
cu privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la 
procesul penal nu include și victimele violenţei sexuale 
drept beneficiari. Deși în Legea nr. 137 din 29.07.2016 
cu privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor ele sunt 
expres prevăzute ca subiect distinct, care poate beneficia 
de asistenţă psihologică, juridică gratuită, implementa-
rea acestor prevederi este încă una deficitară. 

În prezent, unele victime ale violenţei sexuale sunt 
plasate în Centre care oferă servicii victimelor violenţei 
în familie (VVF) sau ale traficului de fiinţe umane (TFU). 
Aceeași situaţie se atestă și în cazul Centrelor de pla-
sament pentru copii. Însă această categorie de victime 
are nevoie de servicii specializate, axate pe nevoile lor 
specifice. Cartografierea fenomenului relevă mai multe 
puncte slabe în protecţia socială a VVS: lipsa servicii-
lor specializate atât pentru copiii, cât și pentru adulţi, 
lipsa serviciilor de durată, Asistenţă în centrele pentru 
victimele violenţei în familie este acordată doar pe peri-
oada de criză, lipsa asistenţei juridice în unele Centre ma-
ternale, lipsa serviciilor de prevenire a violenţei sexuale și  
activităţilor de reintegrare socială în comunitate. 

O provocare prezintă și colaborarea între instituţii în 
asistarea VVS, dat fiind că fiecare instituţie are propriile 
regulamente, reguli și sistem birocratic. La ora actuală 
nu există o viziune unică a instituţiilor ce oferă asis-
tenţă legală și socială acestei categorii de victime. Nu 
este coordonat nici modul de interacţiune cu specialiștii 
din sistemul social și cel legal. Chiar din momentul 
când  depune plângerea la organul de poliţie sau este 
identificată la nivel de comunitate, victima infracţiunii 
sexuale trebuie să se bucure de o atenţie și o intervenţie 
specializată coordonată.

Cu toate acestea, în Republica Moldova se întreprind 
măsuri pentru ca sistemul de justiţie să devină unul cât 
mai aproape de standardele internaţionale. Prezentul 
Raport, consacrat corelaţiei legislaţiei naţionale în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei sexuale cu 
standardele internaţionale în domeniu, este axat și pe 
elaborarea unor recomandări în acest domeniu pentru 
autorităţile centrale, justiţiari, având în vedere racor-
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darea legislaţiei naţionale la prevederile  Convenţiei de 
la Istanbul. Autorii speră că recomandările vor fi utile 
la elaborarea politicii de stat complexe și a măsurilor 
de sporire a protecţiei și asistenţei tuturor victimelor 
violenţei împotriva femeilor din  Republica Moldova. 

Metodologie
Scopul Raportului „Particularităţile fenomenului vio-
lenţei sexuale în Republica Moldova” este de a analiza 
și dimensiona fenomenul violenţei sexuale în Republica 
Moldova prin prisma corelaţiei legislaţiei naţionale cu 
standardele internaţionale în domeniul prevenirii și 
combaterii violenţei sexuale. 

Obiective 
 ¾ Analiza cadrului legal normativ naţional din per-

spectiva tratatelor internaţionale în domeniu.

 ¾ Analiza disponibilităţii și metodelor de colectare a 
datelor.

 ¾ Cartografierea serviciilor existente în Republica 
Moldova destinate victimelor violenţei sexuale.

 ¾ Identificare lacunelor și generarea recomandări-
lor în domeniul prevenirii și combaterii violenţei 
sexuale.

Metodele de cercetare
În vederea atingerii obiectivelor și sarcinilor cercetării, 
au fost utilizate următoarele metode:

 ¾ studierea resurselor bibliografice în domeniul pre-
venirii și combaterii violenţei sexuale;

 ¾ analiza comparativă aprofundată a legislaţiei inter-
naţionale și naţionale privind infracţiunile sexuale; 

 ¾ interviuri cu reprezentanţi ai organelor de drept, pro-
curori, reprezentanţi ai serviciilor sociale, reprezen-
tanţi ai sectorului medical, ONG active în domeniu;

 ¾ interviuri cu victimele violenţei sexuale.  

Autorii au elaborat prezentul Raport fiind ghidaţi de 
teoria schimbării în domeniul contracarării violenţei 
sexuale.

Limitări 
Cercetarea reflectă situaţia actuală din Republica Mol-
dova pe segmentul infracţiunilor privind violenţa sexua-
lă. Dat fiind faptul că subiectul este unul foarte sensibil, 
nu a fost posibilă realizarea de interviuri cu un eșantion 
reprezentativ de victime ale violenţei sexuale. Numărul 

interviurilor cu VVS a fost foarte mic (doar 5 interviuri). 
Din acest considerent analiza situaţiei privind violenţa 
sexuală nu reflectă suficient tabloul datelor cantita-
tive, cu mai mult aprecierea calitativă a fenomenului. 
De asemenea, este necesar de menţionat că la acest 
studiu nu au participat copii, victime ale infracţiunilor 
sexuale, și nici reprezentanţii acestora. Dar luînd în 
considerare complexitatea și sensibilitatea subiectului 
violenţei sexuale faţă de copii, acest fenomen necesită 
a fi abordat într-o publicaţie tematică separată. 



Cadrul legal/normativ 
naţional în domeniul 
prevenirii și combaterii 
violenţei sexuale și 
corelaţia cu standardele 
internaţionale în domeniu

I. »
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I. »

După adoptarea Declaraţiei de Independenţă în 1991, 
Republica Moldova a întreprins o serie de măsuri 
importante pentru recunoașterea drepturilor omului și 
consfinţirea obligaţiunilor statului vis-a-vis de respec-
tarea acestora. Drepturile și libertăţile fundamentale 
ale persoanei, limitele de restrângere a acestora au fost 
consfinţite în Constituţia Republicii Moldova. Astfel, 
articolele 24 și 28 din Legea Supremă stipulează că sta-
tul garantează fiecărui om dreptul la viaţă și la integri-
tate fizică și psihică. Statul respectă și ocrotește viaţa 
intimă, familială și privată. Componenta intimă a vieţii 
private, garantată prin Constituţie, are drept scop pro-
tejarea identităţii persoanei, a sferei vieţii sale intime,  
a relaţiilor personale, inclusiv a libertăţii sexuale.

Odată cu aderarea la organizaţii internaţionale precum 
Organizaţia Naţiunilor Unite și Consiliul Europei, 
Republica Moldova și-a asumat un șir de angajamen-
te, inclusiv și cel de a adopta un nou Cod penal (CP), 
ajustat la normele internaţionale, unanim recunoscute. 
Printre aceste norme se numără și câteva articole care, 
în contextul drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, incriminează infracţiunile cu caracter sexual. 
Au fost operate de asemenea un șir de modificări și 
completări la Codul de procedură penală (CPP), care 
garantează drepturile victimelor violenţei sexuale pe 
tot parcursul procesului de instrumentare a acestei 
categorii de infracţiuni. În același timp, cadrul normativ 
în domeniul infracţiunilor sexuale se bazează nemijlocit 
pe o serie de tratate și convenţii internaţionale, dar și 
pe alte acte cu caracter de recomandare.

Legislaţia Republicii Moldova incriminează mai multe 
forme de agresiune sexuală sau tipuri de infracţiuni 
cu caracter sexual: violenţa sexuală, acţiuni violente cu 
caracter sexual, hărţuirea sexuală, ademenirea minorului 
în scopuri sexuale, acţiuni perverse, raportul sexual cu o 
persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani. 

În Raportul global privind violenţa și sănătatea, întoc-
mit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 2002, ca 
violenţă sexuală este considerat orice act sexual sau 

¹ World report on violence and health. World Health Organization, Geneva, 2002, pag. 149.

tentativa de a săvârși un act sexual prin violenţă ori 
constrângere. La fel sunt considerate și comentariile 
nedorite cu tentă sexuală, avansurile sexuale, acţiunile 
de traficare a persoanei sau actele îndreptate împotriva 
sexualităţii unei persoane, indiferent de relaţia subiec-
tului cu victima1. Violenţa sexuală poate avea loc atât 
pe timp de pace, cât și în timpul conflictelor armate și 
este considerată a fi una dintre cele mai grave și trau-
matice încălcări ale drepturilor omului. 

Conform Statutului Curţii Penale Internaţionale (Sta-
tutul din 17 iulie 1998, de la Roma al Curţii Penale In-
ternaţionale, în continuare – Statutul CPI sau Statutul 
de la Roma), violul, sclavia sexuală, prostituţia forţată, 
graviditatea forţată, sterilizarea forţată sau orice altă 
formă de violenţă sexuală de o gravitate comparabilă 
reprezintă crime împotriva umanităţii.

Comitetul Naţiunilor Unite privind Eliminarea Tutu-
ror Formelor de Discriminare faţă de Femei, reiterând 
recomandarea sa făcută cu ocazia examinării raportului 
iniţial al Statului-parte (n. b. Republica Moldova), în 
conformitate cu recomandarea sa generală nr. 19, 
îndeamnă Statul-parte să acorde o prioritate înaltă 
implementării măsurilor globale contra violenţei faţă de 
femei în familie și în societate. În Raportul său din 2013, 
Comitetul îndeamnă Statul-parte să consolideze im-
plementarea Codului penal și a Legii nr. 45-XVI privind 
prevenirea și combaterea violenţei în familie și alte legi 
naţionale relevante; să asigure că toate femeile și fete-
le, inclusiv în particular femeile în etate, de etnie romă, 
femei și fete cu dizabilităţi sunt protejate de violenţă și 
au acces la remedii imediate; pornirea urmării penale ex 
officio în toate cazurile de infracţiuni de acest gen, asi-
gurând că agresorii/făptuitorii sunt atrași la răspundere 
și pedepsiţi proporţional gravităţii crimei. Comitetul 
îndeamnă de asemenea Statul-parte să extindă efortu-
rile sale de ajustare a Legii nr. 45-XVI privind preveni-
rea și combaterea violenţei în familie. Astfel, pe lângă 
ordinul de protecţie, emis de instanţa de judecată cu 
un sistem de protecţie la nivelul poliţiei – ordinul de 
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restricţie,  să asigure emiterea de către poliţie a ordinu-
lui de restricţie de urgenţă. Statul-parte era îndemnat 
să asigure eliminarea tuturor obstacolelor cu care se 
confruntă femeile în ceea ce privește accesul la justiţie; 
să se asigure că asistenţa juridică este pusă la dispoziţia 
tuturor victimelor violenţei; să încurajeze femeile să ra-
porteze incidentele violenţei domestice și sexuale prin 
sensibilizarea cu privire la caracterul criminal al acestor 
acte; să acorde asistenţă și protecţie adecvată femeilor, 
victime ale violenţei, inclusiv femeilor rome; și să creas-
că numărul și finanţarea adăposturilor și să se garante-
ze acoperirea naţională a femeilor din zonele rurale și 
din Transnistria. Comitetul mai îndeamnă  Statul-parte 
să se asigure că toate investigaţiile privind actele de vi-
olenţă sexuală, inclusiv cele comise împotriva femeilor 
migrante, se desfășoară în conformitate cu standardele 
internaţionale de investigare, inclusiv prin modifica-
rea orientărilor existente privind investigarea violului 
și a altor forme de agresiune sexuală. Statul-parte 
este îndemnat să consolideze sistemul de colectare a 
datelor pentru a se asigura că datele sunt dezagregate 
pe tipuri de violenţă și per tipul relaţiei dintre făptuitor 
și victime, să sprijine cercetarea în acest domeniu și să 
se asigure că informaţiile și datele colectate sunt puse 
la dispoziţia publicului. Și nu în ultimul rând, Statul 
Republica Moldova este chemat să ratifice Convenţia 
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 
violentei în familie și violenţei faţă de femei (Convenţia 
de la Istanbul). 

 Legea privind prevenirea și combaterea violenţei în 
familie a fost adoptată la 1 martie 2007, conţinutul ei 
fiind ulterior perfecţionat printr-un șir de completări și 
modificări, inclusiv mecanismul ordinelor restrictive de 
urgenţă în raport cu agresorii (articolul 121 din Legea nr. 
196 din 28.06.2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative). De asemenea, actualmente în 
Republica Moldova funcţionează mai multe centre și 
adăposturi care oferă victimelor violenţei în familie 
acces la o gamă largă de asistenţă, inclusiv juridică. De 
multe ori, în aceste centre pot beneficia de asistenţă 
victimele violenţei sexuale ca o formă de violenţă în 
familie, dar nu și victimele infracţiunilor de viol sau alte 
forme de violenţă sexuală. 

Hărţuirea sexuală este definită prin Recomandarea 
Comisiei Europene 131/CEE/92 privitoare la protecţia 
demnităţii femeilor și bărbaţilor la locul de muncă. În 
acest document, hărţuirea sexuală este definită ca fiind 
orice comportament abuziv de natură sexuală, care 

² Commission Recommendation of 27 November 1991 on the protection of the dignity of women and men at work (92/131/EEC).
³ Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de 
șanse și al egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă, art. 2, alin. (1), lit. (d).
⁴  Ibidem, Preambul, alin. (6).

lezează persoana în condiţiile în care faptul că persoana 
respectivă, refuzând sau acceptând un asemenea com-
portament din partea unui angajator ierarhic superior 
sau coleg, justifică explicit sau implicit o decizie care îi 
influenţează drepturile în materia raporturilor de mun-
că. În linii generale, hărţuirea sexuală este considerată 
a fi, în contextul Recomandării Comisiei Europene, un 
obstacol în integrarea femeilor pe piaţa forţei de mun-
că. Ca hărţuire sexuală poate fi considerat de asemenea 
orice fel de comportament care poate genera un climat 
de intimidare, ostilitate, umilinţă faţă de persoana care 
face obiectul unui astfel de comportament2. 

În Directiva nr. 2006/54/CE din 5 iulie 2006 privind 
punerea în aplicare a principiului egalităţii de șanse și a 
egalităţii de tratament între bărbaţi și femei în materie 
de încadrare în muncă, hărţuirea sexuală este definită 
ca o situaţie în care un comportament indezirabil cu 
conotaţie sexuală se manifestă în mod fizic, verbal sau 
nonverbal, având ca obiect sau ca efect prejudicierea 
demnităţii unei persoane și, în special, crearea unui 
cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensa-
tor3. Directiva prevede de asemenea faptul că hărţuirea 
și hărţuirea sexuală sunt contrare principiului egalităţii 
de tratament între bărbaţi și femei și constituie o discri-
minare pe criteriu de sex. Aceste forme de discriminare 
se manifestă nu numai la locul de muncă, dar și în ceea 
ce privește accesul la muncă, la formare și promovare 
profesională4. 

În legislaţia naţională principiul egalităţii este regle-
mentat prin art. 16 din Constituţia Republicii Moldova. 
Violarea principiului egalităţii și nediscriminării are loc 
atunci când se aplică un tratament diferenţiat în cazuri 
egale, fără să existe o motivare obiectivă și rezonabilă, 
sau când există o disproporţie între scopul urmărit și 
mijloacele folosite. La fel, prin egalitatea fără deose-
birea de sex se poate înţelege principiul egalităţii între 
bărbat și femeie, ceea ce înseamnă crearea de condiţii 
juridice pentru participarea lor, pe bază de egalitate, atât 
la toate sferele vieţii sociale, cât și pentru crearea unui 
statut egal în cadrul familiei. Cu siguranţă, actele de 
agresiune sexuală, în contextul dat, ar încălca principiul 
egalităţii și ar conduce la discriminarea victimei. 

Un alt principiu constituţional important ce se referă 
la victimele agresiunii sexuale este exprimat prin art. 
20 din Constituţia Republicii Moldova – accesul liber 
la justiţie. Conform acestui principiu, orice persoană 
are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţe-
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lor judecătorești competente împotriva actelor care 
violează drepturile, libertăţile și interesele sale legitime. 
La fel, nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie. În 
lumina acestui articol, anume termenul efectivă este 
cheia elaborării cadrului obligaţiilor statului – doar o 
satisfacţie efectivă a victimei agresiunii sexuale poate fi 
în corespundere cu acest principiu constituţional.

Dreptul material al Republicii Moldova, prin intermediul 
mai multor legi, protejează victimele agresiunii sexuale. 
Codul penal al Republicii Moldova (CP RM), în Capitolul 
IV al Părţii Speciale, reglementează nemijlocit infrac-
ţiunile privind viaţa sexuală, care sunt calificate drept 
fapte socialmente periculoase, săvârșite cu intenţie, 
care vatămă – în mod exclusiv sau în principal – relaţiile 
sociale cu privire la viaţa sexuală a persoanei5. 

Obiectul juridic special al infracţiunilor prevăzute în Ca-
pitolul IV al Codului penal îl constituie relaţiile sociale 
privind anumite valori sociale specifice ce derivă din 
viaţa sexuală a persoanei. Aceste valori sociale specifice 
sunt libertatea sexuală și inviolabilitatea sexuală. Pe 
lângă respectivele valori sociale, infracţiunile privind 
viaţa sexuală pot aduce atingere în plan secundar 
relaţiilor sociale referitoare la onoarea (cinstea) și 
demnitatea, libertatea psihică, integritatea corporală, 
sănătatea sau chiar viaţa persoanei6.

Articolul 171 CP RM, Violul, incriminează fapta de viol 
sexual într-o variantă tip și două variante agravante. 
Varianta tip incriminează raportul sexual săvârșit prin 
constrângere fizică sau psihică a persoanei sau pro-
fitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra ori 
de a-și exprima voinţa. În art. 171 CP RM, la formele 
agravante ale violului au fost introduse două variante. 
Prima este reglementată de alin. (2) al art. 171 și se 
pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani. Ea inclu-
de  violul săvârșit de către o persoană care anterior a 
săvârșit un viol prevăzut la alin. (1); violul săvârșit cu 
bună-știinţă asupra unui minor; săvârșit cu bună-știinţă 
asupra unei femei gravide; săvârșit asupra unui membru 
de familie; săvârșit de două sau mai multe persoane; 
însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală veneri-
că; săvârșit cu deosebită cruzime, precum și din motive 
sadice. A doua variantă agravantă este incriminată la 
alin. (3) și se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 
de ani sau cu detenţiune pe viaţă. Prin această variantă 
se are în vedere violul persoanei care se afla în grija, 
sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul 
făptuitorului; unei persoane minore în vârstă de până la 
14 ani; însoţit de contaminarea intenţionată cu maladia 

⁵ Codul penal al Republicii Moldova, Partea Specială, Capitolul IV, pag. 385.
⁶ Sergiu Brînza, Vitalie Stati. Drept Penal, Partea Specială, volumul I. Chișinău, 2011, pag. 386-387.

SIDA; care a cauzat din imprudenţă o vătămare gravă a 
integrităţii corporale sau a sănătăţii; care a provocat din 
imprudenţă decesul victimei; soldat cu alte urmări grave.

Acţiunile violente cu caracter sexual în varianta tip 
sunt incriminate la alin. (1), art. 172 CP RM: homo-
sexualitatea sau satisfacerea poftei sexuale în forme 
perverse, săvârșite prin constrângere fizică sau psihică 
a persoanei ori profitând de imposibilitatea acesteia 
de a se apăra sau de a-și exprima voinţa, se pedepsesc 
cu închisoare de la 3 la 5 ani. La rândul lor, acţiuni-
le violente cu caracter sexual, în prima lor variantă 
agravantă, sunt incriminate la alin. (2), art. 172 CP 
RM, atunci când acestea sunt: săvârșite de o persoană 
care anterior a săvârșit o faptă prevăzută la alin. (1); 
săvârșite cu bună-știinţă asupra unui minor; cu bună-
știinţă asupra unei femei gravide; săvârșite asupra unui 
membru de familie; săvârșite de două sau mai multe 
persoane; însoţite de contaminarea intenţionată cu o 
boală venerică; săvârșite cu deosebită cruzime, precum 
și din motive sadice și se pedepsesc cu închisoare de la 
5 la 12 ani. În cea de-a doua variantă agravantă, acţiu-
nile violente cu caracter sexual sunt incriminate la alin. 
(3), art.172 CP RM, dacă: au fost săvârșite asupra unei 
persoane despre care se știa cu certitudine că nu a atins 
vârsta de 14 ani; au fost săvârșite asupra persoanei care 
se află în îngrijirea, ocrotirea, protecţia, educarea sau în 
tratamentul făptuitorului; au cauzat contaminarea in-
tenţionată cu maladia SIDA; au cauzat din imprudenţă 
o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănă-
tăţii; au provocat din imprudenţă decesul victimei; au 
provocat alte urmări grave și se pedepsesc cu închisoare 
de la 10 la 20 de ani sau cu detenţiune pe viaţă.

Articolul 173 CP RM incriminează hărţuirea sexuală, 
adică manifestarea unui comportament fizic, verbal 
sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori 
creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umi-
litoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a 
determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte ac-
ţiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenin-
ţare, constrângere, șantaj și se pedepsește cu amendă 
în mărime de la 650 la 800 unităţi convenţionale sau cu 
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 
240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

Raportul sexual altul decât violul, actele de penetra-
re vaginală, anală sau bucală și altele, comise asupra 
unei persoane despre care se știa cu certitudine că nu a 
împlinit vârsta de 16 ani, se pedepsesc cu închisoare de 
la 3 la 7 ani, conform art. 174 CP RM „Raportul sexual cu 
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o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani”. În alin. 
(2), art. 174 CP RM este inclusă o variantă ce liberează de 
răspunderea penală dacă persoana care a săvârșit fapta 
prevăzută la alin. (1) este la nivel apropiat cu victima în 
ceea ce privește vârsta și dezvoltarea fizică și psihică.

Inovaţia Codului penal din 2002 este includerea infrac-
ţiunilor acţiuni perverse și acostarea copiilor în scopuri 
sexuale ultima adoptată într-o redacţie nouă – ademe-
nirea minorului în scopuri sexuale – prin Legea 121 din 
2.06.2016 pentru modificarea articolului 1751 din Codul 
penal, în vigoare din 01.07.2016. Astfel, art. 175 prevede 
faptul că acţiunile perverse săvârșite faţă de o persoană 
despre care se știa cu certitudine că nu a împlinit vârsta 
de 16 ani, constând în exhibare, atingeri indecente, 
discuţii cu caracter obscen sau cinic purtate cu victima 
referitor la raporturile sexuale, determinarea victimei 
să participe ori să asiste la spectacole pornografice, 
punerea la dispoziţia victimei a materialelor cu caracter 
pornografic, precum și în alte acţiuni cu caracter sexual, 
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani. 

