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VF   Violenţa în familie  

CP Codul penal 

CPP Codul de procedură penală 

CPC Codul de procedură civilă 

    

  

1. Introducere.  

Violența față de femei și violența în familie reprezintă una dintre cele mai grave și 

răspîndite infracțiuni cu care se confruntă societățile contemporane, lezînd drepturile și 

demnitatea umană a membrilor acestora. Fenomenele respective persistă în toate statele lumii, 

indiferent de modul de organizare politică sau economică a acestora, bunăstarea societății, rasă, 

cultură. 

Abordarea acestor fenomene la nivel internațional este una holistică și multidimensională, 

solicitînd implicarea diverșilor actori, atît guvernamentali, cît și nonguvernamentali, precum și 

concursul experților independenți cum sunt însăși victimele acestor fenomene. Reieșind din cele 

menționate, raportul este constituit din abordarea axată pe cei 4 piloni ai Convenției de la 

Istanbul, elucidînd realizările și provocările din sectoare, și finalizînd cu recomandări concrete de 

depășire ale acestora.   

Accentul sporit asupra femeilor în cazurile de violenţă în familie este determinat de 

inegalitatea relaţiilor de putere între femei şi bărbaţi care s-a constituit de-a lungul perioadelor 

istorice. Raportată la fenomenul violenţei în familie, inegalitatea relaţiilor de putere dintre femei 

și bărbaţi are repercusiuni majore asupra calităţii vieţii membrilor familiei, afectînd în mod 

special femeile și copiii, precum și șansele acestora de participare la viaţa socială și economică.  

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie, ca element al politicii naţionale de ocrotire 

şi sprijinire a familiei, reprezintă o preocupare majoră a Guvernului Republicii Moldova. Prin 

adoptarea legii-cadru cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie s-a făcut un pas 

important în crearea mecanismului instituţional și operaţional de soluţionare a cazurilor de 

violenţă în familie, marcînd asumarea şi implementarea de către Republica Moldova a 

angajamentelor internaţionale de respectare a drepturilor omului. 

 

2. Politici integrate.  

  

a. Cadrul legislativ și de politici.  

  

Anul 2017 a debutat cu alinierea Republicii Moldova la standardele internaționale în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei. În acest sens, în data de 6 februarie 

2017 a fost semnată Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea 

violenței față de femei și violenței în familie (Convenția de la Istanbul). Acest pas, implică 

armonizarea legislației naționale la Tratatul menționat prin consolidarea democraţiei şi statului 

de drept prin respectarea drepturilor omului. 
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Evidențiind importanța prevenirii și combaterii fenomenului violenței față de femei și 

violenței în familie prin necesitatea consolidării unui răspuns eficient din partea instituțiilor de 

stat și a societății civile în conformitate cu Tratatul propus spre aderare, a fost identificată 

necesitatea elaborării unui document strategic în domeniu. 

Astfel, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în comun cu experți naționali și 

cu suportul UNFPA și UN Women a elaborat primul document de politică – Strategia națională 

de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023 și a 

planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 (Hotărîrea Guvernului nr. 281 din 03.04.2018). 

Strategia, ca și CAHVIO, are la baza sa abordarea prin prisma a 4P: prevenire, protecție, 

investigarea / urmărirea în justiție și politici integrate și dispune de 4 obiective generale, în 

corespundere cu cei patru piloni, iar fiecare obiectiv general fiind constituit din obiective 

specifice. 

Pentru primul an de implementare a Strategiei menționăm cele mai importante realizări: 

• Asigurarea mentenanței Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru victimele 

violenţei în familie și a violenței împotriva femeilor, în acest sens din bugetul de stat au fost 

alocată suma cca 980 mii MDL; 

• Revizuirea și aprobarea spre pilotare a Instrucţiunilor privind intervenţia lucrătorilor 

medicali și a celor sociali în cazurile de violenţă în familie. În scopul pilotării instrucțiunilor au 

fost organizate ateliere de lucru în 5 raioane (Hîncești, Cahul, Orhei, Căușeni, Fălești); 

• În vederea eficientizării procesului de investigare și urmărire în justiție a actelor de 

violență față de femei și violență în familie, Inspectoratul General al Poliției al MAI, prin 

Ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018, a aprobat Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției 

în soluționarea cazurilor de violență în familie. 

• A avut loc inițierea procesului de elaborare a Raportului analitic și cuprinzător privind 

compatibilitatea legislației RM cu Convenția de la Istanbul, inclusiv a  Raportului de 

compatibilitate a normelor penale naționale referitoare la infracţiunile privind viaţa sexuală cu 

standardele internaționale în domeniu;  

• Consolidarea capacităților de intervenție a specialiștilor din domeniul justiției și poliției 

în cazurile de violență în familie; 

• Desfășurarea atelierelor practice de îmbunătăţire a capacităţii de gestionare a cazurilor, 

inclusiv documentare, servicii coordonate și centrate pe nevoile supraviețuitoarelor violenței, cu 

participarea Echipelor multidisciplinare din 25 sate ale raionului Drochia; 

• Revizuirea și a ajustarea Cercetării anuale Statistice privind violența în familie și a 

metodologii de colectare a datelor; 

• Elaborarea  Raportului de compatibilitate a normelor penale naționale referitoare la 

infracţiunile privind viaţa sexuală cu standardele internaționale în domeniu;  

 

În vederea pregătirii țării pentru ratificarea Convenției de la Istanbul, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și cu suportul UN 

Women, au inițiat procesul de armonizare a legislației naționale cu prevederile Convenției. 

În acest context a fost creat un grup de lucru format din experți independenți din 

domeniul justiției și reprezentanți ai societății civile. În baza analizei efectuate, va fi elaborat un 

proiect de lege pentru asigurarea armonizării, cu ulterioara ratificare a Convenției de la Istanbul.  

O altă dimensiune asupra căreia s-a lucrat pe parcursul anului a fost îmbunătățirea 

cadrului operațional de lucru al specialiștilor din 3 domenii: poliția, medicina și asistența socială.  