La fel, prin art. 1751 în ultima redacţie, este încriminată 
propunerea, convingerea, manipularea, ameninţarea, 
promisiunea de a oferi avantaje sub orice formă, efectu-
ate inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale 
sau comunicaţiilor electronice, în vederea stabilirii unei 
întâlniri cu un minor, cu scopul săvârșirii împotriva aces-
tuia a oricărei infracţiuni privind viaţa sexuală, dacă aces-
te acţiuni au fost urmate de fapte materiale care conduc 
la o astfel de întâlnire și se pedepsesc cu închisoare de la 
2 la 6 ani. În varianta agravantă, art. 1751, aceleași acţiuni 
săvârșite  împotriva unui minor aflat într-o situaţie de 
neputinţă, care se datorează unei boli sau dizabilităţi; de 
către un membru al familiei minorului, de către o persoa-
nă care locuia cu minorul sau de către persoana în a cărei 
îngrijire, sub a cărei protecţie sau la a cărei educare ori 
tratament se află minorul; de către o persoană care an-
terior a fost condamnată pentru o infracţiune cu caracter 
sexual sau pentru alte fapte care au relevanţă pentru 
cauză, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

Legislaţia naţională în domeniul infracţiunilor privind 
viaţa sexuală conţine și alte reglementări, cu excepţia 
celor din Codul penal. În scopul prevenirii hărţuirii sexu-
ale, mai acţionează următoarele reglementări:

• Codul muncii al Republicii Moldova impune angaja-
torului obligaţia de a întreprinde măsuri de preve-

⁷ Codul muncii al Republicii Moldova, art. 10, alin. (1), lit. f3). 
⁸ Ibidem, lit. f5). 
⁹ Codul muncii al Republicii Moldova, art. 199, alin. (1), lit. b).
10 Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, art. 7, alin. (1), lit. f).
11 Legea nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie, art. 11, alin. 21. 

nire a hărţuirii sexuale la locul de muncă, precum și 
măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere 
în organul competent a plângerilor privind discri-
minarea7; de a introduce în regulamentul intern al 
unităţii dispoziţii privind interzicerea discriminărilor 
după oricare criteriu și a hărţuirii sexuale8. Regula-
mentul intern al unităţii trebuie să conţină de ase-
menea prevederi referitoare la respectarea princi-
piului nediscriminării, la eliminarea hărţuirii sexuale 
și a oricărei forme de lezare a demnităţii în muncă9. 
Art. 1 al Codului muncii definește hărţuirea sexuală 
drept orice formă de comportament fizic, verbal sau 
nonverbal, de natură sexuală, care lezează demni-
tatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, 
ostilă, degradantă, umilitoare sau insultătoare.

• Prin Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la 
asigurarea egalităţii, este interzisă orice deose-
bire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza 
criteriilor stabilite de prezenta lege, care au drept 
efect limitarea sau subminarea egalităţii de șanse 
sau tratament la angajare sau concediere, în acti-
vitatea nemijlocită și în formarea profesională. Se 
consideră discriminatorie de asemenea acţiunea 
de hărţuire din partea angajatorului10.

• Potrivit Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la 
prevenirea și combaterea violenţei în familie (in-
clusiv violenţă sexuală – n.n.)), victima violenţei în 
familie are dreptul la asistenţă pentru recuperare 
fizică, psihologică și socială prin acţiuni speciale 
medicale, psihologice, juridice și sociale11.

• Legea nr. 5 din 09.02.2006 privind asigurarea 
egalităţii de șanse între femei și bărbaţi, în art. 2 
definește hărţuirea sexuală ca fiind orice formă 
de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de 
natură sexuală, care lezează demnitatea persoanei 
ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degra-
dantă, umilitoare sau insultătoare, iar prin art. 10, 
alin. (3), lit. d) al aceleiași legi se impune în sarcina 
angajatorului obligaţia de a întreprinde măsuri de 
prevenire a hărţuirii sexuale a femeilor și bărbaţilor 
la locul de muncă, precum și a prevenirii perse-
cutării pentru depunere în organul competent a 
plângerilor împotriva discriminării.

• Prin Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabili-
tarea victimelor infracţiunii, statul asigură mai multe 
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servicii de suport victimelor infracţiunilor, inclusiv 
victimelor violenţei în familie, victimelor violenţei 
sexuale, dar și victimelor traficului de fiinţe umane.

Din punct de vedere procedural, o provocare semnifi-
cativă a organelor de urmărire penală este accesul la 
justiţie a victimei, precum și accesul eficient la asistenţă 
și protecţie în raport cu procedura de împăcare a victimei 
violenţei sexuale cu bănuitul, învinuitul, inculpatul. Ast-
fel, prin alin. (5), art. 276 al Codului de procedură penală 
al Republicii Moldova (CPP RM), în cazurile de violenţă în 
familie, procurorul sau instanţa de judecată va examina 
dacă voinţa de împăcare a victimei este liber exprimată, 
și nu impusă sub presiune, asigurându-se astfel că victi-
ma a avut acces real la asistenţă și protecţie.

În norma respectivă nu se regăsesc alte infracţiuni 
privind viaţa sexuală, decât cea prevăzută la art. 173 
Cod penal (Hărţuirea sexuală). Prin urmare, în cazul 
comiterii infracţiunilor cu caracter sexual, altele decât 
hărţuirea sexuală, urmărirea penală poate fi pornită și în 
lipsa plângerii prealabile din partea victimei12. Totodată, 
dispoziţia art. 276, alin. (1) CPP stabilește posibilita-
tea aplicării institutului împăcării părţii vătămate cu 
bănuitul, învinuitul, inculpatul în cauzele pornite pentru 
comiterea infracţiunilor enumerate în acest alineat. 
Astfel, este descrisă situaţia potrivit căreia, chiar dacă 
iniţial victima depune o plângere și va fi pornită o cauză 
penală, urmărirea penală va înceta dacă ulterior victima 
și infractorul se vor împăca. 

Este cunoscut faptul că deseori victima infracţiunii de 
hărţuire sexuală se află la studii sau în relaţii de muncă 
cu agresorul. Alteori victima hărţuirii sexuale poate fi o 
persoană aflată la îngrijirea sau dependentă în oricare 
alt mod de infractor. În cazul unor relaţii speciale sau 
de subordonare, ori fiind într-o anumită dependenţă 
de agresor, victima se va confrunta cu mari dificultăţi 
în privinţa realizării dreptului de acces liber și real la 
justiţie. În asemenea situaţii victima se va decide mult 
mai greu să sesizeze autoritatea abilitată cu privire la 
infracţiune și, dimpotrivă, va fi mult mai vulnerabilă 
în faţa presiunilor din partea agresorului pentru a-și 
retrage plângerea. Prin urmare, nu poate fi vorba despre 
o satisfacere eficientă, reală a intereselor părţii vătăma-
te în cazul când legislaţia impune condiţia de pornire a 
procesului penal pe faptul hărţuirii sexuale exclusiv la 
plângerea victimei, care, după cum se constată, de cele 
mai multe ori este vulnerabilă în raport cu agresorul 
și, totodată, permite încetarea procesului în urma unei 

12 Codul de procedură penală al Republicii Moldova, art. 276.
13 Raport de compatibilitate 2018. Normele penale naţionale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală cu standardele internaţionale 
în domeniu. Centrul Internaţional „La Strada”. Disponibil pe: http://lastrada.md/pic/uploaded/Raport%20de%20compatibilitate%20
norme%20penale%20VS.pdf 

pretinse împăcări dintre partea vătămată și bănuit, 
învinuit sau inculpat, faţă de care aceasta poate fi într-o 
oarecare măsură în condiţii de dependenţă.

În urma violenţei sexuale la care este supusă victima, li-
bertatea psihică, parte componentă a obiectului juridic 
al infracţiunilor prevăzute în Capitolul IV, Partea Spe-
cială, CP RM, este puternic afectată, fapt ce contribuie 
esenţial la deciziile ulterioare luate de partea vătămată. 
Lipsa normelor care să-l izoleze pe subiectul infracţiunii 
de victima sa ori măcar protejarea eficientă a victimei 
faţă de puterea de decizie a subiectului, reprezintă un 
factor hotărâtor în procesul de așa-zisa împăcare dintre 
partea vătămată și bănuit, învinuit sau inculpat. 

Un document internaţional care trebuie menţionat în 
contextul prezentului capitol este Convenţia Consiliului 
Europei din 11.05.2011 privind prevenirea și combate-
rea violenţei împotriva femeii și violenţei domestice 
(Convenţia de la Istanbul), pe care Republica Moldova 
a semnat-o la 6 februarie 2017, dar care încă nu a fost 
ratificată. În acest sens, legislaţia penală a Republi-
cii Moldova necesită un șir de modificări pentru a fi 
adusă în conformitate cu prevederile standardelor în 
domeniu. Pentru a evita dublările, vom face referinţă 
în această ordine de idei la un studiu recent realizat 
– Raport de compatibilitate a legislaţiei penale cu stan-
dardele internaţionale în domeniu – ale cărui concluzii 
și recomandări sunt publice13.  

În contextul corelaţiei cadrului legal/normativ naţional 
în domeniul prevenirii și combaterii violenţei sexuale 
cu standardele internaţionale în domeniu, se cuvine de 
asemenea de menţionat un alt act legislativ naţional 
important – Legea  nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la 
reabilitarea victimelor infracţiunilor, care vine să asi-
gure respectarea drepturilor victimelor unor astfel de 
infracţiuni, precum violenţa în familie, violenţa sexuală, 
traficul de fiinţe umane. Pentru început vom puncta 
că subiecţii către care este orientată Legea cu privire 
la reabilitarea victimelor infracţiunilor sunt anume 
victimele infracţiunilor. Noţiunea victimă a infracţiunii 
presupune ,,persoanele fizice vătămate, mintal sau fizic, 
care înregistrează o suferinţă emoţională sau o pierdere 
materială, cauzate prin infracţiune, conform Codului 
penal al Republicii Moldova”. De asemenea, în cazul în 
care ne referim la compensarea financiară de către stat 
a prejudiciului cauzat prin infracţiune, termenul victimă 
a infracţiunii include și ,,soţul, copiii și persoanele aflate 
la întreţinerea persoanei decedate”. 
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Articolul 2 al legii respective definește serviciile de 
suport acordate victimelor infracţiunilor: ,,serviciile de 
suport reprezintă serviciile, publice sau private, oferite 
victimelor abuzului, violenţei fizice, psihice sau sexuale” 
(2). Tot în acest articol sunt stipulate expres următoa-
rele servicii publice de suport acordate victimelor (5):

a) consiliere informaţională a victimelor infracţiunilor 
cu privire la drepturile lor și serviciile de care pot 
beneficia;

b) consiliere psihologică;

c) asistenţă juridică garantată de stat;

d) compensare financiară de către stat a prejudiciului 
cauzat prin infracţiune.

În art. 2, alin. (7) al legii se indică asupra caracterului 
complementar al prevederilor Legii nr. 45-XVI din 
1.03.2007 cu privire la prevenirea și combaterea vio-
lenţei în familie. Așadar, victimele violenţei în familie 
beneficiază și de măsuri de asistenţă conform acestei 
legi, și anume: conform art. 11, alin. (21), ,,Victima are 
dreptul la asistenţă pentru recuperare fizică, psihologică 
și socială prin acţiuni speciale medicale, psihologice, 
juridice și sociale. Acordarea serviciilor de protecţie și 
asistenţă nu este condiţionată de dorinţa victimei de 
a face declaraţii și a participa la procese de urmărire în 
justiţie a agresorului”. 

Același articol, la alin. (5) stabilește dreptul victimei la 
asistenţă juridică primară și calificată gratuită conform 
legislaţiei cu privire la asistenţa juridică garantată 
de stat, iar la alin. (6) se specifică obligaţia instituţi-
ilor medico-sanitare de a acorda asistenţă medicală 
în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală.

Dacă e să ne referim la asistenţa juridică a victimelor 
infracţiunii în general, trebuie de precizat că Legea cu 
privire la reabilitarea victimelor infracţiunilor stipulează 
un set concret de servicii de suport de care acestea 
beneficiază. 

(1) Victima infracţiunii beneficiază de asistenţă juridică 
garantată de stat, în conformitate cu prevederile 
Codului de procedură penală și în condiţiile Legii nr. 
198-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la asistenţa juridică 
garantată de stat, dacă infracţiunea a fost săvârșită pe 
teritoriul Republicii Moldova sau dacă infracţiunea a 
fost săvârșită în afara teritoriului Republicii Moldova și 
victima este cetăţean al Republicii Moldova, străin sau 
apatrid care locuiește legal în Republica Moldova, iar 
procesul penal se desfășoară în Republica Moldova.

Revenind la serviciile specificate în legislaţia naţională 
și raportându-le la infracţiunile de violenţă sexuală, 
vom încerca să identificăm într-o formă individualizată 
serviciile publice de suport, de care beneficiază victimele 
infracţiunii, prevăzute la Capitolul IV al Codului penal.

Așadar, consilierea informaţională ca serviciu public de 
suport acordat victimei violenţei sexuale nu reprezin-
tă altceva decât obligaţia generală a colaboratorului 
organului de constatare a infracţiunilor, a ofiţerului de 
urmărire penală, a procurorului, a instanţei de judecată 
și a altor subiecţi cu atribuţii în domeniul reabilitării vic-
timelor infracţiunii de a prezenta victimei informaţiile 
complete și concrete prevăzute la art. 6, alin. (1), lit. a) - 
e). La concret, în cazul violenţei sexuale, victimelor li se 
va asigura suportul informaţional cu privire la: serviciile 
de suport acordate victimelor, organul de urmărire 
penală la care poate depune plângerea privind infracţiu-
nea săvârșită, drepturile procesuale de care beneficiază, 
măsurile de protecţie disponibile, dar și alte informaţii 
solicitate de victimă.

În privinţa asistenţei juridice garantate de stat, vom 
face trimitere la Legea nr. 198 din 26 iulie 2007 cu 
privire la asistenţa juridică garantată de stat. Conform 
art. 19, alin. (1) din Legea menţionată, ,,Au dreptul la 
asistenţă juridică calificată persoanele specificate la art. 
6 care: 

a) au nevoie de asistenţă juridică pe cauze penale, și 
interesele justiţiei o cer, însă nu dispun de suficien-
te mijloace pentru a plăti acest serviciu”. 

Așadar, observăm existenţa unei reglementări gene-
rale în materie de asistenţă juridică garantată de stat, 
chiar și în cazul victimelor violenţei în familie. Referitor 
la celelalte două servicii publice de suport, Legea nr. 
137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 
infracţiunilor, menţionează expres la art. 9, alin. (1) și la 
art. 12, alin. (2) următoarele:

 – la art. 9, alin. (1) se indică că, prin urmare, consi-
lierea psihologică se acordă din contul statului la 
cerere pentru victimele infracţiunii prevăzute la art. 
171-175 Cod penal;

 – la art. 12, alin. (2) este indicat că au dreptul la 
compensaţie financiară victimele infracţiunilor 
prevăzute și la art. 171-175 Cod penal.

Consilierea psihologică gratuită reprezintă un minim 
de ore de consiliere, pe care statul și le asumă pentru a 
fi acordate victimelor infracţiunilor. Spre deosebire de 
serviciul precedent, și anume consilierea informaţiona-
lă, care se acordă victimelor tuturor categoriilor de in-
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fracţiuni, beneficierea de consiliere psihologică gratuită 
se încadrează în anumite limite. Nota informativă a Le-
gii, în pct. 3.2, precizează că la categoria de beneficiari 
ai acestui serviciu se atribuie victimele care au suferit 
nu doar o traumă fizică, dar și una psihologică. Victi-
mele violenţei sexuale suportă consecinţe atât de ordin 
fizic, cât și de ordin psihologic, deci ele se încadrează în 
categoria de beneficiari ai acestui serviciu.

Compensarea de către stat a prejudiciului cauzat prin 
fapta infracţională se atribuie în mod expres victimelor 
infracţiunilor privind viaţa sexuală. La art. 15, al Legii nr. 
137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 
infracţiunii, se menţionează expres prejudiciile cauzate 
prin infracţiune pentru care statul acordă compensaţia 
financiară. Prin urmare, victimele violenţei sexuale ar 
putea solicita compensaţii financiare acordate de către 
stat pentru: 

a) cheltuielile de spitalizare, tratament sau alte chel-
tuieli medicale suportate de victimă;

b) prejudiciul cauzat ochelarilor, lentilelor de contact, 
protezelor dentare și altor obiecte care constituie 
mijloace de realizare a funcţiilor unor părţi indivi-
duale ale corpului uman;

c) prejudiciul cauzat prin distrugerea sau deteriorarea 
bunurilor victimei sau prin deposedarea acesteia 
prin săvârșirea infracţiunii prevăzute la art. 12, alin 
(2) al legii;

d) prejudiciul cauzat prin pierderea capacităţii de 
muncă, dacă aceasta a fost provocată direct de 
acţiunile infracţionale;

e) cheltuielile de înmormântare a victimei, în cazul 
decesului acesteia.

Dreptul victimei la o compensaţie adecvată din partea 
statului este prevăzut și în art. 30 al Convenţiei de la Is-
tanbul, în Directiva Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
despăgubirea victimelor infracţionalităţii, în Convenţia 
europeană privind compensarea victimelor infracţiunilor 
violente, precum și alte acte internaţionale.

Din iulie 2012 în Republica Moldova a intrat în vigoa-
re Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copii-
lor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale 
(Convenţia de la Lanzarote din 25 octombrie 2007), 
care are ca scop prevenirea și combaterea acestor abu-
zuri grave, protejarea drepturilor copiilor, victime ale 
exploatării sexuale și ale abuzurilor sexuale, promova-
rea cooperării la nivel naţional și internaţional în vede-
rea eradicării fenomenului. Fenomen care este cu atât 

mai îngrijorător cu cât a căpătat un caracter transnaţi-
onal. Pericolul este amplificat și de faptul că infractorii 
recurg tot mai des la noile tehnologii informaţionale și 
de comunicare, acestea fiind mult prea contagioase în 
rândul copiilor și adolescenţilor, care facilitează prinde-
rea victimelor în capcanele abuzatorilor și extinderea 
multiplă a ariilor de comitere a infracţiunilor. Aceste 
acţiuni infracţionale abuzive cu caracter sexual umilesc 
copiii și prezintă un pericol grav pentru integritatea 
lor fizică  și psihosocială. Printre cele mai răspândite 
forme ale exploatării sexuale comerciale ale copiilor 
se numără implicarea minorilor în prostituţie, porno-
grafia infantilă (imagini ce reflectă abuz sexual asupra 
copiilor), traficul de copii în scopul exploatării lor se-
xuale, turismul sexual, căsătoriile timpurii. În contextul 
acestui raport nu ne vom referi asupra cazurilor de abuz 
și exploatare sexuală a copiilor, datorită complexităţii 
și sensibilităţii acestui subiect, care reprezintă domeniul 
de interes al unei cercetări/raport separat.

Rezumând analiza cadrului legal naţional ce vizează 
prevenirea și combaterea violenţei sexuale din prezentul 
capitol, se poate afirma că legislaţia Republicii Moldova 
este într-o corelare satisfăcătoare cu standardele inter-
naţionale în domeniu. Pe parcursul ultimului deceniu și 
mai bine au fost adoptate o serie de legi și acte norma-
tive noi, care ţintesc direct sau adiţional prevenirea și 
combaterea acestui fenomen, precum și modificate și 
completate acte legale în vigoare (Codul penal, Codul de 
procedură penală, un set de legi organice  ale Republicii 
Moldova). În același timp au fost promovate și au intrat 
în vigoare peste 11 acte legislative care au adus comple-
tări și modificări la legislaţia deja în vigoare cu scopul 
îmbunătăţirii mecanismului de soluţionare a cazurilor 
de violenţă în familie, precum și a armonizării parţiale a 
legislaţiei naţionale la prevederile Convenţiei Consiliului 
Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenţei 
faţă de femei și a violenţei în familie (adoptarea Legii nr. 
196 din 28 iulie 2016 pentru modificarea și completarea 
unor acte legislative, iniţierea procesului de aderare a 
Republicii Moldova la Convenţia Consiliului Europei cu 
privire la prevenirea și combaterea violenţei faţă de femei 
și a violenţei domestice (Convenţia de la Istanbul) prin 
semnarea la data de 6 februarie 2017 a Convenţiei ș. a.). 
A fost adoptată Strategia naţională în domeniul preve-
nirii și combaterii violenţei în familie și violenţei faţă de 
femei pentru anii 2018-2023 și Planul naţional de acţiuni 
2018-2020 în acest domeniu. La realizarea acestora au 
contribuit substanţial și publicarea unor studii realizate 
preponderent de organizaţii neguvernamentale active pe 
acest segment („Asigurarea accesului victimelor violenţei 
sexuale la protecţie legală și socială adecvată”, Centrul 
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Internaţional „La Strada”, 2015; „Bărbaţii și egalitatea 
între femei și bărbaţi în Republica Moldova”, Centrul de 
Drept al Femeilor (CDF), 2015; „Asigurarea drepturilor 
victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. 
Analiza practicii judiciare în Republica Moldova”, Centrul 
Internaţional „La Strada”, 2017, Raport de compatibilita-
te: Normele penale naţionale referitoare la infracţiunile 
privind viaţa sexuală cu standardele internaţionale în 
domeniu, Centrul Internaţional „La Strada”, 2018 ș.a.).   

Deși legislaţia în domeniu acoperă întreg mecanismul 
de incriminare a infracţiunilor privind viaţa sexuală, 
implementarea ei în practică, precum și realizarea drep-
turilor victimelor violenţei sexuale, protecţia lor încă 
nu este una eficientă și realizată cu celeritate. Se mai 
constată absenţa unor practici uniforme de lucru, pre-
cum și capacităţi reduse a autorităţilor administraţiei 
publice locale de a interveni în prevenirea și combaterea 
fenomenului, un răspuns fragmentar al sistemului de 
sănătate la cazurile de violenţă sexuală, instrumentarea 
ineficientă a cazurilor de violenţă sexuală, o informare 
slabă a victimelor despre drepturile lor și accesul la 
protecţie, servicii de consiliere psihologică, reabilitare și 
reintegrare socială, iar realizarea studiilor/cercetărilor 
statistice reprezentative la nivel naţional, care reflectă 
dinamica fenomenului violenţei în familie și violenţei 
faţă de femei este preponderent în atenţia ONG-urilor 
active în domeniu, dar nu și a autorităţilor de stat.  

Strategia naţională de prevenire şi combatere a violenţei 
faţă de femei şi a violenţei în familie pe anii 2018-2023 
şi a Planul naţional de acţiuni  pentru anii 2018-2020 
privind implementarea acesteia (aprobată prin Hotă-
rârea de Guvern nr. 281 din 03.04.2018) include un șir 
de măsuri menite să înlăture aceste lacune și să asigure 
depășirea problemelor cu care se confruntă sistemul, să 
îmbunătăţească mecanismul de prevenire și combatere 
a violenţei faţă de femei. Printre acestea vom remarca 
elaborarea și diseminarea unui pachet standard de ma-
teriale informaţionale pentru diferite grupuri de victime 
și diferite categorii de specialiști (privind informarea 
victimelor violenţei faţă de femei și violenţei în familie 
despre drepturile lor, privind procedurile și serviciile de 
protecţie și asistenţă a acestora), instruirea poliţiștilor, 
procurorilor, judecătorilor în domeniul investigării și 
examinării infracţiunilor privind viaţa sexuală, elaborarea 
mecanismului de asigurare a expertizelor extrajudiciare 
și judiciare gratuite, la solicitarea victimelor infracţiunilor 
de violenţă în familie și infracţiunilor privind viaţa sexua-
lă, realizarea instruirilor anuale a judecătorilor și procuro-
rilor pentru combaterea discriminării faţă de femei și 

14 Asigurarea drepturilor victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova. Centrul Internaţio-
nal „La Strada”, 2017.  

victimele violenţei în familie cu accent pe jurisprudenţa 
Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CtEDO) 
și Recomandările structurilor ONU, instruirea anuală 
a specialiștilor responsabili să intervină în cazurile de 
violenţă în familie și violenţă sexuală privind abordarea 
multidisciplinară a acestor cazuri, realizarea periodică a 
studiilor/cercetărilor statistice reprezentative la nivel 
naţional care reflectă dinamica fenomenului violenţei în 
familie și violenţei faţă de femei și alte acţiuni. 

Concluzii
 9 Până în 2014 la investigarea infracţiunilor de 

natură sexuală procurorii se ghidau de Instrucţiu-
nile metodice adoptate în 2008, care în decembrie 
2014 au fost abrogate. Totodată, în 2016 a fost fă-
cută publică finalizarea elaborării Liniilor directoare 
de investigare a infracţiunilor privind viaţa sexuală 
în conformitate cu principiile bazate pe drepturile 
omului. Aceste linii directoare au fost concepute 
drept recomandări metodologice de uz intern pen-
tru procurori, dar nu au fost publicate și, respectiv, 
nu sunt disponibile pentru ofiţerii de urmărire 
penală, cărora le revine competenţa exercitării ur-
măririi penale a acestei categorii de infracţiuni. În 
prezent, Poliţia nu dispune de o metodologie clară 
pentru a putea reacţiona eficient și cu celeritate la 
cazurile de violenţă sexuală, iar abordarea violenţei 
sexuale în baza hotărârilor explicative ale Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) nu reflectă abor-
darea prin prisma drepturilor omului și respectării 
demnităţii victimei. 

 9 Victimele unei infracţiuni privind viaţa sexuală sunt 
puse în situaţia de a convinge organul de urmărire 
penală despre actul sexual forţat, de a merge pentru 
întocmirea expertizelor, de a susţine cele declara-
te, de a se adresa pentru asistenţă psihologică și 
medicală, de a fi supuse confruntărilor cu făptuitorii 
și martorii lor, sunt supuse unor expertize care să 
constate că nu mint.  Ele nu sunt implicate eficient 
în cauzele penale și nu beneficiază de asistenţă 
juridică și psihologică pe măsură, astfel fiind victime 
numai a unei infracţiuni grave, dar și a unui sistem 
de drept care le re-victimizează multiplu. Anume 
datorită acestui tratament victimele infracţiunilor 
cu caracter sexual au o poziţie pasivă și în cele mai 
multe cazuri preferă să nu sesizeze organul de drept 
despre infracţiunea comisă în raport cu ele.

 9 Din 240 de cauze cercetate14, autorii studiului au 
constatat că, în pofida drepturilor materiale, proce-
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suale garantate, victimele infracţiunilor privind viaţa 
sexuală se confruntă cu un sistem birocratic, care nu 
este pregătit să accepte victimele acestor infrac-
ţiuni, să le ofere protecţie, asistenţă și realizarea 
dreptului la un proces echitabil. Astfel, se constată 
că din momentul săvârșirii infracţiunii și până la 
condamnarea persoanei care a săvârșit infracţiunea, 
victimele infracţiunilor cu privire la violenţa sexuală 
se confruntă cu o serie de încălcări procesuale a 
drepturilor lor, abordări preconcepute, stereotipuri, 
acţiuni procesuale care vin să le intimideze, să le 
pună într-o situaţie nefavorabilă, să le discrimine-
ze în raport cu această infracţiune, deși ele sunt 
victime și nu poartă nici o vină pentru infracţiunile 
comise. Aceste încălcări nu numai că discriminează 
victimele, dar și le descurajează să sesizeze organele 
competente ori să susţină plângerile până la capăt, 
fiind de cele mai multe ori nevoite să cedeze prin 
retragerea plângerilor sau prin împăcare. 

Recomandări
 ¾ O prioritate actuală rămâne ratificarea Conven-

ţiei de la Istanbul, care impune Statele membre 
să înfiinţeze unul sau mai multe organe oficiale 
responsabile pentru coordonarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor 
pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor 
de violenţă împotriva femeilor, reglementate prin 
sus-numita Convenţie. 

 ¾ Se recomandă a analiza practica acelor ţări, care au 
ratificat deja Convenţia de la Istanbul și au avansat 
spre un răspuns eficient în cazurile de violenţă 
sexuală, precum și a prelua bunele practici în acest 
context pentru a asigura un răspuns pe măsură și în 
Republica Moldova.

 ¾ În prezent, în Republica Moldova, eficacitatea 
accesului la justiţie în domeniul infracţiunilor privind 
viaţa sexuală nu este garantat în totalitate prin 
normele dreptului intern. Considerăm oportun de 
a opera completări și modificări corespunzătoare în 
Codul penal, în Codul de procedură penală, dar și în 
Codul muncii, care să garanteze protecţia eficientă 
a drepturilor victimelor abuzurilor sexuale de orice 
caracter și în orice circumstanţe. 

 ¾ Recomandăm schimbarea interpretării tradiţio-
nale a violului, reflectată actualmente de legis-
laţia penală a Republicii Moldova, prin a elimina 
necesitatea de a dovedi rezistenţa fizică în toate 
circumstanţele, ceea ce riscă să lase anumite tipuri 
de viol nepedepsite, periclitând protecţia efectivă 

a victimei violului. Accentul trebuie schimbat pe 
interpretarea corectă a consimţământului viciat  în 
cazurile infracţiunilor sexuale.

 ¾ În legislaţia naţională nu există vreun Standard de 
calitate cu privire la acordarea serviciilor și asisten-
ţei pentru victimele infracţiunilor sexuale. Drept 
recomandare propunem elaborarea unui astfel de 
standard, care să conţină prevederi ce decurg din 
nevoile specifice ale victimelor acestei categorii de 
infracţiuni.

 ¾ Stabilirea unor garanţii suplimentare victimelor in-
fracţiunilor privind viaţa sexuală, printre care drep-
tul la intimitate, dreptul la asistenţă psihologică 
și medicală în cadrul urmăririi penale. Includerea 
serviciilor medicale inerente examinării și tratării 
victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală în 
poliţa de asigurare medicală obligatorie.

 ¾ Este imperios necesar a instrumenta și traduce în 
practică un mecanism de acordare a compensaţiei 
pecuniare victimelor, inclusiv victimelor infracţi-
unilor sexuale, pentru suferinţele psihice cauzate 
prin infracţiune. De rând cu faptul că este un drept 
legitim de care ar trebui să se bucure victimele 
violenţei sexuale, acest lucru ar spori încrederea lor 
în sistemul judiciar naţional, făcând să crească cota 
adresărilor în justiţie. 

 ¾ Se recomandă  instruirea continuă a specialiștilor 
responsabili să intervină în cazurile de violenţă 
sexuală privind abordarea multidisciplinară ale 
acestor cazuri (poliţiștii de sector, reprezentan-
ţii administraţiei publice locale, asistenţii sociali, 
reprezentanţii medicali, psihologi etc.). În acest sens 
există mai multe bune practici internaţionale care 
pot fi importate și ajustate în contextul Republicii 
Moldova. 



Analiza cazurilor de 
violenţă sexuală în  
Republica Moldova

II. »
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II. »

Pentru îndeplinirea cu diligenţă a obligaţiilor asumate 
conform standardelor internaţionale, Republica Moldo-
va a creat chiar din primii ani ai statalităţii și pe parcurs 
un mecanism, o procedură și organe de urmărire penală 
competente a examina cazurile de atentare la viaţa 
sexuală a persoanei și a trage la răspundere penală 
persoanele vinovate, astfel încât drepturile victimei 
să fie restabilite după incriminarea faptelor penale. Cu 
toate acestea, suntem nevoiţi să constatăm că atât în 
privinţa mecanismului, cât mai ales în privinţa procedu-
rii de examinare a infracţiunilor cu caracter sexual sunt 
în continuare necesare eforturi susţinute de perfecţio-
nare și îmbunătăţire a lor, de lichidare a unor inegalităţi 
pe principiu regional.  

Eradicarea tuturor tipurilor de violenţă – fizică, 
psihologică, spirituală, dar mai ales sexuală – indiferent 
de sex sau vârstă, necesită nu doar întreprinderea unor 
măsuri din partea autorităţilor statului, dar și o atitu-
dine cât mai participativă a comunităţii, a societăţii în 
ansamblu. Cercetările mai multor organizaţii negu-
vernamentale, dar și a unor entităţi internaţionale cu 
reprezentanţe în Republica Moldova relevă o „atitudine 
pasivă a societăţii faţă de victimele infracţiunilor cu 
caracter sexual”. Această atitudine de indiferenţă sau 
neglijenţă – a asistenţilor sociali, pedagogilor și chiar a 
părinţilor – se soldează adesea cu consecinţe grave în 
special pentru adolescente care nu au împlinit vârsta 
de 16 ani și care trec printr-o perioadă de complicate 
transformări fiziologice și psihologice. Relevant este un 
caz în care victima era în concubinaj cu făptuitorul de 
mai mult timp, nu frecventa școala, toţi oamenii din 
jurul ei, inclusiv părinţii, erau la curent cu acest fapt, dar 
nu au întreprins nicio acţiune în sensul elucidării cauze-
lor comportamentului riscant. Este un fenomen peri-
culos, întrucât factorii de prevenţie – asistentul social, 
școala, poliţistul de sector, inclusiv părinţii – adoptând 
un comportament pasiv și neluând nici o măsură pentru 
a explica victimei și făptuitorului consecinţele acestor 
relaţii, au ajuns simpli martori ai unei consecinţe peri-
culoase: graviditate la vârstă foarte fragedă. Un alt caz 
desprins din cercetările fenomenului violenţei sexuale: 

victima, în vârstă de 15 ani, concubina de 8 luni cu 
făptuitorul și nu frecventa școala, iar părinţii și profe-
sorii nu au întreprins nicio acţiune în a remedia situaţia 
sau explica pericolele, nu și-au onorat corespunzător 
obligaţiile de serviciu și cele părintești.

Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete  
0 8008 8008, gestionat de Centrul Internaţional „La 
Strada”, de la înfiinţare în 2009 până în 2018, a recepţi-
onat circa 17.000 de apeluri de pe întreg teritoriul repu-
blicii; acest număr de apeluri cuprinde peste 7.000 de 
femei consiliate într-o problemă personală de violenţă 
în familie sau violenţă sexuală. Totodată, acest serviciu 
confirmă numărul redus de adresări al persoanelor 
afectate de violenţă sexuală, motivele fiind diverse – de 
la necunoașterea unde ar putea să se adreseze pentru 
ajutor până la frică, rușine sau desconsiderarea violului 
conjugal ca o formă de violenţă în familie.  Numai în anul 
2018 au fost recepţionate 3.096 de apeluri care denotă 
1.495 apeluri privind violenţa în familie și 79 apeluri 
privind violenţa sexuală, acestea din urmă reflectând 27 
cazuri de violenţă sexuală, cu implicarea a 29 de victime, 
dintre care 18 femei și 11 minori (10 fete și 1 băiat). Sesi-
zarea a parvenit la Telefonul de Încredere fie de la rude, 
fie de la grupuri profesionale sau de la victime însele. 
În toate cazurile a fost  oferită consilierea psihologică 
și informaţională în funcţie de nevoile apelanţilor, fiind 
redirecţionate potrivit competenţelor. În 4 cazuri a fost 
acordată și asistenţă juridică calificată. În 50% de cazuri 
persoanele ne-au sesizat despre violenţa sexuală care s-a 
produs în copilărie, cu mulţi ani în urmă, și este pentru 
prima dată când victimele vorbesc cu cineva despre 
această experienţă.  Unele din aceste femei, abia acum 
au aflat despre telefonul de încredere şi au auzit că 
despre violenţa sexuală se vorbeşte în public, altele deşi 
au crezut că pot depăşi singure această problemă, de 
fiecare dată când vede făptuitorul în comunitate, şi mai 
ales când li se intersectează privirile simte o batjocură, 
pe care nu o mai poate suporta. Alte femei au menţionat 
că agresorul nu mai este/a decedat, dar oricum trăieşte 
sentimentul de vină şi frică pe care l-a simţit după 
incidentul din copilărie. 
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De mai precizat că din cele 27 de cazuri, în 10 cazuri 
este vorba de minori cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani. 
În restul cazurilor vârsta victimelor este foarte diferită, 
de la 21 de ani până la 62 de ani.  

În cele mai dese cazuri victimele violenţei sexuale sunt 
femei și fete. Infracţiunile cu caracter sexual denotă 
faptul că victime ale violenţei sexuale devin aproape în 
egală măsură femeile adulte și adolescentele cu vârsta 
de până la 16 ani. Agresorii de cele mai dese ori sunt per-
soane din cercul de încredere: prieteni sau foști prieteni, 
cunoscuţi, consăteni, vecini sau chiar membrii familiei. 

În ultimii ani au fost identificate mai multe cazuri de 
agresiuni sexuale asupra femeilor/fetelor cu retard 
mintal sau alte dizabilităţi, dar și cazurile de viol a 
minorelor în care agresorul este un membru al familiei 
(tatăl biologic, tatăl vitreg, concubinul mamei). De 
remarcat că acest lucru poate fi un rezultat și al faptului 
că în prezent se atestă o creștere a numărului de adre-
sări și raportări a cazurilor de violenţă sexuală. 

Au fost identificate de asemenea cazuri când agresorii 
au înregistrat video raportul sexual cu victima, după 
care au folosit înregistrarea ca o metodă de șantaj a vic-
timei – dacă aceasta va raporta la poliţie, înregistrarea 
video va fi expediată familiei sau prietenilor apropiaţi 
sau chiar făcută publică pe reţele de socializare(eng. 
„Revenge porn”).  

Un studiu al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare 
(CPD) constată că fiecare a cincea femeie agresată a 
fost hărţuită sexual de un profesor. Potrivit experţilor 
organizaţiei, amploarea fenomenului ar fi însă mult mai 
mare, pentru că în acest sens nu există un mecanism 
clar de raportare, iar femeile raportează foarte rar sau nu 
raportează deloc asemenea cazuri din diverse  motive. 

Dacă prevenirea și combaterea hărţuirii sexuale în unele 
state este o prioritate a autorităţilor, în Republica 
Moldova această infracţiune este mai rar incriminată de 
organele de drept și în mare măsură neglijată în colec-
tivele de muncă, în special în instituţiile universitare și 
academice. Astfel, la nivel internaţional, practic fiecare 
Cod al educaţiei definește noţiunea hărţuire sexuală, 
arată care sunt formele pe care le poate lua această 
infracţiune în instituţiile de învăţământ și interzice 
expres manifestarea unor asemenea comportamente în 
spaţiul academic. În Republica Moldova cadrul legislativ 
în domeniul educaţiei este definit de două documente 
de bază: Codul educaţiei și Codul de etică deontologică. 
Codul educaţiei nu conţine nicio trimitere la hărţui-
rea sexuală în instituţiile de învăţământ. În Codul de 
etică deontologică găsim o singură frază care interzice 

hărţuirea sexuală, dar nu se specifică unde trebuie 
să raporteze infracţiunea o victimă, cine ar trebui să 
intervină etc. În plus, Codul de etică deontologică nu se 
răsfrânge asupra universităţilor, ci doar asupra învăţă-
mântului general și profesional-tehnic. Documentul de 
bază al universităţilor este Carta universitară, dar numai 
în una – cea a Academiei de Studii Economice – este in-
trodusă noţiunea de hărţuire sexuală și interzisă expres 
în spaţiul academic al instituţiei. 

Legislaţia Republicii Moldova stipulează că hărţuirea 
sexuală poate fi sancţionată civil, contravenţional și 
penal. În practică, cazurile de sancţionare a hărţuirii 
sexuale sunt însă foarte puţine, date fiind prejudecăţile 
care afectează foarte mult comportamentul și atitudinea 
victimelor hărţuirii sexuale faţă de această infracţiune. 
Ele ezită să depună plângeri, deoarece le este rușine că 
vor fi blamate, se tem de imaginea și amprenta pe care o 
vor lăsa aceste plângeri asupra lor în comunitatea în care 
trăiesc și activează sau asupra carierei lor profesionale. 

Dar și atitudinea oamenilor legii care investighează 
astfel de cazuri este afectată de prejudecăţi – adesea 
femeile, dat fiind că ele sunt cel mai des afectate de 
hărţuirea sexuală, nu sunt luate în serios sau chiar sunt 
luate în derâdere. În plus, infracţiunea dată este greu 
de dovedit – victimele trebuie să probeze că s-au opus 
acestui comportament nedorit, să găsească o persoană 
de suport căreia i s-ar fi destăinuit anterior plângerii și 
ulterior aceasta ar fi de acord să compară ca martor, să 
probeze cu astfel de mijloace ca înregistrări audio/video, 
sms-uri, interacţionări pe reţelele de socializare ș. a. m. d. 
De asemenea, este recomandabil ca victima să depu-
nă o plângere atât organelor din cadrul instituţiilor de 
învăţământ, cât și autorităţilor competente – Consiliului 
pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 
egalităţii, Poliţiei și Procuraturii, riscând adesea să extin-
dă aria persoanelor care pot face eventual public cazul 
și să-și prejudicieze astfel imaginea și bunul nume pe o 
arie mai extinsă sau să devină un „dușman” nu numai al 
instituţiei, ci și al întregului sistem de învăţământ. 

Analiza unui caz concret confirmă cu prisosinţă cele 
expuse în rândurile de mai sus. Două  angajate ale 
Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu” (USMF)  au făcut plângeri pe caz de 
hărţuire sexuală și abuz în relaţiile de muncă conducerii 
instituţiei și  organelor de drept asupra profesorului V. 
P., care este și șeful catedrei ale cărei angajate sunt, iar 
una dintre ele a făcut public comportamentul și în mass 
media. Deși cazul a fost copios mediatizat, el  nu s-a 
bucurat în aceeași măsură de atenţia autorităţilor abi-
litate. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale 
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s-a limitat la monitorizarea cazului, pasând soluţionarea 
plângerii Comisiei de Etică a USMF. La mai bine de 
două luni Comisia de Etică a USMF a examinat „acuzaţi-
ile de abuz și hărţuire sexuală de la Catedra de Epide-
miologie”, a condamnat la general orice fel de hărţuire, 
dar constatând că acest conflict „este de lungă durată 
și la o etapă destul de avansată”, nu a reușit să identi-
fice „anumite căi de aplanare și revenire la o colaborare 
echilibrată în cadrul catedrei”, nu a pedepsit făptașul. 
Și, la rândul ei, a plasat cazul instanţei de judecată. 
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 
asigurarea egalităţii, în ședinţa sa publică din 4 martie 
2019, a calificat drept hărţuire pe criteriu de sex faptele 
profesorului de la USMF „Nicolae Testemiţanu”15. 

Ezitările victimelor violenţei sexuale sau chiar renun-
ţarea de a raporta cazurile de abuz sexual sunt influ-
enţate în mare măsură și de durata judecării cazurilor 
în instanţe. Este demonstrativ în acest sens (al duratei 
judecării) cazul condamnării medicului de la Internatul 
Psihoneurologic din Bălţi, Stanislav Florea, acuzat de vi-
olul a 18 paciente din cadrul Internatului și condamnat 
de prima instanţă la 13 ani de închisoare cu executare 
în penitenciar de tip închis. Ulterior, magistraţii de la 
Curtea de Apel din Bălţi au modificat sentinţa primei 
instanţe și l-a condamnat la 15 ani de închisoare. De 
precizat că prima instanţă nu a acordat victimelor nici 
un leu ca despăgubire pentru suferinţa fizică și morală. 
Colegiul penal al Curţii de Apel Bălţi a admis și acţiunile 
civile ale victimelor, acestea primind ca despăgubire 
fiecare câte 50 de mii de lei , iar una a primit 70 de mii 
lei, dat fiind că a fost violată când era minoră de două 
ori și a rămas și însărcinată după viol. Am putea spune 
că s-a făcut dreptate, decât că în acest caz cauza penală 
pentru viol a fost iniţiată în februarie 2013, iar decizia 
definitivă a instanţei a fost emisă și pusă în aplicare 
abia în martie 2019! 

Este cazul să remarcăm de asemenea că în a doua ju-
mătate a anului 2018 o mare îngrijorare a trezit modul 
de a reflecta problema violenţei sexuale în mass-me-
dia. Și nu este vorba numai de titluri și generice nepro-
fesioniste, menite mai degrabă să adune vizualizări 
și să ridice în topuri informaţionale cutare sau cutare 
sursă media. Mass-media uită să analizeze și să tra-
teze cu discernământ cauzele abuzurilor cu caracter 
sexual și efectele lor asupra victimelor și societăţii în 
ansamblu. Ne vom referi la încă un caz particular, dar 
care a compromis în mod clar problema în general – 
cazul unei persoane publice, implicată într-un scandal 
privind abuzul sexual. Fără a judeca persoana suspec-

15  Decizie din 04.03.2019, cauza nr. 234/18. Disponibilă pe: http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constata-
re_234_2018.pdf 

tată sau victima, vom remarca dezamăgirea pe care au 
provocat-o jurnaliștii actorilor angajaţi în lupta pentru 
drepturile și demnitatea femeilor, tratând acest su-
biect. Teoriile și „raţionamentele” care au stat la baza 
acestui caz au compromis enorm subiectul violenţei 
sexuale împotriva femeilor în sine prin accente și 
implicaţii politice, ele fiind mai degrabă un catalizator 
puternic ce a alimentat și mai multe stereotipuri și 
prejudecăţi sociale, idei preconcepute despre victime-
le unui viol în societatea noastră.

Concluzii 
 9 Subiectul violenţei sexuale rămâne a fi în Republica 

Moldova încă unul foarte sensibil și ascuns/tabu. 
Această situaţiei este determinată de prejudecă-
ţile încă prezente în comunitate și mai ales care 
afectează atât comportamentul și reticenţele victi-
melor violenţei sexuale, cât și „logica” de acţiune a 
multor dintre oamenii legii.  

 9 Persoanele afectate de violenţa sexuală pot fi în 
egală măsură femei adulte, precum și fete adoles-
cente, cu vârsta până la 16 ani, inclusiv copii.  

 9 A crescut numărul adresărilor din partea persoa-
nelor cu vulnerabilităţi multiple, care au suferit de 
violenţă sexuală: persoane în etate, persoane cu 
probleme de sănătate mintală, persoane adulte, 
care în copilărie au fost abuzate sexual de un 
membru al familiei. 

 9 În ultimii ani abuzatorii sexuali utilizează tot 
mai des tehnologiile informaţionale în scopuri 
de a ameninţă, înfricoșa și umili victima. Aceștia 
recurg, de asemenea, la înregistrări video pentru a 
determina victima să nu raporteze cazul organelor 
de drept. 

 9 Specialiștii responsabili să intervină în cazurile de 
violenţă sexuală sunt încă afectaţi de prejudecăţi și 
stereotipuri și de multe ori contribuie la revictimi-
zarea sau chiar discriminarea victimelor infracţi-
unilor sexuale, punând toată sarcina probării pe 
umerii acestora. Intervenţiile lor se reduc exclusiv 
la propriul mandat, de o manieră îngustă, fără a 
implica și coordona răspunsul în asemenea cazuri 
cu specialiști din alte sectoare. 