În acest sens, au fost revizuite și aprobate prin Ordinul ministerului sănătății, muncii și protecției 
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sociale nr. 1068 din 20.09.2018, Instrucțiunile sectoriale de intervenție a structurilor teritoriale de 

asistență socială și a instituțiilor medico-sanitare publice în cazurile de violență în familie, care 

ulterior au fost pilotate în 5 raioane ale țării: Căușeni, Fălești, Orhei, Cahul și Hîncești, iar 

perioada de pilotare a Instrucțiunilor respective a fost 01.10.2018-31.03.2019. 

Aceste instrucțiuni stabilesc modul de intervenție a asistenților sociali și lucrătorilor 

medicali în cazurile de violență în familie, cuprinzînd două elemente noi, care fac referire la 

ordinul de restricție de urgență și evaluarea riscurilor. Pentru realizarea acestei acțiuni, la 

inițiativa Centrului de Drept al Femeilor a fost instituit un grup de lucru și experți, care au 

elaborat instrucțiunile intersectoriale de intervenţie în cazurile de violenţă în familie. La 

finalizărea procesului de pilotare structurile teritoriale de asistență socială și medico-sanitare 

publice din raioanele enumerate, vor prezenta un Raport final privind rezultatele implementării 

prevederilor instrucțiunilor aprobate, iar ulterior urmează a fi identificată o formulă unică de 

intervenție a fiecărui specialist și de referire a cazului sesizat. În baza rezultatelor pilotării și 

implementării mecanismului sectorial, va fi elaborat și mecanismul intersectorial. 

De asemenea, în anul 2018 Inspectoratul General al Poliției al MAI, prin Ordinul IGP nr. 

360 din 08.08.2018, a aprobat Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în soluționarea 

cazurilor de violență în familie. Prin acest document normativ sectorial, a fost asigurată ajustarea 

mecanismului de evaluare a riscurilor pentru victimele violenței în familie. 

Următorul pas planificat în contextul dezvoltării cadrului operațional destinat 

profesioniștilor cu competențe în domeniu îl reprezintă cooperarea intersectorială în prevenirea și 

combaterea violenței față de femei și violenței în familie care este esențială, atît în plan legislativ 

cît și operațional și va fi dezvoltată după finalizarea și instituționalizarea instrucțiunilor 

sectoriale. 

Totodată, prin Legea nr. 17 din 05.04.2018 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative a fost modificat Codul de Procedură Civilă. Astfel, Capitolul XXX1 din cadrul 

procedurii speciale, a fost reamplasat (s-a eliminat din cadrul procedurilor speciale și s-a 

consacrat drept o procedură sui generis, de sine stătătoare, cu litera B2 în cadrul Titlului II). 

Aceasta se datorează faptului că în cuprinsul procedurilor speciale s-au realizat unele intervenții, 

printre care și suprimarea unor căi de atac pentru unele categorii de proceduri speciale. Totodată, 

prin proiectul dat, s-a stabilit expres că presupusul agresor va fi citat la ședința de judecată (spre 

deosebire de vechea prevedere unde acesta nu era prevăzut). Prezența lui însă nu este obligatorie 

pentru examinarea cererii în ședință și emiterea ordonanței de protecție. 

 

b. Mecanism instituțional 

Activitatea Consiliului coordonator interministerial 

În perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în 4 ședințe ordinare și una extraordinară, 

și anume: 15 ianuarie, 17 ianuarie, 10 mai, 9 iulie și 21 decembrie 2018. 

În cadrul ședințelor au fost abordate subiecte importante din domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în familie, în vederea unei coordonări eficiente a activităților autorităților cu 

competențe în domeniul vizat, totodată fiind identificate priorități și lacune în domeniu.  

Printre subiectele discutate în cadrul ședințelor menționăm următoarele: 

1. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (inițiativa 

legislativă nr. 401 din 22.12.2017, a dlui Deputat V. Pistrinciuc); 



7 
 

2. Prezentarea Conceptului/propunerilor Coaliției Naționale privind modificarea 

modelului existent de acreditare a serviciilor sociale; 

3. Prezentarea propunerilor de lege ferendă în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

în familie în Republica Moldova. Analizele sectoriale privind implementarea și realizarea 

legislației din domeniu, impedimentele instituționale și legislative în aplicarea practică a 

prevederilor legale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; 

4. Prezentarea și consultarea Instrucțiunilor sectoriale privind intervenția 

direcțiilor/secțiilor asistență socială și protecție a familiei în cazurile de violență în familie; 

5. Hărțuirea sexuală la locul de muncă: analiza cadrului legislativ național, statistica 

existentă la momentul actual ce reflectă cazurile de hărțuire sexuală la locul de muncă, probleme 

și impedimente legislative, propuneri de prevenire și combatere a acestui fenomen; 

6. Sănătatea mintală vizavi de fenomenul violenței în familie: analiza cadrului legislativ 

național, statistica existentă la moment care reflectă numărul de agresori și victime ale violenței 

în familie care suferă de anumite boli mintale, probleme și impedimente legislative, reforma 

serviciilor de sănătate mintală; 

7. Prezentarea și coordonarea Raportului de analiză a indicatorilor statistici privind 

violența în bază de gen în sistemul de sănătate al Republicii Moldova; 

8. Realizarea acțiunilor din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de 

prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023, 

probleme și impedimente, provocări și planificări pentru anul viitor. 

 

Principalele realizări ale Consiliului pentru anul 2018 au fost următoarele:  

1. Aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și 

violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia; 

2. Au fost aprobate prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1068 

din 20.09.2018 Instrucțiunile sectoriale de intervenție a structurilor teritoriale de asistență socială 

și medico-sanitare publice pe cazurile de violență în familie, care la moment sunt pilotate în 5 

raioane ale țării: Căușeni, Fălești, Orhei, Cahul și Hîncești.  