 9 Este cunoscut faptul că deseori victimele infracţiu-
nii de hărţuire sexuală se află la studii sau în relaţii 
de muncă cu agresorul ori poate fi o persoană 
aflată la îngrijire, dependentă în oricare alt mod de 
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infractor. Prejudecăţile din comunitate, atitudinea 
oamenilor legii faţă de victimele hărţuirii sexuale, 
în majoritatea absolută a cazurilor femei, mecanis-
mul de probare a infracţiunii le descurajează a ra-
porta acest tip de infracţiune, ele riscând nu numai 
să-și prejudicieze imaginea și bunul nume pe o arie 
extinsă, dar și să devină „dușman” al instituţiei sau 
chiar al întregului sistem de învăţământ

 9 Mass media tratează, spre regretul public, cazurile 
de violenţă sexuală încă foarte neprofesionist. 
Prezentarea cazurilor de abuz sexual (și așa foarte 
sensibile dat fiind că vizează viaţa privată a persoa-

nei) din perspectiva calităţilor morale sau biografiei 
persoanelor nu-și au locul și rostul în cazul în care 
vorbim despre un jurnalism de calitate. Victimiza-
rea repetată a părţii vătămate, blamarea victimelor 
violurilor, în general, și descurajarea oricui a trăit 
sau va trăi cândva de o formă sau alta de violenţă 
sexuală – acesta este cel mai evident și cel mai 
regretabil impact pe care îl provoacă politicile 
editoriale construite pe goană după stoarcere de 
emoţii tari din orice subiect de viol. Or, misiunea 
presei și a societăţii civile, între altele, este să în-
curajeze orice victimă să se adreseze pentru ajutor 
sau să raporteze cazul la poliţie.
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Recomandări 
 9 Educarea publicului general și a tinerilor prin acţi-

uni de prevenire și prevenţie timpurie în vederea 
preluării rolului pro-activ în reducerea la toleranţa 
zero faţă de violenţa sexuală și violenţa în familie.

 9 Implementarea unor discipline în școală care 
ar contribui la educarea tinerilor ce înseamnă 
respectul limitelor personale, comunicare asertivă, 
interpretarea corectă a consimţământului etc. Un 
exemplu în acest sens poate fi replicarea cursului 
opţional „Relaţii armonioase în familie” aprobat 
de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova.    

 9 Realizarea unor campanii de sensibilizare care să 
schimbe atitudinea comunităţii faţă de fenomenul 
violenţei sexuale, să combată prejudecăţile și ste-
reotipurile faţă de victimele violenţei sexuale. 

 9 Consolidarea cooperării autorităţilor abilitate în 
organizarea activităţilor de instruire, schimb de ex-
perienţă și de bune practici naţionale și internaţi-
onale privind prevenirea și eradicarea fenomenului 
violenţei sexuale pentru grupurile de profesioniști.

 9 Se recomandă intensificarea eforturilor de perfec-
ţionare, îmbunătăţire și lichidare a unor inegalităţi 

pe principiu zonal privind procedurile de înregistra-
re și examinare urgentă a infracţiunilor cu caracter 
sexual, inclusiv în cazul implicării autorităţilor din 
afara organelor de drept. 

 9 Consolidarea capacităţilor de  instruire și dezvol-
tare a abilităţilor specialiștilor din teren și presta-
torilor de servicii în a acorda servicii victimelor 
violenţei sexuale, bazate pe abordare individuală, 
centrată pe nevoi și în timp util. Elaborarea de 
ghiduri și materiale informaţionale pentru specia-
liști care să-i îndrume cum să răspundă eficient în 
cazurile de violenţă sexuală.

 9 Elaborarea unor Coduri de conduită/mecanism de 
raportate a cazurilor de violenţă sexuală, hărţuire 
sexuală în cadrul colectivelor de muncă, institu-
ţiilor de învăţământ universitar, precum și imple-
mentarea acestora în practică.

 9 Responsabilizarea jurnaliștilor și editorilor a tutu-
ror surselor mass media privind reflectarea etică și 
profesionistă a subiectelor despre violenţa sexuală 
fără a da detalii care atentează la viaţa privată a 
persoanei, fără a  victimiza repetat VVS, evitând  
blamarea în general și discriminarea în particular 
a persoanelor care au trăit o formă sau alta de 
violenţă sexuală. 



Cifre și date calitative  
despre violenţa sexuală  
în Republica Moldova

III. »
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Pe parcursul mai multor ani, Biroul Naţional de Statis-
tică din Republica Moldova prezintă în rapoartele sale 
doar infracţiunea de viol. Dacă în primii ani de monito-
rizare a fenomenului (2000-2014) se remarca o tendin-
ţă de creștere a infracţiunii sexuale de viol (de la 215 
în 2000 la 352 în 2014), apoi din 2014 până în prezent 
această dinamică este în descreștere – datele statistice 
ale acestei instituţii relevă o scădere a infracţiunilor 
privind viaţa sexuală, inclusiv violuri, de la 352 de cazuri 
în anul 2014, la doar 266 de cazuri în 2018. Raporta-
te la 100.000 de locuitori, numărul  cazurilor de viol 
relevă aceeași tendinţă de scădere în ultimii ani – de la 
10 cazuri în 2014 la 8 cazuri în 2017.16 

Statistica organelor de poliţie prezintă un tablou mai 
variabil, atestând 593 infracţiuni care atentează la viaţa 
sexuală, înregistrate în 2018 (2017 – 582; +1,89%), dintre 
care 259 de cazuri de viol (2017 – 296; –13%) și 328 de 
cazuri de acţiuni violente cu caracter sexual (2017 – 282; 
+16,3%). De asemenea, se înregistrează o ușoară creștere 
a infracţiunilor sexuale în familie: de la 30 de cazuri a 
infracţiunilor de viol (art. 171 CP) în 2014 la 39 de cazuri 
în 2018 și de la 20 la 24  de cazuri de acţiuni violente cu 
caracter sexual (art. 172. CP) pentru aceeași perioadă.17  

În același timp, conform datelor Procuraturii Generale, în 
2018 se atestă o creștere a infracţiunilor privind viaţa se-
xuală cu 19 cazuri, comparativ cu 2017, și anume violenţa 
sexuală cu 18,12%. În același an 2018 au fost înregistrate 
611 infracţiuni privind viaţa sexuală și au fost deferite 
justiţiei (trimise în judecată) 13 cauze de viol (exact 
același număr ca și în 2017, dar 30 de cauze în 2016); 154 
cauze penale de viol au fost finalizate cu rechizitoriu.  

Conform datelor Centrului de Medicină Legală, în 2018 
au fost înregistrate 645 solicitări de efectuare a exper-
tizelor medico-legale în stări sexuale contestabile și 

16 Date disponibile pe: http://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20socia-
la__12%20JUS__JUS010/JUS010400reg.px/table/tableViewLayout1/?rxid=9a62a0d7-86c4-45da-b7e4-fecc26003802
17 http://politia.md/sites/default/files/ni_violenta_in_familie_12_luni_2018_pagina_web_a_igp.pdf
18 Bărbaţii și egalitatea de gen în Republica Moldova. – IMAGES, Centrul de Drept al Femeilor, SocioPolis, Chișinău, 2015, pag.114.
19 În opinia a peste 40 la sută dintre bărbaţi femeia este responsabilă și pentru cazurile de viol, iar dacă aceasta are o reputaţie proastă sau 
nu opune rezistenţă fizică când este violată, aceste cazuri nici măcar nu pot fi considerate drept viol. A se vedea: Bărbaţii și egalitatea de 
gen în Republica Moldova. – IMAGES, Centrul de Drept al Femeilor, SocioPolis, Chișinău, 2015, pag. 94.

crime sexuale din partea organelor de drept, instanţelor 
de judecată etc. 

Deși pe parcursul anilor 2014-2018 se înregistrează o 
creștere a numărului de instituţii care prezintă public 
date statistice despre violenţa sexuală, nici datele Biro-
ului Naţional de Statistică, nici cele ale Inspectoratului 
General de Poliţie și nici ale Procuraturii Generale nu 
reflectă cu exactitate realitatea socială. Numărul cazu-
rilor de violenţă sexuală este negreșit mult mai mare, 
însă o bună parte din aceste cazuri nu sunt semnalate 
organelor de drept dat fiind faptul că violenţa sexuală 
este un subiect tabu în societatea moldovenească. 
Or, datele cercetării „Bărbaţii și egalitatea de gen în 
Republica Moldova” relevă că aproape fiecare al cincilea 
bărbat a făcut sex cu o fată/femeie, fără ca aceasta 
să-și dorească, iar aproape fiecare al patrulea bărbat cu 
o fată/femeie, care era prea beată ca să fie în stare să 
spună că nu-și dorește acest lucru. În plus, 18 la sută 
dintre bărbaţii chestionaţi au recunoscut că au utilizat 
forţa pentru a întreţine relaţii sexuale și cu actuala pri-
etenă/soţie, iar 14 la sută dintre bărbaţi au utilizat forţa 
pentru a face sex cu fosta prietenă/soţie. Aproximativ 5 
la sută dintre bărbaţi au săvârșit abuz sexual în grup.18 

Violenţa sexuală este forma de violenţă cel mai puţin 
recunoscută și raportată. Marea majoritate a cazurilor 
nu ajung în atenţia autorităţilor. Factorii de bază care 
favorizează această situaţie sunt multipli: 

a) normele sociale stereotip în care masculinitatea 
este asociată cu dominaţia și agresivitatea, iar 
feminitatea cu supunerea; 

b) învinuirea persoanelor care sunt victime ale 
acestor situaţii ca fiind ele însele de vină pentru 
producerea acestor infracţiuni19; 
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c) frica persoanelor agresate de a denunţa astfel de 
cazuri, pentru a nu fi blamate, repudiate, margina-
lizate etc. 

Și parcursul victimei violenţei sexuale prin sistemul de jus-
tiţie este unul anevoios și descurajant, acestea fiind uneori 
victimizate inclusiv de specialiștii cu care intră în contact 
– poliţiști, ofiţeri de urmărire penală, medici legiști, procu-
rori, judecători. În pofida drepturilor materiale, procesuale 
garantate, victimele infracţiunilor privind viaţa sexuală se 
confruntă cu un sistem birocratic, care nu este pregătit să 
accepte pe deplin statutul de victime ale acestor infracţi-
uni, să le ofere protecţie, asistenţă și realizarea dreptului la 
un proces echitabil. Astfel s-a constatat că din momentul 
săvârșirii infracţiunii până la condamnarea persoanei 
vinovate, victima infracţiunilor privind violenţa sexuală 
are a înfrunta o serie de încălcări procesuale a drepturilor 
sale, abordări, stereotipuri, acţiuni procesuale care vin să 
o intimideze, să o pună într-o situaţie nefavorabilă, să o 
discrimineze în raport cu infracţiunea comisă asupra ei, 
deși ea este victimă și nu poartă nici o vină pentru infrac-
ţiunea comisă. Aceste încălcări, abordări și stereotipuri nu 
numai că pun victimele într-o situaţie de discriminare, dar 
și le descurajează să sesizeze organele competente ori să 
susţină plângerile în continuare, fiind de cele mai multe ori 
nevoite să cedeze, retrăgându-și plângerea sau acceptând 
împăcarea cu infractorul etc. 

Drepturile victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală 
sunt încălcate atât la etapa urmăririi penale, cât și la 
faza de judecare, subiecţii de drept diminuând rolul 
victimei într-un proces penal și al drepturilor acesteia. 
Respectiv, victimele categoriei date de infracţiuni sunt 
iniţial puse în situaţia de a convinge organul de urmărire 
penală despre actul sexual forţat, de a merge pentru 
întocmirea expertizelor, de a susţine cele declarate, de a 
se adresa pentru asistenţă psihologică și medicală, de a 
fi supuse confruntărilor cu făptuitorii și martorii, de a fi 
supuse expertizelor care să constate că nu mint. Ele nu 
sunt implicate în cauzele penale, nu beneficiază de asis-
tenţă juridică și psihologică. Astfel, ele sunt nu numai 
victime ale infracţiunii sexuale, dar și ale unui sistem de 
drept, care le supune victimizării repetate în situaţii în 
care nu sunt oportune și nici necesare asemenea proce-
duri și acţiuni. Mai mult ca atât, până în prezent victime-
le infracţiunilor privind viaţa sexuală nu au beneficiat de 
nici o metodă de reabilitare, de nici o posibilitate de a-și 
reveni la normalitate moral-psihologică, fiind supuse 
unor proceduri birocratice și umilitoare. Anume datorită 
acestui fapt majoritatea lor adoptă o poziţie pasivă și în 
cele mai multe cazuri preferă să nu sesizeze organul de 
urmărire penală despre infracţiunea comisă20.

20 Date disponibile pe: http://lastrada.md/files/resources/3/RO_Sumar_LaStrada_just.pdf

Există și o serie de bariere legislative care conduc la 
lipsa protecţiei efective în faţa agresorilor, la o rată 
scăzută a condamnărilor, însoţită de pedepse blânde.

Concluzii
 9 Ca și concluzie, vom preciza că în prezent colec-

tarea datelor statistice privind infracţiunile cu 
caracter sexual în Republica Moldova este frag-
mentară și neuniformă. Este general recunoscut 
faptul că inclusiv colectarea adecvată și sistemati-
că a datelor statistice este o componentă esenţială 
a procesului de elaborare a politicilor eficiente în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei faţă 
de femei și violenţei sexuale. Astfel, în vederea 
fundamentării măsurilor, precum și a monitorizării 
și evaluării fenomenului prevenirii și combaterii 
violenţei faţă de femei și violenţei sexuale este 
necesară colectarea și analiza datelor segregate 
și comparabile. În acest context menţionăm că în 
special colectarea, dar și analiza datelor statistice 
sectoriale reprezintă încă o provocare pentru insti-
tuţiile responsabile de aceste activităţi.

 9 La etapa actuală o statistică relativ coerentă este 
colectată și analizată doar de MAI. O dificultate îl 
constituie și faptul că datele care sunt colectate 
în diferite sectoare nu sunt armonizate prin prisma 
indicatorilor comuni, iar în unele sectoare se atestă 
lipsa indicatorilor relevanţi. MSMPS a elaborat  fişa 
de colectare a datelor (chestionar şi baza elec-
tronică pentru colectarea datelor) despre cazurile 
de VF care urmează a fi completată de asistenţii 
sociali comunitari şi prestatorii de servicii publice. 
Se preconizează ca pe viitor să fie date statistice 
relevante şi pentru sectorul asistenţei sociale.   

 9 Se constată lipsa sistemelor automatizate de 
colectare și procesare a datelor statistice, iar 
cercetările reprezentative la nivel de ţară sunt 
efectuate sporadic, depinzând de sursele financiare 
ale donatorilor.

 9 Colectarea calitativă a datelor, cooperarea 
multisectorială, promovarea unor politici inte-
grate ar asigura implementarea politicilor care 
ar permite intervenţia eficientă în cazurile de 
violenţă împotriva femeilor și violenţei sexuale prin 
asigurarea unei abordări de coordonare și coope-
rare multisectorială. Și care ar asigura totodată 
că politicile adoptate sunt fundamentate pe date 
statistice relevante.
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Recomandări 
 9 Revizuirea indicatorilor și modalităţilor de colecta-

re a datelor statistice la nivel naţional, acumularea 
datelor și punerea la dispoziţie a datelor calitative 
și cantitative care reflectă dinamica fenomenului 
violenţei sexuale.

 9 Elaborarea unei baze de date consolidate privind 
infracţiunile cu caracter sexual cu scopul de a nu 
perpetua disonanţa datelor din diferite surse de 
stat, dar și pentru a elabora politici naţionale în 
domeniu având la bază date pertinente. Elaborarea 
unor indicatori clari/unificaţi de colectare a datelor 
privind violenţa sexuală, în alte domenii decât 
organele de drept, precum ar fi domeniul sănătăţii, 
educaţiei, asistenţa socială, care să permită o ana-
liză intersectorială a răspunsului statului la astfel 
de infracţiuni. 

 9 Punerea la dispoziţia grupurilor de profesioniști și 
autorităţilor abilitate a unui tablou veridic și cali-
tativ de date privind violenţa sexuală în Republica 
Moldova, care ar permite îmbunătăţirea politicilor 
în acest domeniu, dar și o bugetare bazată pe date 
calitative din mai multe sectoare.   

 9 Elaborarea și punerea în funcţiune a unui sistem 
automatizat de colectare și procesare a datelor 
statistice referitoare la violenţa sexuală, cauzele 
penale, cauzele civile iniţiate pentru recuperarea 
prejudiciului, deferite justiţiei și judecate, de evi-
denţă a agresorilor. 

 9 Eliminarea caracterului sporadic al cercetărilor și 
studiilor privind fenomenul violenţei sexuale bazat 
în exclusivitate pe sursele de finanţare ale dona-
torilor. Sistematizarea cercetărilor reprezentative 
la nivel de ţară bazate pe principii știinţifice și 
conforme standardelor internaţionale. 



Mecanismul de raportare și 
servicii disponibile pentru 
victimele violenţei sexuale

IV. »

4.1. Mecanismul de raportare și iniţiere a unei cauze penale în 
cazul infracţiunilor sexuale
4.2 Accesul la servicii sociale și disponibilitatea acestora 
4.3 Servicii disponibile pentru victimele violenţei sexuale 
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IV. »

4.1. Mecanismul de raportare și iniţie-
re a unei cauze penale în cazul infrac-
ţiunilor sexuale
Deși există mai multe prevederi legale în care sunt 
descrise drepturile victimelor infracţiunilor sexuale, un 
mecanism clar, intersectorial de raportare a cazurilor 
de violenţă sexuală nu este bine conturat. În cazurile de 
violenţă sexuală majoritatea acţiunilor se fac de fiecare 
profesionist în parte, lipsind un mecanism eficient de 
colaborare și un răspuns bine coordonat al specialiști-
lor din domeniul organelor de drept, medical, servicii 
sociale.

Potrivit modificărilor operate în Codul de procedură 
penală prin Legea nr. 66 din 22 aprilie 2011, iniţierea 
urmăririi penale poate fi divizată în 2 etape: procesul 
penal, care începe din momentul înregistrării sesizării 
în condiţiile art. 262-265 Cod de procedură penală, și 
urmărirea penală.

Pornind de la caracterul infracţiunilor privind viaţa se-
xuală și specificul acumulării probelor, promptitudinea 
iniţierii urmăririi penale și efectuarea acţiunilor urgente 
de colectare a probelor reprezintă garanţia unei anchete 
efective și realizarea drepturilor VVS.

În localităţile urbane victima infracţiunilor privind viaţa 
sexuală se adresează Inspectoratelor de Poliţie, care au 
grupe operative și în componenţa cărora intră un repre-
zentant al organului de urmărire penală care efectuează 
acţiuni de urmărire penală ce nu suferă amânare, pre-
cum înregistrarea plângerii, cercetarea la faţa locului, 
audierea victimei, trimiterea victimei pentru efectuarea 
examinării medico-legale. În localităţile rurale însă 
victimele infracţiunilor cu caracter sexual sau reprezen-
tanţii legali ai acestora sesizează poliţistul de sector, 
primarul, asistentul social sau medicul de familie, care 
nu au competenţe de a efectua acţiuni de urmărire 
penală de urgenţă. De cele mai dese ori aceștia nu sesi-
zează organul de urmărire penală, ci acceptă plângerea 
victimei, urmând mai apoi o procedură de înregistrare a 
plângerii și transmitere a acesteia organului de urmărire 

penală pentru examinare potrivit competenţei.

După înregistrare, plângerea se transmite organului de 
urmărire penală, care urmează să întreprindă acţiunile 
necesare, luând în considerare noile prevederi din Codul 
de procedură penală. Respectiv, deși este vorba despre 
2-3 zile, pentru cauzele infracţiunilor cu caracter sexual 
acest termen este destul de mare pentru administrarea 
probelor biologice, existând riscul pierderii acestora. De 
asemenea, în urma studierii cauzelor au fost depistate 
cazuri când data depunerii plângerii nu corespunde cu 
data înregistrării sesizării, fiind depășit termenul de 24 
de ore de înregistrare a sesizării, cum prevede ordinul 
Ministerului Afacerilor Interne nr. 121/254/286-0/95 din 
18 iulie 2008 privind evidenţa unică a infracţiunilor, a 
cauzelor penale și persoanelor care au săvârșit infracţiuni. 
În majoritatea cauzelor termenul de la depunerea sesi-
zării – înregistrarea sesizării – iniţierea urmăririi penale 
este de 1 – 2 zile, ceea ce corespunde standardelor de 
efectuare a acţiunilor de urmărire penală cu diligenţă și 
în termeni proximi. Mai mult ca atât, în cauzele penale 
poliţiștii de sector, după depunerea plângerii, depun 
rapoarte către șefii Inspectoratelor de Poliţie, în care spe-
cifică: „Prin prezentul raport, vă aduc la cunoștinţa Dvs., 
în urma măsurilor de prevenţie desfășurate, am stabilit 
că minora XX întreţine relaţii sexuale cu YX. Reieșind din 
cele menţionate supra, rog permisiunea Dvs. de a fi înre-
gistrată informaţia dată în REI IP X, în scopul soluţionării 
conform legislaţiei în vigoare.”

În asemenea cazuri organele de poliţie au instituit o 
procedură neprevăzută de Codul de procedură penală și 
care atentează la obligaţia organelor de urmărire penală 
de a reacţiona prompt și cu maximă diligenţă, precum 
și încalcă dreptul victimei de a fi examinată cauza în 
termeni cât mai proximi. Contrar legislaţiei în vigoare 
și modificărilor aduse Codului de procedură penală, 
poliţistul, după depunerea plângerii, solicită victimei 
infracţiunii privind viaţa sexuală explicaţii sau declaraţii, 
în care victima relatează în mod amănunţit circum-
stanţele cauzei, ceea ce constituie de fapt o audiere 
fără garantarea drepturilor procesuale expuse expres în 
Codul de procedură penală. Asemenea procedură era 
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practicată de organele de poliţie până în 2011. Acest 
fapt se datora unei lacune legislative, și anume – Codul 
de procedură penală nu prevedea posibilitatea de a 
efectua acţiuni procesuale până la începerea urmări-
rii penale. Ulterior a fost modificat art. 279, alin. (1), 
Cod de procedură penală, care permite organului de 
urmărire penală să efectueze acţiuni procesuale, fiind 
instituită noţiunea de proces penal. Deși legea a fost 
modificată, solicitarea explicaţiilor sau declaraţiilor 
de la victima infracţiunilor cu caracter sexual conti-
nuă în 30% din cauzele analizate. În asemenea cazuri 
procedura de depunere a explicaţiilor și declaraţiilor 
reprezintă de fapt o intimidare a victimei, în condiţiile în 
care explicaţiile urmează a fi solicitate de la persoanele 
aflate în conflict cu legea, și nu de la persoanele care 
sunt victime ale infracţiunilor.