Aceste instrucțiuni stabilesc modul de intervenție a asistenților sociali și lucrătorilor 

medicali în cazurile de violență în familie, cuprinzând două elemente noi, care fac referire la 

ordinul de restricție de urgență și evaluarea riscurilor. Perioada de pilotare a Instrucțiunilor 

respective este 01.10.2018-31.03.2019, iar după finalizarea acesteia, structurile teritoriale de 

asistență socială și medico-sanitare publice din raioanele enumerate, vor prezenta un Raport final 

privind rezultatele implementării prevederilor instrucțiunilor aprobate; 

3. Subiectul hărțuirii sexuale la locul de muncă și la locul de studii a fost inclus pe agenda 

Comisiei tripartite, în acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat 

cu Centrul Parteneriate pentru Dezvoltare își propune conceptualizarea unui proiect de lege în 

baza recomandărilor studiului realizat, care va fi pus în discuție în cadrul ședinței cu membrii 

comisiei; 

4. Subiectul privind modificarea modelului existent de acreditare al serviciilor sociale a 

fost susținut și preluat de către parteneri, și anume oficiul UN Women pe țară, care a lansat un 

apel în baza căruia a fost selectată o companie și un grup de experți, care vor lucra asupra 

procesului în cauză, începând cu anul 2019. 
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c. Proiecte în derulare 

- În vederea pregătirii țării pentru ratificarea Convenției de la Istanbul, Ministerul 

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor și cu 

suportul UN Women, au inițiat procesul de armonizare a legislației naționale cu prevederile 

Convenției. În acest sens, un proiect de lege se află în curs de elaborare pentru modificarea 

legislației actuale în vederea racordării sale la standardele internaționale privind prevenirea și 

combaterea violenței în bază de gen; 

- Elaborarea și lansarea Raportului de monitorizare a proceselor de judecată în cauze de 

violență în familie, violență sexuală și trafic de ființe umane. Acest proiect a fost inițiat în anul 

2017, iar în luna martie a anului 2018, CDF a finalizat activitatea de monitorizare a instanțelor 

judecatorești în Moldova și a organizat un atelier de totalizare pentru observatorii care au 

participat la ședințe de judecată și care au colectat informații în scopuri de monitorizare ; 

- Implementarea unui proiect privind combaterea violenței în bază de gen, implementat de 

către Promo-Lex în parteneriat cu Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria” și 

Asociația împotriva violenței “Casa Mărioarei”, cu suportul financiar al Delegației Uniunii 

Europene; 

 

3.  Prevenire.  

 

Activitățile de prevenire a fenomenului de violență față de femei și violență în familie 

reprezintă un element important a politicilor de contracarare a acestor fenomene, iar pe parcursul 

anului 2018, s-au valorificat dimensiunile de intervenție ce vizează: 

 

Domeniul educațional 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării este parte componentă a mecanismului 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea 

copiilor-victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului (aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2014). În conformitate cu această hotărâre, autorităţile și 

instituţiile cu competenţe în protecţia drepturilor copilului, de la toate nivelurile, au obligația să 

coopereze în vederea prevenirii tuturor formelor de violență față de copii și să reacționeze 

prompt la orice semn suspect de violență față de copil. Astfel, administrația instituțiilor de 

învățământ implică toți angajații, elevii și părinții în activități de prevenire a violenţei faţă de 

copii. În toate instituțiile de învățământ se respectă Procedura de organizare instituţională şi de 

intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, 

trafic a copilului, stabilită prin ordinul nr. 77 al Ministrului Educaţiei, din 22 februarie 2013. 

Administrația instituțiilor de învățământ și toți angajații soluționează cazurile de abuz, neglijare, 

exploatare, trafic al copilului în cooperare cu alte instituții și servicii comunitare, în conformitate 

cu prevederile Instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial susnumit. 

Pe parcursul lunilor ianuarie – mai 2018, angajații din sistemul educațional au raportat 

4802 cazuri de violență asupra copilului care au avut loc în familie, școală sau în alte locuri şi 

servicii din comunitate. Potrivit raportului generalizat pentru semestrul II al anului de studii 

2017-2018 privind cazurile raportate de violență asupra copilului, cele mai multe cazuri – 2231, 
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se referă la violența fizică, alte 1351 – la violența emoțională, iar 1123 – la neglijare. De 

asemenea, au fost semnalate 62 de  cazuri de exploatare prin muncă și 35 de cazuri de abuz 

sexual. În aceeași perioadă, fiecare al 5-lea caz a fost referit organelor cu atribuții în protecția 

drepturilor copilului, fiind suspectat sau identificat drept caz grav de abuz.  

Ulterior, în I semestru al anului de studii 2018-2019, angajații din sistemul educațional au 

raportat 4515 cazuri de violență asupra copilului care au avut loc în familie, școală sau în alte 

locuri şi servicii din comunitate, din ele – 2156  se referă la violența fizică, 1163 – la violența 

emoțională, 1128 – la neglijare. Totodată, au fost semnalate 46 de cazuri de exploatare prin 

muncă și 22 de cazuri suspecte de abuz sexual. În perioada de raportare, 698 de cazuri au fost 

referite organelor cu atribuții în protecția drepturilor copilului, fiind suspectate sau identificate 

drept cazuri grave de abuz. 

La etapa actuală, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu UNESCO                

are elaborat cadrul normativ și metodologic de protecție a copilului față de violență și este la 

etapa dezvoltării capacităților instituțiilor și a profesioniștilor, prin responsabilizarea acestora 

față de problema abuzului copiilor. Remarcăm că, Ministerul a lansat 2 publicaţii care conţin 

cadrul metodologic de prevenire a violenţei faţă de copil şi pachetul de acte normative în 

domeniul protecţiei copilului faţă de violenţă în instituţia de învăţământ. 

Cu referire la acțiunile realizate pe domeniul prevenirii violenței în familie, Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării realizează următoarele: 

1) Învățământul primar și secundar general. 

În anul 2018 a fost demarată Reforma curriculară care a determinat corelarea politicilor 

curriculare cu standardele educaționale naționale și internaționale în vederea formării profilului 

absolventului prin prisma finalităților educaționale și a sistemului de competențe-cheie. 

Disciplinele  școlare obligatorii Educația civică și Dirigenția au fost reconceptualizate. Prin 

Ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr.397 din 29.03.2018 a fost aprobat Planul–

cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2018-2019, care include 

unele completări care definesc elementele de noutate. Astfel, noua Arie curriculară Consiliere și 

dezvoltare personală include disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă pentru 

implementare a câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal.  Disciplina 

școlară reconceptualizată Educație pentru societate este cu statut obligatoriu pentru elevii din 

învățământul gimnazial și liceal și va înlocui actuala disciplină Educație civică.  

Disciplina obligatorie Dezvoltarea personală este structurată în cinci module, unul din 

ele fiind  Identitatea personală și relaționarea armonioasă care pune accent pe cunoașterea și 

acceptarea de sine; explorarea și autoevaluarea resurselor personale; familia ca valoare: 

responsabilități, roluri de gen, stereotipuri; comunicare asertivă, non-conflictuală și non-

violentă; autoeducare şi voluntariat etc, care include unități de conținut și cu referire la 

prevenirea violenței în familie.  

Disciplina obligatorie Educația pentru societate contribuie explicit la realizarea idealului 

educațional prin valorificarea cadrului de referință european, constituit din 20 de competențe 

pentru o cultură democratică, considerate competențe specifice ale disciplinei, grupate 

convențional în 4 componente de bază, una din ele fiind Valori, care include și setul Valorizarea 

demnității umane și a drepturilor omului, care se bazează pe  convingerea generală că toate 
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ființele umane au aceeași valoare, sunt egale în demnitate, au dreptul la același respect și la 

același set de drepturi umane și libertăți fundamentale și trebuie tratate corespunzător, incluzând 

unități de competență: Demonstrarea abilitățlor de gestionare constructivă și nonviolentă a 

situațiilor conflictuale în diverse contexte. 

În lista disciplinelor opționale pentru ciclul gimnazial au fost incluse disciplinele 

Educație pentru echitate de gen și șanse egale, Educație pentru drepturile omului și cetățenia 

democratică (cl. V-IX), iar  pentru ciclul liceal au fost incluse disciplinele Relații armonioase în 

familie și  Etica vieții de familie  care includ în mod direct sau indirect conținuturi privind  

drepturile copilului, drepturile omului din aspectul  prevenirii violenței, inclusiv și în familie. 

2) Învățământul profesional tehnic. În învățământul profesional tehnic postsecundar se 

studiază cursuri cu referire la prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului și violența 

față de femei  la specialitatea Asistență socială (Curricula aprobată  prin Ordinul MECC nr. 517 

din 05.12.2017), calificările Pedagog social și Lucrător social.  

3) Învățământul superior. În conformitate cu Planul-cadru pentru studii superioare 

(ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat), aprobat prin Ordinul 

Ministrului Educației nr. 1045 din 29 octombrie 2015, toate instituțiile de învățământ superior cu 

profil pedagogic din țară, au inclus, la componenta de orientare socio-umanistă (U), cursuri cu 

referire la prevenirea și combaterea violenței împotriva copilului, cu statut opțional. 

 

a. Consolidarea capacităților 

  

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării realizează continuu acțiuni de prevenire și 

combatere a violenței față de copii, cele mai recente măsuri fiind reconceptualizarea, urmare a 

reformei curriculare, a disciplinelor Educație pentru societate, obligatorie pentru elevii din 

clasele gimnaziale și liceale, și Dezvoltare personală, implementată în clasele I-XII. Astfel, 

curricula ambelor discipline școlare conțin mai multe unități de învățare referitoare la 

recunoașterea, prevenirea și combaterea violenței, inclusiv a bullying-ului (intimidări, înjosiri și 

hărțuieli sistematice). De asemenea, sunt desfășurate periodic formări și seminare la nivel 

național pentru cadrele didactice care predau aceste ore, conferințe în parteneriat cu alte 

autorități/organizații cu genericul prevenirii și combaterii  violenței.  

În acest context, în perioada  20-21 iunie 2018, s-a desfășurat  Conferința națională 

„Aspecte multidisciplinare în protecția copiilor față de violență”. Conferința a fost organizată de 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii în parteneriat cu Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Societatea 

Internațională pentru Prevenirea Abuzului și Neglijării Copilului (ISPCAN), Centrul de 

Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, Fundația Empowering Children 

(Polonia), cu suportul Fundației OAK.  

În procesul desfășurării Conferinței s-a comunicat că sectorul Educație are un rol 

determinant în formarea profesioniștilor, în sensibilizarea și responsabilizarea comunităților și 

familiilor pe dimensiunea prevenirii  violenței față de copii. Au fost înregistrate rezultate 

semnificative în implementarea unor programe educaționale adresate părinților și copiilor de 

diferite vârste în cele 7 raioane și 2 municipii pilot (peste 2160 cadre didactice au devenit 
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formatori în 7 programe structurate de prevenire a abuzului față de copii). Experiența 

internațională demonstrează rolul important al mediilor academice, care se implică nu doar în 

cercetare, în formarea inițială și continuă a specialiștilor, ci și în mobilizarea comunității 

academice și celei de studenți în protecția copilului față de violență. 

Conferința s-a desfășurat în cadrul mai multor ateliere de lucru, și anume: practici bune 

de colaborare intersectorială în domeniul identificării și referirii cazurilor de abuz  asupra 

copilului; prevenirea  și combaterea abuzului față de copii: rolul și responsabilitățile 

profesioniștilor, comunității și familiilor; monitorizarea sistemică a fenomenului violenței față de 

copii; prevenirea abuzului față de copii; asistența și intervenția în cazurile de violență asupra 

copiilor; intervenția în cazurile de abuz și neglijare, în baza evaluării necesităților copiilor; 

identificarea și lucrul cu copiii victime a abuzului sexual; Strategia Protecția Copilului 2020: 

acțiuni pentru prevenirea și combaterea violenței. 

Ridicarea nivelului de profesionalism, aplicarea în tocmai a prevederilor legislaţiei în 

vigoare, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate, reprezintă în mod firesc o 

prioritate indispensabilă în activitatea Poliţiei. 

Aportul considerabil în eradicarea fenomenului violenţei în familie şi abuzului faţă de 

copii îl constituie şi colaborarea Poliţiei cu organizaţiile internaţionale, în special cu organizaţiile 

membre ale reţelei globale de dezvoltare a Naţiunilor Unite (PNUD), Fondul ONU pentru 

Populaţie în Republica Moldova (UNFPA), Misiunea OSCE în Republica Moldova, Misiunea 

Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM) în Republica Moldova, UNIFEM, UN 

WOMEN şi alte reprezentanţe. 

Cu suportul acestor organizaţii, a fost asigurată instruirea ofiţerilor de poliţie, referitor la 

modalitatea de intervenţie, în special punînd accentul pe intervenţia de la caz la caz în cadrul 

echipelor multidisciplinare, asigurarea şi acordarea serviciilor calitative necesare reieşind din 

competenţele fiecărui actor multidisciplinar.    