Totodată, solicitarea explicaţiilor este precedată de au-
dierea victimei conform procedurii prevăzute de Codul 
de procedură penală, ceea ce presupune că victima va 
fi nevoită să mai relateze încă o dată circumstanţele 
cauzei și să fie re-victimizată prin retrăirile psihologice și 
emoţionale provocate în urma comiterii infracţiunii. Mai 
mult ca atât, din cele 240 de cauze penale studiate, în 
65 dintre acestea victima depune explicaţii pe marginea 
infracţiunii cu caracter sexual, iar a doua zi este audiată 
ca parte vătămată21.

De regulă, victima este cea care apare în cadrul pro-
cesului penal chiar de la etapa iniţială, din momentul 
sesizării organului de urmărire penală despre săvâr-
șirea infracţiunii. Totuși, sunt cazuri când organul de 
urmărire penală este sesizat și de alte persoane. Cel mai 
dese sunt cazurile minorilor, când de cele mai multe 
ori ofiţerul de urmărire penală este sesizat de reprezen-
tantul legal al victimei: un profesor („în cadrul unui test 
obișnuit dat elevilor, victima a scris că tatăl acesteia 
vitreg, concubinul mamei, o abuzează sexual…”; profe-
soara a discutat cu victima, ulterior sesizând organul de 
poliţie); asistentul social, poliţistul de sector (în urma 
efectuării unor acţiuni de prevenire a criminalităţii), 
medicul de familie.

Deși Codul de procedură penală prevede posibilitatea 
audierii victimelor în condiţii speciale, aceste preve-
deri nu se aplică victimelor infracţiunilor privind viaţa 
sexuală. Audierea victimelor, părţilor vătămate adulte, 
inclusiv minore (14+), se efectuează în condiţii gene-
rale, fără a fi aplicate mecanisme speciale de audiere a 
acestora, prevăzute de legea procesual penală. De ase-
menea, în marea majoritate a cauzelor părţile vătămate 

21 Asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracţiunilor privind viaţa sexuală. Analiza practicii judiciare din Republica Moldova. Centrul 
Internaţional „La Strada”, 2017.

sunt audiate suplimentar de 2-3 ori, fără a fi nevoie de 
audieri suplimentare.

Un alt aspect nu mai puţin important în cazul infracţiu-
nilor privind viaţa sexuală este faptul că după depune-
rea plângerii victimei i se eliberează îndreptare pentru 
efectuarea examinării medico-legale. Cu îndreptarea 
respectivă victima este pusă în situaţia să caute de sine 
stătător, fără sprijinul necesar, instituţia unde poate 
să facă examinarea medico-legală, medicul legist de 
serviciu etc.

De cele mai multe ori, ofiţerul de urmărire penală nu 
a solicitat ambulanţa pentru transportarea victimei 
și efectuarea raportului de examinare medico-legală, 
cu excepţia în care victima a solicitat de sine stătător 
serviciul de urgenţă. De asemenea, nu s-a constatat nici 
un caz în care victima să fie transportată de poliţist la 
spitalul de urgenţă sau pentru efectuarea examinării 
medico-legale. Se creează impresia că de la depunerea 
plângerii privind săvârșirea infracţiunii ce atentează la 
viaţa și integritatea sexuală, victima urmează să dove-
dească lumii întregi că infracţiunea a avut loc.

Asigurarea drepturilor victimei infracţiunilor sexuale. 
Articolul 78 din Codul de procedură penală prevede ex-
pres drepturile victimei/părţii vătămate. Totuși, consi-
derăm că în cazul victimelor infracţiunilor privind viaţa 
sexuală, în mod special lor urmează să le fie asigurate 
drepturile speciale, pentru a avea parte de un proces 
echitabil și de o reintegrare socială cât mai eficientă.

Codul de procedură penală garantează părţii vătămate 
dreptul la avocat, iar în cazul în care nu dispune de 
mijloace bănești – să fie asistată de un avocat care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat. Cu referire 
la garantarea dreptului la asistenţă juridică, menţionăm 
că deși la audierea părţii vătămate se întocmește un 
proces-verbal de comunicare a drepturilor și obli-
gaţiilor acesteia, în nici unul din dosarele cercetate 
victima nu a solicitat un avocat din oficiu care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat. Ceea ce ne face să 
concluzionăm că victimele nu doresc să fie reprezentate 
de un avocat sau comunicarea drepturilor și obligaţiilor 
nu este efectivă și victima pur și simplu nu cunoaște 
în ce constă la modul practic acest drept. Cazurile în 
care victima a fost reprezentată de un avocat cu care a 
încheiat un contract de asistenţă juridică garantată de 
stat sunt unice/sporadice. 

Legea procesuală nu garantează victimei dreptul la asis-
tenţă medicală, deși conform specificului infracţiunilor 
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asistenţa medicală este inevitabilă. Suntem în imposi-
bilitate de a constata cu certitudine dacă victimele din 
cauzele penale cercetate au beneficiat de o asistenţă 
medicală gratuită și necesară, însă acest fapt l-am 
dedus din acţiunile civile înaintate, prin care se solicită 
repararea prejudiciului material, compensarea chel-
tuielilor pentru tratament, fiind indicat și prejudiciul 
material cauzat.

În toate cauzele penale, cu unele excepţii, victimelor le 
sunt eliberate îndreptări pentru a se prezenta la medicul 
legist în vederea întocmirii unui raport de constata-
re medico-legală. Însă examinarea medico-legală nu 
presupune și acordarea asistenţei medicale necesare 
victimei, ci doar constatarea leziunilor. La acest aspect 
relevăm că victimei i se acordă asistenţă medicală 
doar în cazul în care ea a solicitat asistenţa medicală 
din cauza stării de sănătate, precum și în cazul în care 
victima solicită de sine stătător acordarea asistenţei 
medicale, cu suportarea tratamentului medical din 
cont propriu, ca ulterior costurile să fie recuperate prin 
intermediul instanţei de judecată. De cele mai multe 
ori victimele se adresează de sine stătător la medicul de 
familie pentru consultaţie și prescriere a unui tratament 
pe cont propriu.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1387 din 10 decem-
brie 2007 cu privire la aprobarea Programului unic al 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, asistenţa 
medicală obligatorie necesară victimelor infracţiunilor 
cu privire la viaţa sexuală cuprinde:

 – analiza generală a sângelui;

 – analiza urinei;

 – frotiu urogenital;

 – investigaţiile bacteriologice;

 – investigaţii virusologice;

 – examen ecografic complex (organele cavităţii ab-
dominale + organele sistemului urogenital);

 – investigaţii de radiodiagnostic.

Asistenţa medicală se solicită pentru tratarea leziuni-
lor corporale, nefiind nici un caz de tratare a bolilor cu 
transmisie sexuală sau în legătură cu avortul în urma 
violului. Mai mult, potrivit hotărârii Guvernului menţio-
nate mai sus și anexelor acesteia, avortul nu este inclus 
ca o asistenţă medicală/intervenţie acoperită de poliţa 
medicală obligatorie.

În cazul infracţiunilor de întreţinere a unui raport sexual 
cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani, asis-

tenţa medicală se acordă doar în cazul în care victima 
este însărcinată și se adresează medicului de familie în 
legătură cu sarcina. Ceea ce considerăm alarmant este 
faptul că în cauzele de viol, acţiuni sexuale cu caracter 
pervers, întreţinerea unui raport sexual cu o persoană 
care nu a împlinit vârsta de 16 ani, nu se solicită exper-
tiza cu privire la faptul dacă victima a contactat o boală 
cu transmitere sexuală și necesită tratament în acest 
sens. În nici o cauză penală din cele cercetate nu a fost 
solicitat așa ceva. Mai mult ca atât, în nici o cauză pena-
lă nu a fost solicitată repararea prejudiciului material ce 
rezultă din tratarea unei boli cu transmitere sexuală.

Serviciile de consiliere psihologică la fel sunt utilizate 
sporadic, chiar dacă Legea cu privire la reabilitarea  
victimelor infracţiunilor prevede expres consilierea 
psihologică garantată de stat. De multe ori organele 
de drept și serviciile medicale nu cunosc unde ar putea 
referi victimele pentru aceste servicii, în multe localităţi 
serviciile de consiliere psihologică specializată lipsesc cu 
desăvârșire.

4.2 Accesul la servicii sociale și  
disponibilitatea acestora 
În cele mai dese cazuri victimele violenţei sexuale nu 
știu unde să apeleze pentru ajutor sau se simt absolut 
derutate. Totodată, în Republica Moldova și numărul 
serviciilor specializate pentru victimele infracţiunilor 
sexuale este limitat. Exista servicii, organizaţii, care pe 
lângă servicii destinate victimelor violentei în familie 
sau victimelor traficului de fiinţe umane, oferă servicii și 
victimelor infracţiunilor sexuale. În același timp, organi-
zaţii/servicii specializate adresate expres victimelor 
violenţei sexuale în Republica Moldova  practic 
lipsesc. 

Există o relaţie directă între vârsta victimei și moda-
litatea de accesare a serviciilor existente. Specificul 
victimelor minore constă în faptul că ele de cele mai 
multe ori nu percep situaţia complicată în care se află și 
chiar dacă unele înţeleg că nu e bine ce li se întâmplă, 
de multe ori ezită să ceară ajutor adulţilor. Cauzele sunt 
mai multe: fie că sunt manipulate de agresor, fie că 
le este frică să vorbească despre situaţia lor, fie că, în 
ultimă instanţă, nu știu unde și cui se pot adresa. Astfel 
minorele ajung să beneficieze de ajutorul unui specialist 
abia atunci când părinţii sau careva dintre persoanele 
adulte apropiate copilului se autosesizează, fie asis-
tentul social comunitar când face vizite la domiciliu și 
depistează unele devieri de comportament sau lipsa 
unui mediu sănătos pentru creșterea și educarea co-
piilor, fie unul dintre pedagogi sau medicul de familie. 
Foarte rar victimele minore se adresează la poliţie. La 
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rândul său, poliţistul face referirea victimei la cele mai 
apropiate servicii specializate pentru victimele violenţei 
sexuale, dacă desigur și el cunoaște asemenea serviciile 
existente.

Un alt specific al victimelor violenţei sexuale minore 
este faptul că o bună parte dintre acestea provin din 
familii social vulnerabile, familii monoparentale sau 
chiar minori fără părinţi, fără domiciliu. Astfel, unele 
dintre acestea ajung în centre de plasament pe motiv 
de vulnerabilitate și, ulterior, este identificată și proble-
ma abuzului sexual. Unele dintre ele au fost abuzate 
sexual la vârste fragede, au suportat un avort sau au 
născut în adolescenţă. În cazul minorilor, victime ale 
violenţei sexuale din familii mai puţin vulnerabile, un rol 
important îl au părinţii. Marea majoritate a acestora, de 
cum află de situaţia prin care a trecut copilul lor, încep 
să caute soluţii. Una dintre  soluţii în aceste situaţii este 
atunci când dau de o publicitate a serviciilor specializa-
te, de regulă, organizaţii neguvernamentale sau centre 
specializate (Telefonul de Încredere pentru Femei și 
Fete, Centre pentru victimele violenţei în familie, adresa 
unui centru maternal etc.). 

Victimele violului conjugal raportează de obicei violen-
ţa în familie (formele fizică sau psihologică) și, ulterior, 
în cadrul consilierii, recunosc și violenţa sexuală. De 
cele mai multe ori femeile nici nu consideră violul 
conjugal ca o formă de violenţă sexuală în familie, 
date fiind stereotipurile existente în societate precum 
că femeia trebuie să-și facă datoria de soţie și trebuie 
„să se culce cu soţul ei atunci când acesta i-o cere”. 
Decizia de a întrerupe cercul violenţei în familie este 
determinată uneori de preluarea comportamentului 
agresiv de către copii – victima mamă conștientizează și 
reacţionează când vede că propriii copii încep să devină 
agresivi, că ei preiau comportamentul violent al tatălui. 

Accesul victimelor violenţei sexuale la instituţiile 
care oferă servicii de plasament (în special, Centrul 
de Asistenţă și Protecţie a victimelor și potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane din Chișinău 
(CAP), Centrele maternale) se realizează prin inter-
mediul organului teritorial de asistenţă socială, ele 
fiind referite de reprezentantul administraţiei publice 
locale (APL) sau celei centrale (APC) ori de reprezen-
tantul organului teritorial de poliţie. Unele cazuri sunt 
identificate prin intermediul Telefonului de Încredere 
pentru Femei și Fete al Centrului  Internaţional „La 
Strada”. După consilierea psihologică și evaluarea 
riscurilor pentru persoană identificată (copil sau 
adult), specialiștii acestui ONG, în funcţie de nevoile 
victimei, organizează referirea acesteia către instituţia 

specializată corespunzătoare sau către autorităţile 
competente. Centrul Internaţional „La Strada” dispune 
de asemenea de o echipă mobilă de intervenţie, care 
se deplasează în teritoriu, la solicitarea organelor de 
drept, în special când este nevoie de asistenţă juridică 
(serviciile unui avocat specializat) și consiliere psiho-
logică. Sunt destul de rare cazurile când victimele vi-
olenţei sexuale se adresează personal, dat fiind faptul 
că puţine dintre acestea cunosc despre existenţa unor 
asemenea servicii. Există însă și cazuri când organiza-
ţiile se autosesizează din mass-media pentru a oferi 
asistenţă victimelor infracţiunilor cu caracter sexual. 

În general, pentru a plasa un beneficiar (atunci când 
este nevoie de adăpost) la un Centru de plasament este 
nevoie de a întocmi un demers, de a obţine un certificat 
medical, a fi în posesia unui act de identitate, alte for-
malităţi. Atunci când prestatorii de servicii în domeniu 
au de-a face cu un caz urgent, victima violenţei sexuale 
poate fi primită ad-hoc, actele perfectându-se ulterior, 
pe perioada aflării ei în cadrul Centrului la care a fost 
referită. De remarcat că nici un Centru de plasament nu 
a indicat necesitatea obligatorie a prezentării unui cer-
tificat care să confirme calitatea procesuală a victimei 
violenţei sexuale. Decizia de a iniţia un proces penal pe 
numele agresorului este lăsată la discreţia victimei sau 
a rudelor acesteia, în special în cazul victimei violenţei 
sexuale minore.

Există însă un șir de factori de constrângere în acor-
darea serviciilor de plasament: a) vârsta (în funcţie de 
specificul Centrului, există anumite categorii de vârstă 
pentru care se oferă asistenţă); b) prezenţa unei boli 
mentale (victimele care suferă de retard mintal ușor 
sunt acceptate, iar cele care au dereglări psihice mai 
severe nu pot fi acceptate în calitate de beneficiari ai 
Centrului, deoarece pun în pericol viaţa și securitatea 
altor beneficiari); c) prezenţa tuberculozei; d) capacităţi 
de mobilitate limitate (Centrele nu dispun de condiţiile 
fizice necesare pentru a asigura deplasarea persoanelor 
cu dizabilităţi); e) dependenţa de alcool (în cazul când 
victima consumă alcool, ea este trimisă iniţial să treacă 
un curs de dezalcoolizare și doar după asta poate fi 
acceptată la Centru); f) dependenţa de droguri. 

Majoritatea Centrelor oferă intervenţii necesare pe 
perioada de criză (maxim 3 luni, foarte rar 6 luni). 
Condiţiile în care poate fi prelungită perioada de 
plasament sunt diferite – în mare parte se acceptă în 
cazul copiilor când nu există condiţii optime pentru 
integrare în familia biologică sau într-o formă nouă de 
plasament. În cazul adulţilor, termenul de plasament 
poate fi prelungit când nu există condiţii optime de 
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trai pentru reintegrarea socială ulterioară a victimelor 
violenţei sexuale.

Specialiștii structurilor care oferă servicii de prevenire 
și combatere a violenţei în familie și faţă de femei au 
remarcat faptul că au beneficiat de stagii sau cursuri 
de formare, de instruiri care le-au permis să-și per-
fecţioneze nivelul profesional și să îmbunătăţească 
calitatea serviciilor. Psihologii, care activează la Centrul 
de Asistenţă și Protecţie a victimelor și potenţialelor 
victime ale traficului de fiinţe umane (CAP), Centrul 
Naţional de Prevenirea Abuzului faţă de Copii (CNPAC), 
Centrul Internaţional „La Strada”, Centrul de Drept al 
Femeilor (CDF), au beneficiat de instruiri în domeniul 
asistenţei victimelor violenţei sexuale în SUA, Aus-
tria, România, Federaţia Rusă. În același timp, aceștia 
precizează că „este mult prea puţin să cunoști tehnici 
de asistenţă sociopsihologică, dacă societatea nu este 
gata să accepte aceste victime… Când le deschidem 
ușa să plece, multe dintre ele se confruntă cu atitudini 
de neacceptare în societate”. Ei sunt însă convinși de 
necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru 
victimele violenţei sexuale și pregătirii specialiștilor 
care să acorde servicii pertinente acestei categorii de 
beneficiari, în conformitate cu nevoile lor specifice. 

O problemă ce ţine de calitatea serviciilor se referă 
la diagnosticul victimelor. Unii manageri ai Centrelor 
de plasament afirmă că angajaţii Centrelor „tratează 
victimele fără diagnostic”. Respectiv, și rezultatele 
lasă de dorit anume din acest considerent – este dificil 
a consilia calitativ și eficient o victimă a violenţei 
sexuale fără a face un diagnostic complex, doar în baza 
unor anumite relatări și constatări. Aceste probleme 
argumentează o dată în plus necesitatea pregătirii 
suplimentare a specialiștilor, inclusiv din Centrele ce 
oferă servicii victimelor violenţei în familie (deoarece la 
moment Centre specializate pentru victimele violenţei 
sexuale nu există în republică), pentru ca aceștia să 
poată identifica toate formele de violenţă și să acorde 
servicii pertinente, victimelor violenţei sexuale, ţinând 
cont și de diagnostic. 

În procesul de reabilitare a copiilor, victime ale violenţei 
sexuale, specialiștii aplică metodele și tehnicile pe 
care le-au învăţat la instruirile organizate de CNPAC 
(materiale pregătite și editate de Serviciul de asistenţă 
psihosocială a copilului și familiei „AMICUL”). Fiecare 
copil este consiliat în parte, ţinând cont de nevoile și 
particularităţile individuale. Specialiștii de aici evalu-
ează în primul rând în ce măsură a fost afectat copilul 
de evenimentul traumatizant. Ulterior „prelucrează” 
efectele traumei, utilizând diferite metode, în funcţie 

de vârsta copilului. Cele mai frecvente metode utilizate 
sunt cele proiective. Copiii sunt de obicei sociabili, 
comunicabili. Chiar dacă ei nu întotdeauna își pot reda 
emoţiile deschis, o fac prin intermediul artei, metodă 
urmată ulterior de o discuţie de la egal la egal. 

Copiii, victime ale violenţei sexuale, au nevoie de mai 
mult timp pentru a stabili relaţia cu specialistul și cer o 
atenţie mai mare din partea celui din urmă. Psihologul 
trebuie să fie foarte atent la limbaj, la atingeri. Cu toate 
acestea, există anumite probleme în reabilitarea copi-
ilor, victime ale abuzului sexual – unii dintre ei renunţă 
la terapia individuală. 

Cercetările pe acest segment al violenţei relevă însă 
că o parte dintre victimele abuzurilor sexuale nu au 
beneficiat de nici un serviciu de suport, chiar dacă era 
necesar să le fie acordat. Semnalăm în special cazurile 
victimelor violenţei sexuale în etate care ajung să-și 
trăiască trauma în singurătate și să o depășească ele 
singure. În același timp, lucrătorii sociali relevă că de 
asistenţă psihologică, în anumite situaţii, au nevoie nu 
numai persoanele care au fost victime, dar și o catego-
rie de persoane vârstnice din comunitate, care se tem 
să stea singure în casă, să nu fie agresate și, seara, se 
întrunesc ca să doarmă împreună câte două, când la 
una, când la alta. Datele cartografierii atestă că cel mai 
frecvent victimele abuzurilor sexuale vârstnice nu ajung 
să beneficieze de servicii, ele rămânând în comunita-
te și luptând cu trauma în solitudine și cu credinţa în 
Dumnezeu. 

Întrucât violenţa sexuală cauzează repercusiuni, traume 
și efecte psihologice diferite în comparaţie cu violen-
ţa în familie, este evidentă de asemenea necesitatea 
dezvoltării unui serviciu psihologic specializat destinat 
victimelor violenţei sexuale. Specialiștii din comuni-
tate și din sistemul de justiţie trebuie pregătiţi ca să 
informeze cât mai accesibil victimele violenţei sexuale 
despre drepturile pe care le au și să le direcţioneze către 
serviciile cele mai potrivite situaţiei lor concrete. Ei ar 
trebui să le explice cât mai clar și mai convingător des-
pre beneficiile consilierii, să le convingă ca să le urmeze, 
pentru că deseori VVS refuză orice servicii de suport. 

În această ordine de idei, este necesar a elabora și un 
curriculum pentru serviciile psihologice specializate 
acordate victimelor violenţei sexuale, un curriculum 
stabil, care să cuprindă acţiunile, pas cu pas, de la 
prima consiliere și până la ultima. La ora actuală psiho-
logii prestează servicii de consiliere foarte neuniforme. 
De altfel, unul dintre serviciile cele mai solicitate și mai 
necesare victimelor violenţei sexuale este anume consi-
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lierea psihologică. De precizat că marea majoritate a vic-
timelor, care au ajuns în vizorul unei organizaţii neguver-
namentale, chiar și acele care nu au fost plasate într-un 
Centru, au fost consiliate de un psiholog. Intervenţia 
psihologului a fost una benefică pentru toate cazurile și, 
pentru moment, le-a ajutat pe victimele infracţiunilor 
sexuale să treacă mai ușor peste cele întâmplate. Iată 
doar două mărturii în acest sens: 1. „Mi-a plăcut să discut 
cu psihologul, are o energie… Eu ca atare prima dată 
am primit așa ceva, are așa o energie că poţi să-i spui 
totul, ai încredere”. 2. „Am mers la psiholog și, în decurs 
a 10 consilieri, m-a readus la viaţă. M-am reintegrat în 
societate, pot comunica, pot să merg liber pe stradă, fără 
să mă tem că cineva mă va arăta cu degetul”.

Asistenţa psihologică și reabilitarea victimei presupune 
informarea ei corectă și înţelegerea fenomenului prin 
care a trecut, contribuind la creșterea încrederii în sine 
și reducând repetarea unor experienţe similare. „Aș vrea 
ca toate femeile să afle despre aceste Centre, că sunt 
foarte multe femei în așa situaţie. Cel mai important 
este ceea ce-mi explicau toţi psihologii și aș vrea să 
ajungă la toţi, că eu sunt victimă, dar el e agresor. Agre-
sorul se liniștește, își adună puteri, apoi iar agresează. 
Eu nu înţelegeam așa ceva. Eu credeam că el va fi altfel, 
că se va schimba și totul va fi bine”. 