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în calitate de instituție de învățământ 

pentru pregătirea și perfecționarea angajaților, anual în planurile de studii sunt incluse subiecte 

care vin să instruiască atât cursanții cât și angajații Poliției la compartimentul intervenției Poliției 

în prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Astfel în perioadele de timp 05.02.2018 – 09.02.2018 și 02.04.2018 – 06.04.2018,  au fost 

organizate cursuri de perfecționare continuă în cadrul Academiei ,, Ștefan cel Mare ” a MAI al 

Republicii Moldova pentru specializarea în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, 

fiind instruiți circa 100 de angajați. 

Totodată, pentru a asigura o abordare practică a fenomenului în procesul de intervenție a 

Poliției în soluționarea cazurilor de violență în familie, au fost invitați specialiștii din cadrul IGP 

Al MAI, care au familiarizat participanții cu prevederile actelor normative în vigoare, precum și 

practicile de intervenție a poliției în cazurile de violență în familie. 

În perioada 6-7 septembrie, 20 ofițeri de urmărire penală și de sector din cadrul IP Cahul 

și IP Leova, au participat la cursul de instruire cu genericul „Cele mai bune practici de răspuns al 

poliției la cazurile de violență în familie, intervenția poliției în contextul noilor instrucțiuni 

metodice”, desfășurat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu IGP și cu susținerea 

Ambasadei SUA în Moldova. 

În cadrul instruirii au fost abordate modificările legislative referitor la domeniul violenței 

în familie, precum și studiată „Instrucțiunea cu privire la intervenția Poliției în prevenirea și 

combaterea violenței în familie”, aprobată prin Ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018. 
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De asemenea, în perioada 08-09 noiembrie 2018, 6 ofițeri de urmărire penală din cadrul 

subdiviziunilor subordonate IGP au participat la cursul de instruire cu genericul „Practica 

judiciară privind examinarea cauzelor legate de violența în familie” organizat de CDF în comun 

cu INJ. 

În luna septembrie 2018, IGP de comun cu Centrul de Drept al Femeilor a elaborat 

metodologia de instruire a angajaților poliției în domeniul intervenției Poliției în soluționarea 

cazurilor de violență în familie. 

Astfel, în perioada 6-7 septembrie, 20 ofițeri de urmărire penală și de sector din cadrul IP 

Cahul și IP Leova, au participat la cursul de instruire cu genericul „Cele mai bune practici de 

răspuns al poliției la cazurile de violență în familie, intervenția poliției în contextul noilor 

instrucțiuni metodice”, desfășurat de către Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu IGP și 

cu susținerea Ambasadei SUA în Moldova, în cadrul cărora, a fost pilotată metodologia de 

instruire elaborată. 

Ulterior, la 13-16, 23 noiembrie 2018, Inspectoratul General al Poliţiei, în parteneriat cu 

Centrul de Drept al Femeilor, au desfășurat cinci ateliere de instruire pentru șefii Sectoarelor de 

poliție din cadrul Inspectoratelor teritoriale de poliție, privind răspunsul eficient al Poliției la 

cazurile de violență în familie, cu o durată de o zi pentru fiecare atelier. 

În cadrul acestor ateliere a fost pilotată Metodologia de instruire, aceasta devenind 

definitivă după ajustările corespunzătoare. 

Adițional, cu susținerea CDF, au fost organizate și desfășurate șase instruiri cu tematica 

,,Cele mai bune practici de răspuns al Poliției la cazurile de violență în familie” la care au 

participat 42 de conducători și 392 de ofițeri de urmărire penală din cadrul subdiviziunilor de 

urmărire penală ale IGP.  

De asemenea, în vederea referirii subiecților de probațiune care au fost condamnați pentru 

acte de violență în familie și derulării activităților de reabilitare în comun, birourile de probațiune 

au stabilit parteneriate cu Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali din or. 

Drochia, AO “Stimul” din or. Ocnița, Organizația Internațională pentru Migrație și AO 

“CNFACEM”, subiecții probațiunii fiind referiți pentru implicare în programe de reabilitare. 

Cu suportul OIM în Republica Moldova a fost asigurată instruirea consilierilor de 

probațiune, în derularea Programului de consiliere a agresorilor familiali, fiind elaborate și 

implementat un concept de supervizare, în prezent programul este pilotat de către INP. 

La fel, în scopul desfășurării cu succes a intervențiilor privind reintegrarea în societate a 

persoanelor condamnate pentru violență în familie sunt valorificate parteneriatele cu Direcția 

Asistență Socială și Protecție a Familiei, Administrația Publică Locală și Inspectoratul de Poliție. 

În același timp, potrivit Planului de instruire continuă a Institutului Național al Justiției, în 

anul 2018, în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, au fost instruiți consilieri de 

probațiune, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, consultanță ai procurorilor, 

precum și personalul instanțelor de judecată. Una dintre tematicile seminarelor a fost “Modalități 

de lucru cu agresorii familiali și tehnici de prevenire a violenței față de femei și copii”. 

Totodată, prin Ordinul Directorului INP nr. 83 din 27.03.2018 a fost aprobat Planul de 

instruire inițială a consilierilor de probațiune în care au fost incluse tematici de prevenire a 

violenței în familie și de lucru cu agresorii familiali.  
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b. Campanii informaționale și evenimente în contextul prevenirii și 

combaterii violenței în familie  

 

Campanii de informare desfășurate de Poliție, INP și societatea civilă 

În anul 2018, Centrul de Drept al Femeilor a inițiat un parteneriat cu Asociația Femeilor 

din Poliţie și rețeaua bibliotecilor Novateca și a convenit asupra viitoarelor priorităţi comune: 

sensibilizarea femeilor din poliție despre hărțuirea sexuală, instruirea femeilor din poliție în 

vederea aplicării eficiente a legislației cu privire la violența în familie și desfășurarea unor 

activități de sensibilizare împreună cu rețeaua Novateca și Asociația Femeilor din Poliție. 

De asemenea, pentru a asigura o înțelegere comună a fenomenului de violență în familie 

și o intervenție comunitară coordonată, CDF, împreună cu Global Rights for Women (GRW), a 

organizat un atelier de lucru de două zile pentru factorii de decizie de la Procuratura Generală, 

Inspectoratul General al Poliției, Ministerul Justiției, precum și pentru reprezentanţii ONG-urilor. 

Experții au prezentat cele mai bune practici privind intervenția eficientă în cazurile de violență în 

familie și lacunele identificate în timpul evaluării instituționale a intervenției statului în cazurile 

de violență în familie. Factorii de decizie urmează să analizeze rezultatele evaluării instituționale 

și vor identifica posibilități de ajustare a practicilor curente de coordonare a intervenției în rândul 

specialiștilor din domeniul justiției penale. 

În anul 2018, activitățile de sensibilizare ale CDF au avut ca scop explicarea problemelor 

legate de violența în familie și informarea grupurilor țintă și a părților interesate, astfel încât 

acestea să poată lua decizii responsabile privind combaterea și atenuarea acestui fenomen. De 

aemenea, a continuat să elaboreze și să difuzeze buletinul informativ trimestrial „Stop violenței”, 

în care sunt prezentate principalele activități și știri din domeniu. În anul 2018, 4 ediții au fost 

elaborate și difuzate partenerilor, părţilor interesate și societății civile. 

De asemenea, Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Centrul Internațional ,,La 

Strada” și Ambasada SUA în Republica Moldova, au elaborat proiectul scrisorii de drepturi ,,Nu 

tolera violența, cunoaște-ți drepturile”, care a fost pusă în aplicare prin Ordinul IGP nr. 41 din 04 

februarie 2019. Scrisoarea dată reprezintă un suport informațional pentru victimele abuzului 

fizic, psihic și sexual și se bazează pe drepturile pe care le are victima în contextul Legii nr. 137 

din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor. 

În perioada vizată, angajații Poliției au fost parte în cadrul Campaniei mondiale 

„Festivalul familiei”, au fost realizate 3635 activități de sensibilizare și informare la nivel local, 

fiind informați peste 46400 cetățeni, precum și distribuite peste 39800 de pliante și publicații 

informative. Activitățile vizate au avut drept scopi sporirea nivelului de educare antiinfracțională 

a comunității, creșterea gradului de informare, percepere și siguranță, precum și descurajarea 

comportamentului violent, ghidându-ne de principiul „Un cetățean informat – un cetățean 

protejat”.  

În vederea informării victimelor violenței în familie despre drepturile lor, serviciile de 

protecție și asistență de care pot beneficia, în anul 2018, INP a publicat 4000 de pliante cu 

tematica “Spune Nu Violenței”.  
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Campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, 2018 

Anual, în perioada 25 noiembrie de Ziua internațională pentru eliminarea violenței 

împotriva femeilor pînă pe 10 decembrie, Ziua drepturilor omului, se desfășoară Campania 

internațională “16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, organizată de către 

autoritățile publice centrale și autoritățile publice locale în parteneriat cu organizațiile 

internaționale și reprezentanții societății civile. 

În Republica Moldova, în anul 2018, Campania a fost promovată prin sloganul 

internațional: #HearMeToo. End violence against Women and Girls (Auziți-mă și pe mine! Opriți 

violența față de femei și fete). Aceasta încurajează partenerii UNiTE să găzduiască evenimente la 

nivel local, național, regional și global cu supraviețuitoarele și organizațiile luptătoare pentru 

drepturile femeilor și să creeze oportunități de dialog între activiști, factorii de decizie și public.  

Campania din 2018 #HearMeToo a avut drept scop mobilizarea tuturor rețelelor UNiTE, 

a sistemului ONU, a guvernelor, a societății civile, a școlilor și a universităților, a sectorului 

privat și a persoanelor fizice pentru a se solidariza cu supraviețuitoarele și apărătorii drepturilor 

femeilor care lucrează pentru a preveni și a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor. 

La nivel național, Campania s-a desfășurat pentru al 16-lea an consecutiv și a preluat 

sloganul ONU, prin organizarea și desfășurarea unui șir de evenimente atît la nivel central, cît și 

local, axate pe informarea și sensibilizarea populației cu privire la acest fenomen. 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a asigurat coordonarea procesului prin 

elaborarea matricii de activități dedicate realizării acestei campanii atît la nivel național, cît și 

local, de către ministere, societate civilă și organizații internaționale. 

În acest sens, sub auspiciul ministerului în parteneriat cu societatea civilă și MAI/IGP au 

fost desfășurate lecții publice în cadrul a două universități din țară, și anume: Universitatea 

Liberă Internațională din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova.  

Totodată, la data de 23 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

muncă a organizat o masă rotundă cu tematica: „Prevenirea și combaterea violenței în familie. 

Realizări și provocări”, la care au participat și reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale. 

În același timp, la data de 25 noiembrie 2018 s-a desfășurat acțiunea publică de 

deschidere a Campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen, organizată de 

către Promo-Lex în parteneriat cu Asociația împotriva violenței “Casa Mărioarei” și Centrul de 

reabilitare a victimelor torturii “Memoria”, desfășurată în Grădina Publică “Ștefan cel Mare”. 

Pe durata campaniei „16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen”, CDF a 

organizat un eveniment menit să demonstreze unitatea specialiştilor și a publicului larg în 

combaterea fenomenului de violență în familie. În timpul evenimentului, participanții care 

reprezentau instituțiile publice, comunitatea internațională și societatea civilă au asamblat un 

puzzle prin care au simbolizat aportul comun în lupta contra fenomenului de violență împotriva 

femeilor. 

La data de 5 decembrie 2018 s-a desfășurat un eveniment organizat de HelpAge 

International, cu tematica: “Campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen- 

Cum asigurăm protecția și asistența vîrstnicilor care suferă de violență și abuz”. 

De asemenea, remarcăm și difuzarea unui talk-show în cadrul emisiunii “Bună seara” la 

Teleradio Moldova, la care au participat mai mulți actori: MSMPS, IGP, Platforma pentru 

Egalitate de Gen, Promo-Lex și UN Women, unde s-a abordat subiectul prevenirii și combaterii 

violenței în familie. 

În vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor, sensibilizării 

opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea și combaterea violenței 
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în familie, asigurarea protecției victimelor, precum și mobilizării autorităților centrale și locale și 

a comunității de a participa activ la prevenirea și combaterea acestui flagel, Inspectoratul 

Național de Probațiune în cadrul „ Campaniei 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de 

gen” a realizat un complex de acțiuni: 

1) 15 activități instructiv-educative în licee și instituții profesionale cu genericul 

„Prevenirea delincvenței juvenile Și sensibilizarea elevilor cu privire la violența în bază de gen ”, 

”Puternicifără violență  training cu genericul: „ Aspecte psihosociale ale violentei în familie ' '; 

 articolul „ Violența în bază de gen ” în ziarul ”Eveniment Actul ” Râșcani Nord; 

2) 4 activități în penitenciare cu genericul „Împreună putem opri violentă", „Manifestări 

și consecințe ale violenței în familie, flashmob-uri cu genericul ”Spune și tu violenței NU", fiind 

distribuite pliante cu informații utile și recomandări. 

În ultima zi a campaniei „16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen”, CDF în 

parteneriat cu La Strada și UNFPA au organizat o expoziție cu genericul „Nu dați vina pe 

haine!” și care prezintă hainele reconstituite ale nouă femei și fete abuzate sexual și istoriile lor 

anonime. Scopul expoziției a fost de a sensibiliza publicul cu privire la motivele reale care stau 

în spatele actelor de violență sexuală. Expoziția a avut loc la Facultatea de Drept a Universității 

de Stat din Moldova și a fost urmată de o lecție deschisă pentru studenții de la drept pe tema 

violenței bazate pe gen. 

 

 

4. Urmărirea în justiție a actelor de violență în familie.  

 

Activitatea Poliției 

 

Conform competențelor funcționale atribuite prin al.(6) art.8 a Legii nr.45 din 01.03.2007 

cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie Ministerul Afacerilor Interne prin 

intermediul Inspectoratului General al Poliției sistematizează datele cu privire la contravențiile și 

infracțiunile ce țin de violența în familie.  

În conformitate cu prevederile Planului măsurilor organizatorice de bază a DGSP a IGP 

al MAI, pentru anul 2018 a fost efectuată analiza situaţiei infracţionale atestate la capitolul 

infracţiunilor ce atentează la viaţa şi sănătatea persoanei, precum şi celor comise în sfera 

relaţiilor familiale. 

Astfel, pe parcursul a 12 luni ale anului 2018, organele afacerilor interne au înregistrat 

29879 infracţiuni, comparativ cu 32956 crime înregistrate în perioada analogică a anului 2017, 

atestându-se o descreştere a fonului infracţional cu -9,34 %. 

Printre aceste infracţiuni, 1185 (2017 - 1209) crime au avut referire la categoria celor ce 

atentează la viaţa şi sănătatea persoanei, atestîndu-se o descreştere cu -2% la sută, printre care: 

Omoruri (tentative de omor) – 159 (-12%), comparativ cu 142 infracţiuni înregistrate 

în perioada analogică a anului 2017, în care au decedat 135 (2017 - 104) persoane. 

Din numărul total de omoruri, 36 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 10 

omoruri au fost comise cu aplicarea armei de foc şi două omoruri au fost comise aplicarea cu 

materialelor explozive, 11 infracţiuni au fost comise de către persoane în stare de ebrietate, 11 

infracţiuni au fost comise de către persoane cu antecedente penale, 4 infracţiuni comise de 

persoane în grup, 3 omoruri comise de către minor şi 39 omoruri au fost comise de către 

persoane apte de muncă, însă neangajate în cîmpul muncii. 

Vătămări intenţionate medii – 513 (-3,9%), comparativ cu 531 infracţiuni comise în 

perioada analogică a anului 2017. 
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Vătămări intenţionate grave – 206 (-7,29%), comparativ cu 192 infracţiuni comise în 

perioada analogică a anului 2017, în rezultatul cărora au decedat 41 (2017 - 45) persoane. 

De menţionat că, 94 vătămări grave şi 317 vătămări medii au fost comise în locurile 

publice, cu aplicarea armei de foc au fost comise 2 vătămări medii și 2 cazuri cu aplicarea 

materialelor explozive, 13 grave şi 29 medii au fost comise de către persoane în stare de 

ebrietate, 16 vătămări grave şi 25 medii - de către persoane anterior condamnate, 3 vătămări 

grave şi 20 medii au fost comise în grup, 4 vătămări gravă şi 16 vătămări corporale medii au fost 

comise de către copii şi cu participarea acestora, iar 48 vătămări grave şi 131 vătămări corporale 

medii au fost săvîrşite de către persoane neîncadrate  în cîmpul muncii. 

Infracţiuni ce atentează la viaţa sexuală – 593 (+1,89%), comparativ cu 582 crime 

comise în perioada analogică a anului 2017, dintre care:  

✓ viol 259 cazuri cu -13% (2017 – 296)  

✓ acţiuni violente cu caracter sexual 328 cazuri cu – 16,3% (2017 – 282). 

La capitolul menţionat, 59 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 22 crime s-au 

comis de către persoane în stare de ebrietate, 27 infracţiuni au fost comise de către persoane 

anterior condamnate şi 2 au fost comise în grup, 11 infracţiuni au fost comise de către copii în 

vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, 115 infracţiuni au fost comise de către persoane apte de muncă, 

dar fără ocupaţie. 

Ca formă principală de manifestare a violenţei bazate pe gen, violenţa în familie este în 

atenţia Poliţiei, care îşi orientează activitatea cotidiană la prevenirea şi combaterea acestui 

fenomen. 

Astfel, pe parcursul anului 2018, din cele 29879 infracţiuni înregistrate în total 998 crime 

au fost referite la categoria celor ce atentează la valorile familiei, ceea ce constituie 3,34%. 

Dinamica infracţională în comparaţie cu numărul infracţiunilor săvîrşite la categoria ce 

atentează la valorile familiale. 

Figura 1. 

 

 

Cu referire la categoria ce atentează la valorile familiale se constată că în perioada a 12 

luni ale anului 2018 au fost înregistrate 2655 (2017- 2909) cazuri, ceea ce constituie o 

descreştere cu -8,73 % în comparaţie cu perioada analogică a anului precedent. Dintre care 998 

(2017-956) întrunind elementele consecutive ale infracţiunii au fost intentate cauze penale şi au 
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fost examinate conform prevederilor Codului penal, iar 1657 (2017-1953) (art.781 în familie) 

cazuri, au întrunit elementele consecutive de contravenţie fiind documentate conform 

prevederilor Codului contravenţional.   

 
Figura 2. 