Marea majoritate a victimelor se confruntă cu sentimen-
te de vinovăţie, rușine, frică, anxietate, depresie, motiv 
pentru care asistenţa psihologică trebuie menţinută pen-
tru o perioadă mai îndelungată de timp. În cazul copiilor, 
psihologii semnalează că ar avea nevoie de cel puţin 10 
ședinţe pentru a atinge rezultatul scontat. Intervenţia 
de scurtă durată a psihologului nu permite reabilitarea 
psiho-emoţională a victimei, chiar dacă specialistul se 
străduie să-i dea maxim posibil într-un timp restrâns. 
După cum mărturisesc chiar psihologii înșiși, ei prestează 
intervenţie de câteva zile, săptămâni sau poate luni în cel 
mai bun caz, perioadă în care nu pot să pretindă că au in-
tervenit eficient. Pentru că o persoană, victimă a violen-
ţei sexuale, are nevoie de adaptare, are nevoie să capete 
încredere în specialist, apoi încredere în ea însăși, ca să 
poată depăși consecinţele traumei. Ulterior, psihologul 
trebuie să-i ofere niște tehnici comportamentale, niște 
strategii comportamentale care să o facă să se simtă mai 
puternică decât la momentul adresării. 

Totodată, în lipsa unor Centre specializate, victimele 
violenţei sexuale, sunt nevoite să trăiască într-o comu-
nitate anume și să frecventeze ședinţe de reabilitare la 
psiholog într-o altă localitate. Situaţia dată se răsfrânge 
negativ asupra beneficiarelor – ele frecventează maxim 
3-4 ședinţe de reabilitare și abandonează, dar au nevoie 

de mai multe ședinţe.  

O altă problemă în cazul minorilor din această catego-
rie de victime este lucrul cu părinţii, pentru a-i informa 
despre stările prin care trece copilul, ca ei să fie apţi a 
le oferi suportul necesar. Actualmente, marea majo-
ritate a părinţilor nu beneficiază de astfel de servicii. 
În plus, în cazul copiilor, victime ale violenţei sexuale, 
sunt necesare de asemenea un șir de acţiuni și în cadrul 
instituţiei de învăţământ, precum și o implicare mai 
pro-activă a asistentului social din comunitate. În acest 
context, semnalăm și atenţia redusă din partea cadrelor 
didactice, psihologilor din instituţiile de învăţământ 
faţă de problema violenţei sexuale. Desigur, există și 
exemple de bune practici, când cadrele didactice au 
semnalat cazul de abuz sexual organelor de poliţie, 
alteori și actorilor neguvernamentali activi în domeniu, 
dar ele deocamdată sunt puţine la număr. 

Una dintre problemele de actualitate ale administraţiei 
publice locale, când vine vorba de acordarea asistenţei 
calificate victimelor violenţei sexuale, o constituie și lipsa 
de pregătire a asistenţilor sociali comunitari, fluctuaţia în 
rândurile acestora și necunoașterea serviciilor spre care ar 
putea direcţiona victimele. De regulă, în special în spaţiul 
rural, ca asistenţi sociali lucrează persoane din diferite 
domenii – foști contabili, ingineri de specialitate etc., 
care, desigur, nu au pregătirea necesară. Ori asistentul 
social trebuie în primul rând să deţină informaţiile despre 
serviciile existente la nivel raional și naţional. Compe-
tenţele acestuia mai trebuie fortificate și pentru ca el să 
deţină, la nivel local, o cartografiere a beneficiarilor și să 
poată referi persoanele spre serviciile existente. 

De altfel, cartografierea relevă mai multe puncte slabe 
în sfera protecţiei sociale a victimelor violenţei sexuale. 
Acestea se rezumă la: 

 – lipsa serviciilor specializate atât pentru copiii, cât și 
pentru adulţi, victime ale violenţei sexuale; 

 – lipsa serviciilor de durată, în Centrele pentru 
victimele violenţei în familie/victimele traficului 
de fiinţe umane asistenţa fiind acordată doar pe 
perioada de criză;

 – lipsa serviciilor de prevenire a violenţei sexuale la 
nivel de comunitate;  

 – lipsa activităţilor de reintegrare a victimelor vio-
lenţei sexuale în comunitate, în paralel cu serviciile 
oferite familiei. 

Este important să fie create servicii specializate expres 
pentru victimele violenţei sexuale. Specializarea cen-
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trelor, pe categorii de victime, ar avea, fără îndoială, un 
efect pozitiv. Or, este periculos ca o tânără cu experi-
enţă de trafic să se întâlnească cu o tânără, victimă a 
violenţei sexuale. Ea poate primi o informaţie eronată 
despre ceea ce a făcut sau i s-a întâmplat persoanei  re-
spective în trafic. Riscul cel mai mare este că o victimă 
a traficului de fiinţe umane, fiind în același Centru cu 
o victimă a violului sau o victimă a violenţei în familie, 
păstrând legătura cu traficanţii, poate recruta alte 
persoane chiar fiind în Centru. 

Este imperios necesar a dezvolta și servicii de securitate 
pentru victimele violenţei sexuale, deoarece actual-
mente, deși acestea beneficiază de consiliere psihologi-
că gratuită oferită de organizaţii neguvernamentale, ele 
nu sunt protejate și nu se află în siguranţă. În Republica 
Moldova a fost adoptată Legea nr. 105 din 16.05.2008 
cu privire la protecţia martorilor și altor participanţi 
la procesul penal (în vigoare din septembrie 2008), 
însă ea nu cuprinde și persoanele respective în calitate 
de beneficiari. În aceste condiţii se impune a crea un 
sistem de protecţie și siguranţă și a victimelor violenţei 
sexuale, pentru ca să crească încrederea acestora în 
justiţie, în autorităţile statului.

Cu toate problemele și deficienţele menţionate până 
aici, există totuși și unele puncte tari care sunt nomi-
nalizate de specialiști: acordarea serviciilor victimelor 
violenţei sexuale în cadrul Centrelor pentru victimele 
violenţei în familie, precum și interacţiunea dintre unele 
instituţii sociale în acordarea asistenţei victimelor 
violenţei sexuale. 

Dezvoltarea serviciilor specializate va contribui la îm-
bunătăţirea atât a calităţii serviciilor oferite victimelor 
violenţei sexuale, cât și a mecanismului de referire către 
aceste servicii, iar, implicit, și la creșterea numărului 
de cazuri raportate de victime. În opinia specialiștilor, 
cea mai bună publicitate a calităţii serviciilor o poate 
face însuși beneficiarul – nici un flaier, nici un material 
informativ, nici cea mai credibilă sursă media nu poate 
face ceea ce poate face o victimă care a beneficiat de 
serviciile necesare. Dacă o persoană agresată sexual va 
fi asistată corect și va fi protejată, la toate etapele pro-
cedurii penale și după procesul judiciar nu va fi lăsată de 
una singură, numărul victimelor violenţei sexuale care 
vor raporta organelor de drept, autorităţilor competen-
te aceste infracţiuni va crește indubitabil.  

4.3. Servicii disponibile pentru 
victimele violenţei sexuale  
În prezent în Republica Moldova servicii specializate 
pentru victimele violenţei sexuale practic lipsesc. 

Serviciile pentru această categorie de beneficiare 
le oferă unele organizaţii neguvernamentale, care 
asistă victimele violenţei în familie din fondurile 
donatorilor și de 3 instituţii publice. Ele se rezu-
mă la asistenţă informaţională și suport emoţional 
(Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete – linie 
telefonică a Centrului Internaţional „La Strada” pentru 
victimele violenţei în familie și violenţei sexuale), 
asistenţă medicală, consiliere psihologică, asistenţă 
juridică, plasament, asistenţă socială. De precizat că 
majoritatea Centrelor acordă în mare parte servicii în 
situaţii de criză și nu au acoperire geografică deplină 
la nivel naţional.  

În cele ce urmează ne vom referi mai detaliat la 
serviciile disponibile în cadrul organizaţiilor neguverna-
mentale existente în Republica Moldova, care oferă mai 
activ o gamă de servicii  pentru victimele infracţiunilor 
sexuale. 

Asociaţia Obștească Centrul Internaţional pentru 
Protecţia și Promovarea Drepturilor Femeii „La Stra-
da” (municipiul Chișinău)

Înfiinţat în anul 2001, Centrul Internaţional „La Strada” 
oferă diverse servicii pentru protecţia victimelor violen-
ţei în familie și victimelor violenţei sexuale, precum și 
copii victime ale exploatării sexuale comerciale, în spe-
cial prin utilizarea tehnologiilor informaţionale. Centrul 
administrează câteva instrumente care oferă serviciile 
enumerate. 

 ¾ Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete  
(0 8008 8008) este accesibil 24 din 24 de ore, 7 
zile în săptămână și oferă consiliere psihologică, 
asistenţă juridică, informare despre sistemul de 
asistenţă și protecţie persoanelor afectate de 
violenţă în familie, inclusiv și violenţă sexuală. În 
perioada 2017-2018 la Telefonul de Încredere au 
fost recepţionate 5.648 de apeluri de pe întreg te-
ritoriul Republicii Moldova și înregistrate 1.689 de 
cazuri de violenţă în familie și 22 cazuri de violenţă 
sexuală. În anul 2018 la Telefonul de Încredere au 
fost consiliate 982 de persoane, dintre care 953 
de persoane victime ale violenţei în familie și 11 
victime ale violenţei sexuale. Din numărul acestora 
în 366 de cazuri persoanelor le-a fost acordată 
consiliere psihologică, iar în 563 de cazuri victi-
mele au beneficiat de asistenţă juridică; în alte 77 
de cazuri victimele au fost referite pentru cazare 
și adăpost. Din cele 11 cazuri de violenţă sexuală, 
toate au beneficiat de consiliere psihologică și 
consultaţie juridică, iar în 2 cazuri au fost oferite 
serviciile avocatului.
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 ¾ Echipa de Asistenţă a Copilului oferă suport 
copiilor victime și martori ai abuzurilor sexuale și 
exploatării sexuale (în special, cele săvârșite cu uti-
lizarea tehnologiilor informaţionale). Echipa este 
disponibilă 24 din 24 de ore, 7 zile în săptămână, 
alcătuită dintr-un avocat și psiholog intervievator, 
care se deplasează în orice localitate a Republicii 
Moldova, la solicitarea organelor de drept, procu-
rorilor, specialiștilor din domeniul protecţiei drep-
turilor copiilor. În 2018 au fost asistate de avocat 
specializat 25 de cazuri de abuz și exploatare 
sexuală a copiilor. Psihologul a asistat copii în 28 
de cazuri de abuz și exploatare sexuală în instanţa 
de judecată; au fost efectuate de asemenea 63 de 
interviuri de protecţie și legale a copiilor victime 
(inclusiv 12 în camera de audiere) și 18 rapoarte de 
evaluare psihologică. 

La Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete ac-
tivează un manager și 6 consilieri, 2 psihologi  și doi 
avocaţi, care oferă servicii directe beneficiarilor (echipa 
de intervenţie programul femei și echipa de asistenţă 
și protecţie a copilului împotriva exploatării sexuale și 
abuzului sexual). Consilierii au studii psihologice sau 
studii în domeniul asistenţei sociale și au fost instruiţi 
corespunzător, lucrează pe ture. 

În 2018, în cadrul Centrului Internaţional „La Strada” au 
fost asistaţi 63 de copii, victime-martori ale abuzului/
exploatării sexuale. 

Serviciile oferite în cadrul organizaţiei cuprind consi-
lierea la Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete, 
consultaţie juridică, asistenţă juridică primară, asistenţă 
juridică calificată (reprezentarea intereselor victimei în 
instanţa de judecată). Colaboratorii Centrului desfă-
șoară de asemenea activităţi de monitorizare, campanii 
de sensibilizare, activităţi de educare a tinerilor privind 
relaţiile armonioase, instruirea specialiștilor (în special 
a ofiţerilor de urmărire penală, judecătorilor și procu-
rorilor, în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei) în 
domeniul contracarării infracţiunilor sexuale. De mai 
precizat că pe segmentul prevenirii violenţei faţă de 
femei aceste servicii sunt oferite atât pentru victimele 
violenţei în familie, cât și pentru victimele violenţei 
sexuale. Pe parcursul aproape a două decenii, Cen-
trul Internaţional „La Strada” a organizat mai multe 
campanii informaţionale pentru prevenirea și comba-
terea traficului de fiinţe umane, promovarea migraţiei 
sigure (migratiasigura.md), consilierea telefonică la Linia 
Fierbinte pentru migraţiune sigură și anti-trafic 0 800 
77777. Tot graţie eforturilor specialiștilor Centrului, 
Ministerul Educaţiei (actualmente Ministerul Educaţiei, 

Culturii și Cercetării) a aprobat în curricula școlară un 
curs opţional „Relaţii armonioase în familie”, care este 
implementat în mai multe licee din Republica Moldova. 

Sursele de finanţare în 2018:

• granturi de la organizaţiile internaţionale sau fun-
daţii  în mărime de 66%; 

• auto-finanţare prin servicii prestate organizaţiilor 
internaţionale – 15%; 

• din surse de finanţare publică de la nivel central 
(bugetul de stat) – 19%.

Asociaţia Obștească  „Centrul de Drept al Femeilor” – 
CDF (municipiul Chișinău)

Înfiinţată în anul 2009, programul de activitate al or-
ganizaţiei este de la ora 9:00 până la ora 18:00, de luni 
până vineri. În cadrul organizaţiei activează un asistent 
social, 2 juriști cu normă deplină și un coordonator  al 
Serviciu specializat pentru asistenţa victimelor violenţei 
în familie.

CDF este un centru resursă în domeniul juridic și 
implementează mai multe proiecte pentru reducerea vi-
olenţei în familie, axându-se pe instruirea specialiștilor 
din domeniul dreptului. De asemenea, oferă asistenţă 
juridică primară și calificată victimelor violenţei în 
familie, inclusiv victimelor violenţei sexuale. În ultimii 
ani CDF a devenit cunoscut și prin studiile pe care le-a 
realizat în domeniul analizei serviciilor oferite victimelor 
violenţei în familie, prin editarea Ghidului de orienta-
re juridică în caz de violenţă în familie, dar și pentru 
suportul de curs „Implementarea legislaţiei cu privire 
la prevenirea și combaterea violenţei în familie” pentru 
ofiţerii de urmărire penală, procurori și judecători etc. 

În anul 2017 au fost înregistrate 465 de victime ale 
violenţei în familie în calitate de beneficiare ale servici-
ilor de asistenţă specializată. Dintre acestea, în 20 de 
cazuri victimele au reclamat acte de violenţă sexuală 
din partea partenerilor de viaţă, de rând cu alte forme 
de violenţă în familie.  

În anul 2018 au fost înregistrate 411 victime ale 
violenţei în familie în calitate de beneficiare ale servici-
ilor de asistenţă specializată. Dintre acestea, în 20 de 
cazuri victimele au reclamat actele de violenţă sexuală 
din partea partenerilor de viaţă, de rând cu alte forme 
de violenţă în familie.  Totodată, au fost înregistrate 
4 cazuri de violenţă sexuală în afara familiei (3 cazuri 
– art. 171 CP și 1 caz – 175 CP). În total în 2017-2018 
au fost înregistrate 40 cazuri de violenţă în familie 
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combinată (care au inclus și violenţa sexuală) și 4 cazuri 
de violenţă sexuală în afara familiei.

Serviciile oferite în cadrul acestei organizaţii sunt con-
sultările la telefon, consultare faţă în faţă, psihoterapie, 
consiliere psihologică individuală, consultaţie juridică, 
asistenţă juridică primară, asistenţă juridică calificată 
(reprezentarea intereselor victimei în instanţa de jude-
cată), servicii de reintegrare în familie/comunitate. CDF 
mai realizează și activităţi de monitorizare/post-eva-
luare, activităţi de sensibilizare și lucru în reţea cu alte 
organizaţii ce prestează servicii victimelor violenţei. 
Serviciile nominalizate sunt oferite atât pentru victime-
le violenţei în familie, cât și pentru victimele violenţei 
sexuale. 

Sursele de finanţare ale organizaţiei provin exclusiv de 
la donatorii internaţionali, neexistând o linie în buget 
pentru serviciile adresate victimelor violenţei sexuale.

Centrul de Asistenţă și Protecţie a victimelor și 
potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane – 
CAP (municipiul Chișinău) 

Centrul a fost înfiinţat în anul 2001 cu suportul Orga-
nizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) și înce-
pând din acest an oferă asistenţă victimelor traficului 
de fiinţe umane. Analiza statisticii persoanelor asistate 
pe parcursul anilor 2001-2017 relevă că 93 la sută din-
tre victimele acestui flagel sunt și victime ale violenţei 
în familie. Femeile, încercând să iasă și să rupă cercul 
violenţei în familie, nimeresc în mrejele TFU, constată 
specialiștii  de la CAP.  

CAP activează în regim de 24 din 24 de ore, 7 zile în 
săptămână, iar orarul de prestare a serviciilor, cu ex-
cepţia cazării, este între orele 8:00 – 17:00, de luni până 
vineri. În cadrul organizaţiei activează 3 psihologi cu 
program deplin de muncă (1 acordă consiliere victime-
lor femei și cuplurilor mamă-copil; 1 acordă consiliere 
copiilor separaţi de părinţi și 1 acordă consiliere victi-
melor bărbaţi și băieţi), 8 asistenţi sociali (4 au program 
de zi și 4 au program de noapte), un pedagog de zi și 3 
pedagogi sociali cu program de noapte, 1 jurist, 1 medic 
cu normă parţială și o asistentă medicală.

Numărul beneficiarilor pentru care Centrul a prestat 
servicii în anul 2017  a fost de 274 de persoane. Tot 
în acest an, CAP a asistat 68 de victime ale violenţei 
sexuale, dintre care în 13 cazuri copii până la 14 ani, 
în 5 cazuri copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani, 
în 43 de cazuri copii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 

22  Din 2017 la Centrul de Asistenţă și Protecţie a victimelor și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane din Chișinău s-a deschis 
și funcţionează o aripă specializată pentru copiii abuzaţi sexual.

ani și 7 în cazuri femei cu vârsta mai mare de 18 ani. 
În anul 2018 numărul beneficiarilor pentru care CAP a 
prestat servicii a fost de 188 persoane. Și în acest an 
CAP a asistat 36 de victime ale violenţei sexuale, dintre 
care în 11 cazuri copii până la 14 ani, în 10 cazuri copii 
cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani, în 6 cazuri copii cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani și în 9 cazuri femei cu 
vârsta mai mare de 18 ani.  Copiii, victime ale violen-
ţei sexuale sunt asistaţi în acest Centru pentru că nu 
există un centru specializat de servicii pentru această 
categorie de copii22. „Mulţi copii rămași fără îngriji-
rea părinţilor ajung la noi, inclusiv copii repatriaţi de 
peste hotare, și marea majoritate a acestora sunt și 
victime ale exploatării sexuale”, constată specialiștii 
din cadrul CAP. 

Centrul de Asistenţă și Protecţie prestează o gamă 
largă de servicii atât pentru victimele traficului de fiinţe 
umane, ale violenţei în familie, cât și pentru victimele 
violenţei sexuale. Specificul Centrului constă în faptul 
că el asigură asistenţă de scurtă durată (maxim 30 
zile), pe perioada de criză și doar în cazuri excepţionale 
permite prelungirea termenului de ședere. Serviciile pe 
care le prestează Centrul sunt: cazare/plasament, con-
sultare la telefon, consiliere  faţă în faţă, psihoterapie, 
consiliere psihologică individuală, consiliere psihologică 
de grup, consultaţie juridică, asistenţă juridică primară, 
asistenţă juridică calificată (reprezentarea intereselor 
victimei în instanţa de judecată), asistenţă medicală, 
educaţie non-formală, servicii de reintegrare în familie/
comunitate, igienă personală, acces la piaţa muncii, 
activităţi de monitorizare/post-evaluare, activităţi 
de sensibilizare, suport pentru perfectarea actelor de 
identitate, precum și lucrul în reţea cu alte organizaţii 
ce prestează servicii victimelor violenţei.

Resursele financiare pentru serviciile acordate din 
bugetul de stat sunt limitate. Pentru a oferi servicii mai 
calitative și pentru a răspunde necesităţilor beneficiari-
lor, CAP apelează la OIM și alţi donatori internaţionali 
– statul achită pentru condiţiile de cazare (apă, lumină, 
căldură și alimentaţie). Asistenţa medicală pentru be-
neficiarele CAP este dependentă de prezenţa poliţei de 
asigurare medicală. În lipsa acesteia, victimele violenţei 
sexuale adulte pot beneficia doar de asistenţa urgentă 
a ginecologului sau a medicului de familie. În același 
timp, victimele au nevoie și de analize, tratament, con-
sultaţia neurologului, psihiatrului etc. 

Pentru a acorda asistenţă juridică, CAP apelează la 
serviciile a 2 avocaţi specializaţi pe problemele violen-
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ţei în familie și violenţei sexuale, care sunt remuneraţi 
de OIM. Cât privește asistenţa psihologică acordată în 
cadrul Centrului, sunt folosite diferite tehnici și activi-
tăţi psihosociale în scopul reabilitării victimelor, cum ar 
fi consiliere psihologică individuală și de grup, precum și 
activităţi recreative. 

Fiind instituţie care prestează servicii publice, aflată în 
subordinea Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecţiei 
Sociale, organizaţia beneficiază de o parte din finanţare 
de la bugetul de stat, dar mai obţine și finanţări private 
de la organizaţiile internaţionale, în baza proiectelor 
care le desfășoară. Nici CAP nu are o linie de buget 
separată adresată victimelor violenţei sexuale. 

Asociaţia Promo-LEX

Este  o organizaţie neguvernamentală, care are drept 
scop dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova, 
inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi 
apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor 
democratice şi consolidarea societăţii civile, constituită 
în iulie 2002.

Organizaţia are un program distins –programul Dreptu-
rile Omului, unul din scopurile căruia este prevenirea şi 
combaterea violenţei în bază de gen.  

Asociaţia dispune de o echipă de avocaţi contractaţi 
pe o perioadă îndelungată, precum şi jurişti care acordă 
asistenţă juridică. Aceștia acordă asistenţă pro-bono 
victimelor violenţei în familie, în dependenţă de dis-
ponibilitate. La moment, organizaţia are o echipă de 3 
avocaţi/jurişti, care acordă asistenţă juridică calificată 
în domeniul violenţei în familie. 

 Numărul victimelor violenţei în familie asistate în 
2017: 65 beneficiari direcţi au beneficiat de asistenţă 
juridică (64 femei şi 1 bărbat); 65 beneficiari indirecţi 
(copiii minori ai beneficiarilor direcţi: 38 fete şi 27 
băieţi); 30 cauze de reprezentare directă a beneficiarilor 
în faţa instanţelor naţionale şi autorităţilor relevante 
(poliţie, procuratură şi APL). 

Numărul victimelor violenţei în familie asistate în 2018 
de asociaţia Promo-Lex:  72 beneficiari direcţi(70 victi-
me femei şi 2 bărbaţi) şi 23 beneficiari indirecţi(9 fete şi 
14 băieţi). 

În perioada 2016-2018, Asociaţia Promo-LEX a oferit 
asistenţă în 3 cazuri de violenţă sexuală, la etapa de 
examinare a dosarelor la Curtea Supremă de Justiţie 
sau la Curtea de Apel. 

Asociaţia Promo-LEX, fiind o organizaţie neguverna-
mentală sursele de finanţare provin de la donatori 

internaţionali. La fel, asociaţia nu are o linie de buget 
separată pentru servicii de asistenţă juridică destinată 
victimelor infracţiunilor sexuale.

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 
Copii – CNPAC (Chișinău) 

CNPAC este o organizaţie nonguvernamentală naţiona-
lă, care își desfășoară activitatea din 1998,  promovând 
dreptul copiilor la protecţie de orice formă de violenţă, 
îndreptându-şi acţiunile spre informarea, sensibilizarea 
şi motivarea societăţii în vederea stopării relelor tra-
tamente faţă de copii.  Începând cu anul 2000 CNPAC 
a lansat programul de asistenţă specializată a copiilor 
victime ale violenţei, inclusiv sexuale. Asistenţa este 
prestată în cadrul Centrului de asistenţă psihosocială a 
copilului și familiei „AMICUL”, creat de  CNPAC și Di-
recţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
Chișinău, în baza Memorandumului № 61/01-706 din 
23.08.2007, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal 
Chișinău № 5/7 din 25 martie 2008. 

Activitatea serviciului este reglementată de Regu-
lamentul intern aprobat de CNPAC, precum și de 
Instrucţiunile metodice privind intervenţia autorităţilor 
tutelare teritoriale/ locale, a prestatorilor de servicii 
din raza administrativ teritorială a mun. Chișinău în 
procesul de identificare, evaluare, referire, asistenţă și 
monitorizare a cazurilor de violenţă, neglijare, exploa-
tare și trafic, aprobate prin decizia Consiliului Municipal 
Chișinău nr. 2/ 20 din 22.02.2019.

Grupul ţintă al serviciului sunt copiii cu vârsta cuprinsă 
între 0-18 ani, victime ale violenţei și neglijării, membrii 
familiilor acestora și, după caz, persoanele în grija că-
rora se află copiii. Programul de activitate al serviciului 
este luni-vineri, între orele 9.00-18.00. În cadrul aces-
tuia  activează 4 psihologi, 2 asistenţi sociali, 1 consilier 
juridic, coordonator. Centrul este dotat cu săli de consi-
liere ajustate vârstei copiilor, spaţii special amenajate și 
echipate pentru realizarea audierii în condiţii speciale a 
copiilor, conform art. 110 prim , CPP.

Centrul oferă servicii de suport pe perioada de criză, in-
clusiv intervenţie mobilă, precum și intervenţie de lungă 
durată - psihoterapie, consiliere psihologică individuală, 
consiliere juridică, asistenţă juridică primară, asisten-
ţă juridică calificată, servicii de reintegrare în familie/ 
comunitate, de însoţire a copilului în procedurile legale, 
suport în audierea copilului în condiţii speciale, servicii 
de elaborare a rapoartelor de evaluare psihologică și 
suport social.

În perioada anilor 2010-2018 Centrul a oferit asis-
tenţă specializată pentru 592 copii abuzaţi sexual. În 
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mediu copiii abuzaţi sexual sunt asistaţi pe o perioadă 
de 14 luni. 

În anul 2018 de servicii specializate în cadrul CNPAC 
au beneficiat 143 copii victime ale violenţei sexuale, 
ceea ce constituie 27 % din numărul total de beneficiari 
pentru anul respectiv.

Din numărul total de copii victime ale  violenţei sexuale  
asistaţi în 2018, 75 copii au beneficiat de asistenţă 
continuă, iar 68 cazuri au fost deschise  în 2018, dintre 
care :

7 copii de  4-7 ani, 

24 copii de 8-10 ani, 

29 copii  de 11-15 ani 

8 copii – de 16-18 ani. 

42 dintre beneficiarii, victime ale abuzului sexual, au 
fost audiaţi în condiţii speciale cu participarea intervie-
vatorilor certificaţi.  

Fiind organizaţie nonguvernamentală care prestează 
servicii, 97% din sursele de finanţare provin de la orga-
nizaţiile internaţionale donatoare; 2,5 % sunt asigurate 
din bugetul local Chișinău și 0,5% reprezintă resurse 
acumulate din activităţile de fundraising ale organizaţi-
ei.  CNPAC nu are o linie de buget separată pentru vic-
timele violenţei sexuale, dar ponderea pentru serviciile 
directe oferite copiilor victime ale abuzului sexual din 
bugetul anual destinat serviciilor directe, este de circa 
30% și de 10 % - din bugetul anual al organizaţiei.   

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” 
(municipiul Chișinău) 

Fondată în anul 2006, instituţia este acreditată de Con-
siliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii 
Sociale de pe lângă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
și Familiei al Republicii Moldova (actualmente Minis-
terul Sănătăţii, Muncii și Protecţiei Sociale), în baza 
Legii nr. 129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 95 din 07.02.2014.

Organizaţia oferă cazare 24 din 24 de ore, 7 zile în săptă-
mână, iar specialiștii prestează servicii în regim de zi, de 
luni până vineri. În cadrul Centrului activează managerul 
cu normă deplină, 1 psiholog angajat pe jumătate de 
normă, 3 pedagogi sociali/educatori cu normă deplină, 
care lucrează pe ture, 1 asistent social cu normă deplină, 
1 medic care activează 16 ore pe lună, 1 specialist în 
prelucrarea artistică a lemnului, care activează 36 ore pe 
lună, logopedul sau alţi profesori la necesitate.

În anul 2018 organizaţia a oferit asistenţă pentru 20 de 
copii, victime ale violenţei în familie, și pentru 2 copii cu 
vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, victime ale violenţei 
sexuale. 

Serviciile prestate în cadrul Centrului sunt: cazare/pla-
sament, consultare faţă în faţă, psihoterapie, consiliere 
psihologică individuală, consiliere psihologică de grup, 
consultaţie juridică, asistenţă juridică primară, asistenţă 
medicală, abilitare economică, educaţie non-formală, 
servicii de reintegrare în familie/comunitate, igienă per-
sonală, activităţi de monitorizare/post-evaluare, activi-
tăţi de sensibilizare și lucrul în reţea cu alte organizaţii 
ce prestează servicii victimelor violenţei. Toate aceste 
servicii sunt pentru victime ale violenţei sexuale copii. 
Sunt prestate atât în regim de intervenţie de scurtă 
durată, cât și în regim de intervenţie de lungă durată. 

Fiind instituţie privată care prestează servicii, sursele 
de finanţare sunt de la organizaţiile internaţionale 
donatoare, în proporţie de 100%. Bugetul instituţiei 
nu prevede o linie de finanţare separat pentru serviciile 
adresate victimelor violenţei sexuale.

Centrul de Criză Familială „SOTIS” (municipiul Bălţi)

Înfiinţată în anul 2008, Instituţia Publică Centrul de 
Criză Familială „SOTIS” este o instituţie de tip adă-
post din municipiul Bălţi, care activează 24 din 24 de 
ore, 7 zile în săptămână și oferă în principal servicii de 
plasament. Fiind o instituţie de profil social, prestea-
ză servicii de asistenţă la (re)integrarea victimelor 
violenţei în familie în comunitate și în familie, având 
program de lucru între orele 9:00 – 18:00, servicii de zi, 
având acoperire naţională. În cadrul Centrului „SOTIS” 
activează:1  director, 1 director adjunct, 3 asistenţi 
sociali, 2 psihologi, 1 jurist pe jumătate de normă, 1 
asistent medical. 

Grupul ţintă de beneficiari ai Centrului sunt: femei, 
mame cu copii în situaţii de risc social, supuși violen-
ţei în familie (fizice, sexuale, emoţionale, psihologice 
și economice), victime ale traficul de fiinţe umane și 
potenţialele victime ș.a. Centrul oferă de asemenea 
servicii de consultare telefonică (linie telefonică consul-
tativă în domeniul violenţei în familie). 

În 2018, Centrul a oferit servicii de plasament pentru 
68 de persoane (24 femei, 44 copii). Totodată, au 
fost asistate 6 VVS. În același timp, la solicitarea 
organelor de poliţie, DAS Bălţi și a Judecătoriei Bălţi, 
au fost elaborate 20 de rapoarte de evaluare psiholo-
gică: 14 pe cazuri de violenţă în familie și 6 pe cazuri 
de violenţă sexuală. 
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Centrul oferă: servicii de plasament, consiliere psiho-
logică, evaluări psihologic/psihodiagnostic, inclusiv în-
tocmirea rapoartelor de evaluare psihologică, asistenţă 
socială, asistenţă medicală, consultaţie juridică. 

Fiind o instituţie publică, este finanţată în proporţie 
de 100% de la bugetul de stat. Bugetul instituţiei nu 
prevede o linie de finanţare separat pentru serviciile 
adresate victimelor violenţei sexuale.

Centrul Maternal „Ariadna” (Drochia) 

Centru își desfășoară activitatea din anul 2006, lucrea-
ză în regim de 24 din 24 de ore, 7 zile în săptămână. În 
cadrul instituţiei activează 1 psiholog, 1 psihopedagog, 
2 asistenţi sociali, 1 jurist, 1 pedagog social, toţi fiind 
angajaţi cu normă deplină. Marea majoritate a speci-
aliștilor activează de luni până vineri, între orele 8:00 
– 17:00.  

Din 2018, urmare a reorganizării instituţiei, Centrul 
„Ariadna” oferă servicii exclusiv victimelor violenţei în 
familie.  

Centrul Maternal „Pro Familia” (Căușeni) 

Centrul a fost creat în anul 2006 ca ONG, ulterior, în 
2011 reorganizat în instituţie publică. Activează 24 din 
24 de ore, 7 zile în săptămână. Specialiștii prestează 
servicii de la orele 8:00 până la 17:00, de luni până 
vineri, iar sâmbăta și duminica, în zilele de sărbătoare, 
asistenţii sociali lucrează în ture. În cadrul organizaţiei 
sunt încadraţi: 1 director, 1 director adjunct, 1 psiholog, 
6 asistenţi sociali (3 asistenţi de zi, 3 asistenţi de noap-
te), 1 asistentă medicală și 1 pedagog social cu normă 
deplină, 1 medic psihiatru, 1 jurist consult.

În anul 2017 Centrul a oferit servicii pentru 40 de 
victime ale violenţei în familie, dintre care 15 ca-
zuri mame tinere cu 26 copii, și pentru 4 victime ale 
violenţei sexuale, dintre care: 2 cazuri – copii cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 16 ani și 2 cazuri – femei cu vârsta 
mai mare de 18 ani.

În anul 2018, au fost asistaţi 131 de beneficiari, dintre 
care 58 adulţi cu 73 copii. Din numărul lor total: 1 – 
victimă a traficului de fiinţe umane, 10 – victime ale 
violenţei în familie (mame cu 16 copii), precum și în 6 
cazuri – victime ale violenţei sexuale, cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 16 ani.

Serviciile prestate în cadrul Centrului: cazare/plasa-
ment, consultare la telefon, consultare faţă în faţă, 
consiliere psihologică individuală cu elemente de 

psihoterapie, consiliere psihologică de grup, consultaţie 
juridică, asistenţă medicală, servicii de reintegrare în 
familie/comunitate, igienă personală, acces la piaţa 
muncii, activităţi de monitorizare/post-evaluare, activi-
tăţi de sensibilizare și lucrul în reţea cu alte organizaţii 
ce prestează servicii victimelor violenţei. Toate aceste 
servicii sunt destinate atât victimelor violenţei în fa-
milie, cât și victimelor violenţei sexuale. Serviciile sunt 
prestate atât în cadrul intervenţiei de scurtă durată, cât 
și în cazul intervenţiei de lungă durată. Centrul nu oferă 
asistenţă juridică primară și calificată.

Sursele de finanţare ale organizaţiei sunt acoperite în 
valoare de 100%  de la bugetul local. Ponderea din 
bugetul anual al instituţiei pentru serviciile adresate 
victimelor violenţei sexuale anul 2018 a constituit 
aproximativ 3%. Deși nu are o linie de buget aparte 
pentru aceste victime, Centrul este unul dintre puţinele 
instituţii care a reușit să delimiteze ponderea din bu-
getul anual adresată serviciilor oferite pentru victimele 
violenţei sexuale. 

Centrul Maternal „Încredere” (Cahul) 

Înfiinţat în anul 2007, Centrul este deschis zilnic de la 
orele 8:00 – 17:00, serviciile fiind prestate 24 din 24 
de ore, 7 zile pe săptămână. Aici activează 1 psiholog, 
1 pedagog angajat pe jumătate de normă, 4 asistenţi 
sociali, dintre care 3 lucrează în garda de noapte și 1 
asistent medical angajat pe jumătate de normă.

În anul 2018, Centrul a prestat servicii pentru 3 femei 
și 4 copii ale acestora, care au suferit în urma violenţei 
în familie. 

Serviciile oferite de Centrul Maternal „Încredere”: ca-
zare/plasament, consultare la telefon, consultare faţă 
în faţă, consultare psihologică individuală, consultare 
psihologică de grup, asistenţă medicală, servicii de 
reintegrare în familie/comunitate, igienă personală, 
acces la piaţa muncii, activităţi de monitorizare/
post-evaluare, activităţi de sensibilizare, lucrul în 
reţea cu alte organizaţii ce prestează servicii victime-
lor violenţei. Toate aceste servicii sunt prestate atât 
ca intervenţie de scurtă durată, cât și ca intervenţie 
de lungă durată și se referă în prezent atât la victi-
mele violenţei în familie, cât și la victimele violenţei 
sexuale. Centrul este o instituţie de stat care pre-
stează servicii publice și este finanţată exclusiv de la 
bugetul local. În prezent, organizaţia nu are o linie de 
buget dedicată serviciilor pentru victimelor violenţei 
sexuale.
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Concluzii 
 9 Recapitulând cele expuse în prezentul capitol, 

concluzionăm că în cadrul examinării cauzelor 
penale în care se investighează infracţiuni privind 
viaţa sexuală victima este tratată inechitabil, fiind 
supusă unui tratament discriminatoriu în coraport 
cu drepturile garantate. Mai mult, organul de 
urmărire penală nu asigură garantarea suficientă a 
realizării drepturilor victimei, chiar încălcându-i-se 
adesea drepturile garantate de lege. Parcursul 
victimei violenţei sexuale prin sistemul de justiţie 
este unul anevoios și descurajant, acestea fiind 
uneori victimizate și de specialiștii cu care intră 
în contact – poliţiști, ofiţeri de urmărire penală, 
medici legiști, procurori, judecători. În pofida drep-
turilor materiale, procesuale garantate, victimele 
infracţiunilor privind viaţa sexuală se confruntă 
cu un sistem birocratic, care nu este pregătit să 
accepte pe deplin statutul de victime ale acestor 
infracţiuni, să le ofere protecţie, asistenţă și reali-
zarea dreptului la un proces echitabil.

 9 În pofida existenţei mai multor prevederi lega-
le ce descriu drepturile victimelor infracţiunilor 
sexuale, nu există un mecanism clar, intersectorial 
bine conturat de raportare a cazurilor de violenţă 
sexuală. Majoritatea acţiunilor sun efectuate de 
fiecare profesionist în parte, lipsind un mecanism 
eficient de colaborare și un răspuns bine coordonat 
al specialiștilor din domeniile organelor de drept, 
medical, al serviciilor sociale.

 9 Legea procesuală nu garantează victimei dreptul 
la asistenţă medicală, deși conform specificului 
infracţiunilor asistenţa medicală este absolut 
necesară. Însă sistemul medical nu este ajustat pe 
necesităţile victimei. De multe ori, în lipsa poliţei 
de asigurare medicală, victima infracţiunilor sexu-
ale nu poate beneficia de tot spectrul de servicii 
medicale necesare. În majoritate a cauzelor penale 
victimelor le sunt eliberate îndreptări la medicul 
legist pentru a întocmi un raport de constatare 
medico-legală. Dar examinarea medico-legală pre-
supune doar constatarea leziunilor, nu și acordarea 
asistenţei medicale necesare. De cele mai multe 
ori victimele solicită de sine stătător asistenţă 
medicala, suportând tratamentul medical din cont 
propriu.

 9 Se cuvine să recunoaștem că victimele violenţei 
sexuale sunt adesea supuse unor multiple vul-
nerabilităţi, generate de barierele procedurale. 
Având în vedere că lipsește un sistem adecvat de 

intervenţie, victimele se confruntă cu diverse tergi-
versări inutile. Astfel, în lipsa unui cadru legislativ 
naţional încă insuficient coroborat cu practicile 
internaţionale și în condiţiile unor percepţii stereo-
tipe ale profesioniștilor faţă de victimele violenţei 
sexuale, acestea din urmă adesea sunt supuse 
presiunilor și manipulărilor din partea agresorilor, 
care folosesc în acest sens imperfecţiunile de ordin 
procedural. 

 9 Se atestă lipsa unei metodologii de lucru adaptată 
la nevoile specifice ale victimelor violenţei sexuale, 
care ar ţine cont și de starea psiho-emoţională a 
victimei, asigurând-se astfel neadmiterea afectării 
stării emoţionale (audierea repetată și confrunta-
rea directă cu agresorul) a victimei și neadmiterea 
revictimizării.

 9 În urma violenţei sexuale la care este supusă victi-
ma, libertatea psihică, parte componentă a obiec-
tului juridic al infracţiunilor prevăzute în Capitolul 
IV, Partea Specială, CP RM, este puternic afectată, 
fapt ce contribuie esenţial la deciziile ulterioare 
luate de partea vătămată. Lipsa normelor care să-l 
izoleze pe subiectul infracţiunii de victima sa ori 
măcar protejarea eficientă a victimei faţă de pu-
terea de decizie a subiectului, reprezintă un factor 
hotărâtor în procesul de așa-zisa împăcare dintre 
partea vătămată și bănuit, învinuit sau inculpat. 

 9 Lipsesc servicii specializate pentru victimele violen-
ţei sexuale. Unul dintre serviciile cele mai solicitate 
și mai necesare victimelor violenţei sexuale este 
consilierea psihologică. Actualmente psihologii 
prestează servicii de consiliere foarte neuniforme, 
de cele mai dese ori în cadrul unor organizaţii ne-
guvernamentale, iar serviciile de asistenţă juridică 
sunt oferite de cele mai multe ori de specialiștii din 
cadrul Centrelor de asistenţă pentru victimele vi-
olenţei în familie sau victimelor traficului de fiinţe 
umane.  În această ordine de idei, este necesar a 
elabora un curriculum privind serviciile psihologice 
specializate acordate victimelor violenţei sexuale, 
un curriculum stabil, care să cuprindă acţiunile de 
la prima consiliere și până la ultima. La moment. 
Totodată specialiștii menţionează că pentru o rea-
bilitare calitativă a victimelor infracţiunilor sexuale 
este necesar ca aceștia să aibă o pregătire specială. 
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Recomandări 
 ¾ Cercetarea operativă și sub toate aspecte a infrac-

ţiunilor privind viaţa sexuală cu instituirea unui 
cadru normativ relevant și benefic pentru protecţia 
victimelor acestui tip de infracţiuni (implemen-
tarea prevederilor legii nr. 137 din 29.07. 2016 
privind reabilitarea victimelor infracţiunilor: asigu-
rarea asistenţei juridice obligatorii/garantate de 
stat, asigurarea consilierii psihologice și medicale, 
audierea victimelor în condiţii prietenoase, insti-
tuirea unor criterii clare de audiere suplimentară a 
victimelor, evitarea confruntării cu agresorul sexual 
în cadrul iniţierii, urmăririi și judecării cauzelor).

 ¾ Includerea în poliţa medicală obligatorie a servicii-
lor medicale inerente examinării și tratării victime-
lor infracţiunilor privind viaţa sexuală.

 ¾ Intensificarea eforturilor de perfecţionare, îmbu-
nătăţire și lichidare a unor inegalităţi pe principiu 
geografic privind procedurile de înregistrare și exa-
minare urgentă a infracţiunilor cu caracter sexual, 
inclusiv în cazul implicării autorităţilor din afara 
organelor de drept.

 ¾ Întrucât violenţa sexuală cauzează repercusiuni, 
traume și efecte psihologice mai grave decât 
violenţa în familie, se impune dezvoltarea unor 
servicii specializate destinate victimelor violenţei 
sexuale. Totodată intervenţia și asistenţa în cazu-
rile de violenţă sexuală trebuie realizată prompt 
de o echipă de specialiști (reprezentaţi ai organe-
lor de drept, psihologi, lucrători medicali, medici 
legiști, asistenţi sociali, etc.) într-o formulă bine 
coordonată. 

 ¾ Se recomandă o instruire de schimbare a normelor 
sociale și a comportamentelor  a specialiștilor din 
comunitate și din sistemul de justiţie în sensul 
informării mai accesibile a victimelor violenţei 
sexuale despre drepturile lor  despre serviciile 
mai potrivite situaţiei concrete către care pot fi 
referite. 

 ¾ Este necesar  ca subiectul violenţei sexuale să se 
regăsească în  curriculum de instruire iniţială și 
continuă a specialiștilor din diferite domenii (repre-
zentanţi ai organelor de drept, psihologi, medici, 
lucrători medicali, asistenţi sociali).

 ¾ Elaborarea și instituţionalizarea în Republica 
Moldova a unui răspuns comunitar coordonat, 
centrat pe traumă și nevoile victimei, prin care să 

se asigure o conlucrare eficientă  a specialiștilor din 
diferite domenii (organe de drept, sectorul medi-
cal, prestatori de servicii pentru victimele violenţei 
sexuale). 

 ¾ Se impune crearea serviciilor de durată pentru 
victimele violenţei sexuale și asigurarea asistenţei 
juridice garantate de stat. Actualmente majori-
tatea victimelor violenţei sexuale beneficiază de 
asistenţa doar pe perioada de criză.

 ¾ Este necesar de a dezvolta programe de protecţie, 
care să asigure un mediu sigur, pentru victimele 
violenţei sexuale la nivelul autorităţilor de  stat. 
Actualmente acestea beneficiază de consiliere 
psihologică, asistenţă juridică  gratuită oferită de 
societatea civilă, dar nu sunt protejate oficial și 
nu se află în siguranţă în special pe durata unui 
proces/cauze penale.





Concluzii  
și recomandări generale

V. »
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Concluzii
 9 Până în 2014 la investigarea infracţiunilor de 

natură sexuală procurorii se ghidau de Instrucţiu-
nile metodice adoptate în 2008, care în decembrie 
2014 au fost abrogate. Totodată, în 2016 a fost fă-
cută publică finalizarea elaborării Liniilor directoare 
de investigare a infracţiunilor privind viaţa sexuală 
în conformitate cu principiile bazate pe drepturile 
omului. Aceste linii directoare au fost concepute 
drept recomandări metodologice de uz intern pen-
tru procurori, dar nu au fost publicate și, respectiv, 
nu sunt disponibile pentru ofiţerii de urmărire 
penală, cărora le revine competenţa exercitării ur-
măririi penale a acestei categorii de infracţiuni. În 
prezent, Poliţia nu dispune de o metodologie clară 
pentru a putea reacţiona eficient și cu celeritate la 
cazurile de violenţă sexuală, iar abordarea violenţei 
sexuale în baza hotărârilor explicative ale Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) nu reflectă abor-
darea prin prisma drepturilor omului și respectării 
demnităţii victimei. 

 9 Victimele unei infracţiuni privind viaţa sexuală sunt 
puse în situaţia de a convinge organul de urmări-
re penală despre actul sexual forţat, de a merge 
pentru întocmirea expertizelor, de a susţine cele 
declarate, de a se adresa pentru asistenţă psiho-
logică și medicală, de a fi supuse confruntărilor 
cu făptuitorii și martorii lor, sunt supuse unor 
expertize care să constate că nu mint.  Ele nu sunt 
implicate eficient în cauzele penale și nu benefici-
ază de asistenţă juridică și psihologică pe măsură, 
astfel fiind victime numai a unei infracţiuni grave, 
dar și a unui sistem de drept care le re-victimizea-
ză multiplu. Anume datorită acestui tratament 
victimele infracţiunilor cu caracter sexual au o 
poziţie pasivă și în cele mai multe cazuri preferă 
să nu sesizeze organul de drept despre infracţiu-
nea comisă în raport cu ele.

 9 Din 240 de cauze cercetate, autorii studiului au 
constatat că, în pofida drepturilor materiale, 

procesuale garantate, victimele infracţiunilor 
privind viaţa sexuală se confruntă cu un sistem 
birocratic, care nu este pregătit să accepte 
victimele acestor infracţiuni, să le ofere protec-
ţie, asistenţă și realizarea dreptului la un proces 
echitabil. Astfel, se constată că din momentul 
săvârșirii infracţiunii și până la condamnarea 
persoanei care a săvârșit infracţiunea, victimele 
infracţiunilor cu privire la violenţa sexuală se 
confruntă cu o serie de încălcări procesuale a 
drepturilor lor, abordări preconcepute, stereoti-
puri, acţiuni procesuale care vin să le intimideze, 
să le pună într-o situaţie nefavorabilă, să le dis-
crimineze în raport cu această infracţiune, deși 
ele sunt victime și nu poartă nici o vină pentru 
infracţiunile comise. Aceste încălcări nu numai 
că discriminează victimele, dar și le descurajează 
să sesizeze organele competente ori să susţină 
plângerile până la capăt, fiind de cele mai multe 
ori nevoite să cedeze prin retragerea plângerilor 
sau prin împăcare. 

 9 Subiectul violenţei sexuale rămâne a fi în Republica 
Moldova încă unul foarte sensibil și ascuns/tabu. 
Această situaţiei este determinată de prejudecă-
ţile încă prezente în comunitate și mai ales care 
afectează atât comportamentul și reticenţele victi-
melor violenţei sexuale, cât și „logica” de acţiune a 
multor dintre oamenii legii.  

 9 Persoanele afectate de violenţa sexuală pot fi în 
egală măsură femei adulte, precum și fete adoles-
cente, cu vârsta până la 16 ani, inclusiv copii.  A 
crescut în ultimul timp numărul adresărilor din 
partea persoanelor cu vulnerabilităţi multiple, 
care au suferit de violenţă sexuală: persoane în 
etate, persoane cu probleme de sănătate mintală, 
persoane adulte, care în copilărie au fost abuzate 
sexual de un membru al familiei. 

 9 În ultimii ani abuzatorii sexuali utilizează tot mai 
des la tehnologiile informaţionale în scopuri de 
a ameninţă, înfricoșa și umili victima. Aceștia 
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recurg de asemenea la înregistrări video pentru a 
determina victima să nu raporteze cazul organelor 
de drept. 

 9 Specialiștii responsabili să intervină în cazurile de 
violenţă sexuală sunt încă afectaţi de prejudecăţi și 
stereotipuri și de multe ori contribuie la revictimi-
zarea sau chiar discriminarea victimelor infracţi-
unilor sexuale, punând toată sarcina probării pe 
umerii acestora. Intervenţiile lor se reduc exclusiv 
la propriul mandat, de o manieră îngustă, fără a 
implica și coordona răspunsul în asemenea cazuri 
cu specialiști din alte sectoare. 

 9 Este cunoscut faptul că deseori victimele infracţiu-
nii de hărţuire sexuală se află la studii sau în relaţii 
de muncă cu agresorul ori poate fi o persoană 
aflată la îngrijire, dependentă în oricare alt mod de 
infractor. Prejudecăţile din comunitate, atitudinea 
oamenilor legii faţă de victimele hărţuirii sexuale, 
în majoritatea absolută a cazurilor femei, mecanis-
mul de probare a infracţiunii le descurajează a ra-
porta acest tip de infracţiune, ele riscând nu numai 
să-și prejudicieze imaginea și bunul nume pe o arie 
extinsă, dar și să devină „dușman” al instituţiei sau 
chiar al întregului sistem de învăţământ.

 9 Mass media tratează, spre regretul public, cazurile 
de violenţă sexuală încă foarte neprofesionist. 
Prezentarea cazurilor de abuz sexual (și așa foarte 
sensibile dat fiind că vizează viaţa privată a persoa-
nei) din perspectiva calităţilor morale sau biografiei 
persoanelor nu-și au locul și rostul în cazul în care 
vorbim despre un jurnalism de calitate. Victimiza-
rea repetată a părţii vătămate, blamarea victimelor 
violurilor, în general, și descurajarea oricui a trăit 
sau va trăi cândva de o formă sau alta de violenţă 
sexuală – acesta este cel mai evident și cel mai 
regretabil impact pe care îl provoacă politicile 
editoriale construite pe goană după stoarcere de 
emoţii tari din orice subiect de viol. Or, misiunea 
presei și a societăţii civile, între altele, este să în-
curajeze orice victimă să se adreseze pentru ajutor 
sau să raporteze cazul la poliţie.

 9 În prezent colectarea datelor statistice privind in-
fracţiunile cu caracter sexual în Republica Moldova 
este fragmentară și neuniformă. Este general re-
cunoscut faptul că inclusiv colectarea adecvată și 
sistematică a datelor statistice este o componentă 
esenţială a procesului de elaborare a politicilor efi-
ciente în domeniul prevenirii și combaterii violenţei 
faţă de femei și violenţei sexuale. Astfel, în vederea 
fundamentării măsurilor, precum și a monitorizării 

și evaluării fenomenului prevenirii și combaterii 
violenţei faţă de femei și violenţei sexuale este 
necesară colectarea și analiza datelor segregate 
și comparabile. În acest context menţionăm că în 
special colectarea, dar și analiza datelor statistice 
sectoriale reprezintă încă o provocare pentru insti-
tuţiile responsabile de aceste activităţi.

 9 La etapa actuală o statistică relativ coerentă este 
colectată și analizată doar de Ministerul Afaceri-
lor Interne. O dificultate îl constituie și faptul că 
datele care sunt colectate în diferite sectoare nu 
sunt armonizate prin prisma indicatorilor comuni, 
iar în unele sectoare se atestă lipsa indicatorilor 
relevanţi. 

 9 Se constată lipsa sistemelor automatizate de 
colectare și procesare a datelor statistice, iar 
cercetările reprezentative la nivel de ţară sunt 
efectuate sporadic, depinzând de sursele financiare 
ale donatorilor.

 9 Colectarea calitativă a datelor, cooperarea mul-
tisectorială, promovarea unor politici integrate ar 
asigura implementarea politicilor care ar permite 
intervenţia eficientă în cazurile de violenţă împotri-
va femeilor și violenţei sexuale prin asigurarea unei 
abordări de coordonare și cooperare multisectoria-
lă. Și care ar asigura totodată că politicile adoptate 
sunt fundamentate pe date statistice relevante.

 9 O concluzie care se impune este și faptul că 
în cadrul examinării cauzelor penale în care se 
investighează infracţiuni privind viaţa sexuală 
victima este tratată inechitabil, fiind supusă unui 
tratament discriminatoriu în coraport cu drepturile 
garantate. Mai mult, organul de urmărire penală nu 
asigură garantarea suficientă a realizării drepturilor 
victimei, chiar încălcându-i-se adesea drepturile 
garantate de lege. Și parcursul victimei violenţei 
sexuale prin sistemul de justiţie este unul anevoios 
și descurajant, acestea fiind uneori victimizate și 
de specialiștii cu care intră în contact – poliţiști, 
ofiţeri de urmărire penală, medici legiști, procurori, 
judecători. În pofida drepturilor materiale, 
procesuale garantate, victimele infracţiunilor 
privind viaţa sexuală se confruntă cu un sistem 
birocratic, care nu este pregătit să accepte pe 
deplin statutul de victime ale acestor infracţiuni, 
să le ofere protecţie, asistenţă și realizarea 
dreptului la un proces echitabil.

 9 În pofida existenţei mai multor prevederi lega-
le ce descriu drepturile victimelor infracţiunilor 
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sexuale, nu există un mecanism clar, intersectorial 
bine conturat de raportare a cazurilor de violenţă 
sexuală. Majoritatea acţiunilor sun efectuate de 
fiecare profesionist în parte, lipsind un mecanism 
eficient de colaborare și un răspuns bine coordonat 
al specialiștilor din domeniile organelor de drept, 
medical, al serviciilor sociale.

 9 Legea procesuală nu garantează victimei dreptul 
la asistenţă medicală, deși conform specificului 
infracţiunilor asistenţa medicală este inevitabilă. 
Însă sistemul medical nu este ajustat pe nece-
sităţile victimei. De multe ori, în lipsa poliţei de 
asigurare medicală, victima infracţiunilor sexuale 
nu poate beneficia de tot spectrul de servicii 
medicale necesare. În majoritate a cauzelor penale 
victimelor le sunt eliberate îndreptări la medicul 
legist pentru a întocmi un raport de constatare 
medico-legală. Dar examinarea medico-legală pre-
supune doar constatarea leziunilor, nu și acordarea 
asistenţei medicale necesare. De cele mai multe 
ori victimele solicită de sine stătător asistenţă 
medicale, suportând tratamentul medical din cont 
propriu.

 9 Se cuvine să recunoaștem că victimele violenţei 
sexuale sunt adesea supuse unor multiple vul-
nerabilităţi, generate de barierele procedurale. 
Având în vedere că lipsește un sistem adecvat de 
intervenţie, victimele se confruntă cu diverse tergi-
versări inutile. Astfel, în lipsa unui cadru legislativ 
naţional încă insuficient coroborat cu practicile 
internaţionale și în condiţiile unor percepţii stereo-
tipe ale profesioniștilor faţă de victimele violenţei 
sexuale, acestea din urmă adesea sunt supuse 
presiunilor și manipulărilor din partea agresorilor, 
care folosesc în acest sens imperfecţiunile de ordin 
procedural. 

 9 Se atestă lipsa unei metodologii de lucru adaptată 
la nevoile specifice ale victimelor violenţei sexuale, 
care ar ţine cont și de starea psiho-emoţională a 
victimei, asigurând-se astfel neadmiterea afectării 
stării emoţionale (audierea repetată și confrunta-
rea directă cu agresorul) a victimei și neadmiterea 
revictimizării.

 9 În urma violenţei sexuale la care este supusă 
victima, libertatea psihică, parte componentă 
a obiectului juridic al infracţiunilor prevăzute 
în Capitolul IV, Partea Specială, CP RM, este 
puternic afectată, fapt ce contribuie esenţial la 
deciziile ulterioare luate de partea vătămată. Lipsa 
normelor care să-l izoleze pe subiectul infracţiunii 

de victima sa ori măcar protejarea eficientă a 
victimei faţă de puterea de decizie a subiectului, 
reprezintă un factor hotărâtor în procesul de așa-
zisa împăcare dintre partea vătămată și bănuit, 
învinuit sau inculpat. 

 9 Lipsesc servicii specializate pentru victimele violen-
ţei sexuale. Unul dintre serviciile cele mai solicitate 
și mai necesare victimelor violenţei sexuale este 
consilierea psihologică. Actualmente psihologii 
prestează servicii de consiliere foarte neuniforme, 
de cele mai dese ori în cadrul unor organizaţii ne-
guvernamentale, iar serviciile de asistenţă juridică 
sunt oferite de cele mai multe ori de specialiștii din 
cadrul Centrelor de asistenţă pentru victimele vi-
olenţei în familie sau victimelor traficului de fiinţe 
umane.  În această ordine de idei, este necesar a 
elabora un curriculum privind serviciile psihologice 
specializate acordate victimelor violenţei sexuale, 
un curriculum stabil, care să cuprindă acţiunile de 
la prima consiliere și până la ultima. La moment. 
Totodată specialiștii menţionează că pentru o rea-
bilitare calitativă a victimelor infracţiunilor sexuale 
este necesar ca aceștia să aibă o pregătire specială. 

Recomandări
 ¾ O prioritate actuală rămâne ratificarea Conven-

ţiei de la Istanbul, care impune Statele membre 
să înfiinţeze unul sau mai multe organe oficiale 
responsabile pentru coordonarea, implementarea, 
monitorizarea și evaluarea politicilor și măsurilor 
pentru prevenirea și combaterea tuturor formelor 
de violenţă împotriva femeilor, reglementate prin 
sus-numita Convenţie. 

 ¾ Se recomandă a analiza practica acelor ţări, care au 
ratificat deja Convenţia de la Istanbul și au avansat 
spre un răspuns eficient în cazurile de violenţă 
sexuală, precum și a prelua bunele practici în acest 
context pentru a asigura un răspuns pe măsură și în 
Republica Moldova.

 ¾ În prezent, în Republica Moldova, eficacitatea ac-
cesului la justiţie în domeniul infracţiunilor privind 
viaţa sexuală nu este garantat în totalitate prin 
normele dreptului intern. Considerăm oportun a 
opera completări și modificări corespunzătoare în 
Codul penal, în Codul de procedură penală, dar și în 
Codul muncii, care să garanteze protecţia eficientă 
a drepturilor victimelor abuzurilor sexuale de orice 
caracter și în orice circumstanţe. 

 ¾ Recomandăm schimbarea interpretării tradiţio-
nale a violului, reflectată actualmente de legis-
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laţia penală a Republicii Moldova, prin a elimina 
necesitatea de a dovedi rezistenţa fizică în toate 
circumstanţele, ceea ce riscă să lase anumite tipuri 
de viol nepedepsite, periclitând protecţia efectivă 
a victimei violului. Accentul trebuie schimbat pe 
interpretarea corectă a consimţământului viciat  în 
cazurile infracţiunilor sexuale.

 ¾ În legislaţia naţională nu există vreun Standard 
de calitate cu privire la acordarea serviciilor și 
asistenţei pentru victimele infracţiunilor sexuale. 
Drept recomandare propunem elaborarea unui 
astfel de standard, care să conţină prevederi ce 
decurg din nevoile specifice ale victimelor acestei 
categorii de infracţiuni.

 ¾ Stabilirea unor garanţii suplimentare victimelor in-
fracţiunilor privind viaţa sexuală, printre care drep-
tul la intimitate, dreptul la asistenţă psihologică 
și medicală în cadrul urmăririi penale. Includerea 
serviciilor medicale inerente examinării și tratării 
victimelor infracţiunilor privind viaţa sexuală în 
poliţa de asigurare medicală obligatorie.

 ¾ Este imperios necesar a instrumenta și traduce în 
practică un mecanism de acordare a compensaţiei 
pecuniare victimelor, inclusiv victimelor infracţi-
unilor sexuale, pentru suferinţele fizice și psihice 
cauzate prin infracţiune. De rând cu faptul că este 
un drept legitim de care ar trebui să se bucure 
victimele violenţei sexuale, acest lucru ar spori 
încrederea lor în sistemul judiciar naţional, făcând 
să crească cota adresărilor în justiţie. 

 ¾ Se recomandă  instruirea continuă a specialiștilor 
responsabili să intervină în cazurile de violenţă 
sexuală privind abordarea multidisciplinară ale 
acestor cazuri (poliţiștii de sector, reprezentanţii 
administraţiei publice locale, asistenţii sociali, re-
prezentanţii medicali, psihologi etc.). În acest sens 
există mai multe bune practici internaţionale care 
pot fi importate și ajustate în contextul Republicii 
Moldova.

 ¾ Educarea publicului general și a tinerilor prin acţi-
uni de prevenire și prevenţie timpurie în vederea 
preluării rolului pro-activ în reducerea la toleranţa 
zero faţă de violenţa sexuală și violenţa în familie.

 ¾ Implementarea unor discipline în scoală care 
ar contribui la educarea tinerilor ce înseamnă 
respectul limitelor personale, comunicare asertivă, 
interpretarea corectă a consimţământului etc. Un 
exemplu în acest sens poate fi replicarea cursului 

opţional „Relaţii armonioase în familie” aprobat 
de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova.    

 ¾ Realizarea unor campanii de sensibilizare care să 
schimbe atitudinea comunităţii faţă de fenomenul 
violenţei sexuale, să combată prejudecăţile și ste-
reotipurile faţă de victimele violenţei sexuale. 

 ¾ Consolidarea cooperării autorităţilor abilitate prin 
organizarea activităţilor de instruire, schimb de ex-
perienţă și de bune practici naţionale și internaţi-
onale privind prevenirea și eradicarea fenomenului 
violenţei sexuale pentru grupurile de profesioniști.

 ¾ Se recomandă intensificarea eforturilor de perfec-
ţionare, îmbunătăţire și lichidare a unor inegalităţi 
pe principiu zonal privind procedurile de înregistra-
re și examinare urgentă a infracţiunilor cu caracter 
sexual, inclusiv în cazul implicării autorităţilor din 
afara organelor de drept. 

 ¾ Consolidarea capacităţilor de  instruire și 
dezvoltare a abilităţilor specialiștilor din teren 
și prestatorilor de servicii în a acorda servicii 
victimelor violenţei sexuale, bazate pe abordare 
individuală, centrată pe nevoi și în timp util. 
Elaborarea de ghiduri și materiale informaţionale 
pentru specialiști care să-i îndrume cum să răspun-
dă eficient în cazurile de violenţă sexuală.

 ¾ Elaborarea unor Coduri de conduită/mecanism 
de raportate a cazurilor de violenţă sexuală, 
hărţuire sexuală în cadrul colectivelor de muncă, 
instituţiilor de învăţământ universitar, precum și 
implementarea acestora în practică.

 ¾ Responsabilizarea jurnaliștilor și editorilor a tutu-
ror surselor mass media privind reflectarea etică și 
profesionistă a subiectelor despre violenţa sexuală 
fără a da detalii care atentează la viaţa privată a 
persoanei, fără a  victimiza repetat VVS, evitând  
blamarea în general și discriminarea în particular 
a persoanelor care au trăit o formă sau alta de 
violenţă sexuală. 

 ¾ Se recomandă revizuirea indicatorilor și moda-
lităţilor de colectare a datelor statistice la nivel 
naţional, acumularea datelor și punerea la dispo-
ziţie a datelor calitative și cantitative care reflectă 
dinamica fenomenului violenţei sexuale.

 ¾ Elaborarea unei baze de date consolidate privind 
infracţiunile cu caracter sexual cu scopul de a nu 
perpetua disonanţa datelor din diferite surse de 
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stat, dar și pentru a elabora politici naţionale în 
domeniu având la bază date pertinente. Elaborarea 
unor indicatori clari/unificaţi de colectare a datelor 
privind violenţa sexuală, în alte domenii decât 
organele de drept, precum ar fi domeniul sănătăţii, 
educaţiei, asistenţa socială, care să permită o ana-
liză intersectorială a răspunsului statului la astfel 
de infracţiuni. 

 ¾ Punerea la dispoziţia grupurilor de profesioniști și 
autorităţilor abilitate a unui tablou veridic și cali-
tativ de date privind violenţa sexuală în Republica 
Moldova, care ar permite îmbunătăţirea politicilor 
în acest domeniu, dar și o bugetare bazată pe date 
calitative din mai multe sectoare.   

 ¾ Este imperios necesar a elabora și pune în funcţiu-
ne un sistem automatizat de colectare și procesare 
a datelor statistice referitoare la violenţa sexuală, 
cauzele penale, cauzele civile iniţiate pentru recu-
perarea prejudiciului, deferite justiţiei și judecate, 
de evidenţă a agresorilor. 

 ¾ Eliminarea caracterului sporadic al cercetărilor și 
studiilor privind fenomenul violenţei sexuale bazat 
în exclusivitate pe sursele de finanţare ale dona-
torilor. Sistematizarea cercetărilor reprezentative 
la nivel de ţară bazate pe principii știinţifice și 
conforme standardelor internaţionale.

 ¾ Cercetarea operativă și sub toate aspecte a infrac-
ţiunilor privind viaţa sexuală cu instituirea unui 
cadru normativ relevant și benefic pentru protecţia 
victimelor acestui tip de infracţiuni (implemen-
tarea prevederilor Legii nr. 137 din 29.07. 2016 
privind reabilitarea victimelor infracţiunilor: asigu-
rarea asistenţei juridice obligatorii/garantate de 
stat, asigurarea consilierii psihologice și medicale, 
audierea victimelor în condiţii prietenoase, insti-
tuirea unor criterii clare de audiere suplimentară a 
victimelor, evitarea confruntării cu agresorul sexual 
în cadrul iniţierii, urmăririi și judecării cauzelor).

 ¾ Includerea în poliţa medicală obligatorie a servicii-
lor medicale inerente examinării și tratării victime-
lor infracţiunilor privind viaţa sexuală.

 ¾ Întrucât violenţa sexuală cauzează repercusiuni, 
traume și efecte psihologice mai grave decât 
violenţa în familie, se impune dezvoltarea unor 
servicii specializate destinate victimelor violenţei 
sexuale. Totodată intervenţia și asistenţa în 
cazurile de violenţă sexuală trebuie realizată 
prompt de o echipă de specialiști (reprezentaţi ai 
organelor de drept, psihologi, lucrători medicali, 

medici legiști, asistenţi sociali etc.) într-o formulă 
bine coordonată. 

 ¾ Se recomandă o instruire mai aprofundată a speci-
aliștilor din comunitate și din sistemul de justiţie 
în sensul informării mai accesibile a victimelor 
violenţei sexuale despre drepturile lor  despre 
serviciile mai potrivite situaţiei concrete către care 
pot fi referite. 

 ¾ Este necesar  ca subiectul violenţei sexuale să 
se regăsească în  curricula de instruire iniţială și 
continuă a specialiștilor din diferite domenii (repre-
zentanţi ai organelor de drept, psihologi, medici, 
lucrători medicali, asistenţi sociali).

 ¾ Elaborarea și instituţionalizarea în Republica 
Moldova a unui răspuns comunitar coordonat, 
centrat pe trauma și nevoile victimei, prin care să 
se asigure o conlucrare eficientă  a specialiștilor din 
diferite domenii (organe de drept, sectorul medi-
cal, prestatori de servicii pentru victimele violenţei 
sexuale). 

 ¾ Se impune crearea serviciilor de durată pentru 
victimele violenţei sexuale și asigurarea asistenţei 
juridice garantate de stat. Actualmente majori-
tatea victimelor violenţei sexuale beneficiază de 
asistenţa doar pe perioada de criză.

 ¾ Este necesar a dezvoltata programe de protecţie, 
care să asigure un mediu sigur, pentru victimele 
violenţei sexuale la nivelul autorităţilor de  stat. 
Actualmente acestea beneficiază de consiliere 
psihologică, asistenţă juridică gratuită oferită de 
societatea civilă, dar nu sunt protejate oficial și 
nu se află în siguranţă în special pe durata unui 
proces/cauze penale.
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