 

În funcţie de calificarea juridică a faptei, în sfera relaţiilor familiale au fost comise 

998  (2017- 956) infracţiuni, printre care: 

- art. 145 CP omor – 30 ( 31 infracţiuni înregistrate în perioada analogică al anului 2017), 

în care au decedat 23 de persoane.  

- art. 171 CP viol – 39/34 infracţiuni; 

- art. 172 CP acţiuni violente cu caracter sexual – 24/27 infracţiuni. 

- art. 2011 CP violenţa în familie - 905 (853-2017) infracţiuni. 

 
Figura 3. 
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Figura 4. 

 
 

 

Reieşind din clasificarea infracţiunilor săvârșite în cadrul relaţiilor familiare potrivit alin. 

(1) litera a) articolul 2011 Cod penal (maltratare, alte acţiuni violente, soldate cu vătămare uşoară 

a integrităţii corporale sau a sănătăţii) au fost înregistrate 508 infracţiuni. Cu referinţă la 

aplicarea violenţei psihologice şi anume potrivit prevederilor alin.(1) litera b) izolare, intimidare 

în scop de impunere a voinţei sau a controlului personal asupra victimei, au fost înregistrate 84 

cazuri şi 0 cazuri de violenţă exprimată prin privarea victimei de mijloace economice, inclusiv 

lipsirea de mijloace de existenţă primară, neglijare. 

De asemenea pentru aplicarea violenţei asupra a doi sau a mai multor membri ai familiei 

alin. (2) litera a) fiind înregistrate 88 cazuri. Totodată, sunt înregistrate 4 cazuri de violenţă în 

familie săvîrşite în legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecţie, potrivit alin. (2) 

litera b) şi 142 infracţiuni în baza elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune 

prevăzută de alin. (2) litera c) art. 2011 Cod penal (vătămarea medie a integrităţii corporale sau a 

sănătăţii). 

În ceia ce priveşte provocarea vătămărilor grave au fost înregistrate 51 de infracţiuni în 

baza elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzută de alin. (3) litera a) 

art.2011 Cod penal, 4 cazuri de violenţă în familie prin determinarea victimei la sinucidere sau la 

tentativă de sinucidere (alin.(3) litera b) art.2011 Cod penal). La fel, 24 cazuri au fost înregistrate 

pentru comiterea actelor de violenţă în familie soldate cu decesul victimelor. 

Cu referire la numărul persoanelor decedate menționăm că, în anul 2018, urmare actelor 

de violență în familie, au decedat în total 47 persoane. Analiza infracţiunilor în baza de gen 

comise în sfera relaţiilor familiale, denotă faptul că, urmare acţiunilor violente comise de către 

agresori în cadrul familiei, victime au devenit 778 femei dintre care 47 copii de gen feminin, 220 

bărbaţi dintre care 20 copii de gen masculin, iar agresori sunt 908 bărbaţi şi 90 femei. Cu 

referință la contravențiile de violență în familie, constatăm că victime au devenit 1561 femei și 

96 bărbați. 
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Figura 5. 
Ponderea infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale: 

 

 
 
 

 

 

Figura 6. 
 

 
 

 

La 16.09.2016 au intrat în vigoare noile modificări operate la legislaţia privind prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie fiind reglementată sancţiune contravenţională a agresorului în 

baza art.781 Cod contravenţional (violenţa în familie).  

Astfel, pe parcursul anului 2018, de către angajaţii Serviciilor securitate publică, în 

calitate de agent constatator au fost iniţiate 1657 cauze contravenţionale, ca rezultat fiind supuşi 

arestului contravenţional 143 contravenienţi. În privinţa a 537 persoane a fost aplicată sancţiunea 

sub formă de muncă în folosul comunităţii, respectiv, 79 contravenţii au fost clasate şi 898 fiind 

neexaminate pînă la moment. 
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 Pe parcursul anului 2018 în adresa Inspectoratelor de Poliţie au parvenit 11026 adresări 

înregistrate în Registrele de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente ale 

Inspectoratelor de Poliţie teritoriale (R-2), ce vizează conflictele în cadrul relaţiilor familiale. 

Printre aceste informaţii, 1351 cazuri au fost înregistrate ca urmare a autosesizării ofiţerului de 

sector. Dinamica adresărilor către organele de poliţie, referitor la cazurile de violenţă în familie, 

pe parcursul anilor 2012-2018: 

 
Figura 7. 

 
 

 

Prin urmare, 1187 cazuri de violenţă în familie au fost examinate prin prisma art. 274 

Cod de procedură penală, pentru care fapt prin ordonanţa procurorului a fost dispusă iniţierea a 

52 proceduri contravenţionale, iar pentru alte 905 cazuri a fost iniţiată procedura penală în baza 

elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzută de art. 2011 (Violenţa în 

familie) Cod penal, iar în cazul a 230 sesizări a fost refuzat în pornirea urmăririi penale din lipsa 

elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune, prevăzută de art. 2011 Cod penal. 

Necesită a consemna, că pe parcursul anului 2018, de către ofiţerii de poliţie din cadrul 

subdiviziunilor teritoriale de poliţie, au fost înaintate 382/724 demersuri către instanţele 

judecătoreşti, privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei în familie, dintre care 

5/23 demersuri privind aplicare măsurilor de protecţie au fost înaintate de către ofiţerii de 

urmărire penală în procedură penală. Urmare examinării în şedinţă a demersurilor vizate, 33/91 

din ele au fost respinse de către judecători, nefiind motive obiective pentru aplicarea măsurilor 

de protecţie. La compartimentul vizat s-a constatat că, 12/13 demersuri au fost respinse din motiv 

că nu a fost respectată procedura de depunere a cererii, stabilindu-se că victimele violenţei în 

familie nu se află în situaţie de criză, acestea fiind în putinţă că se adreseze în instanţă conform 

normelor stabilite de procedura civilă, 8/10 din motivele inexistenţei probelor şi altele 13/58 au 

fost respinse din alte motive. 

Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în familie, din 

cele 666/878 ordonanţe de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti şi supravegheate de 

către organul de poliţie, 344/610 ordonanţe privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor 

violenţei în familie au fost emise la demersul ofiţerului de sector, 5/23 ordonanţe – la demersul 

organului de urmărire penală, 0/5 – la demersul procurorului, 1/2 – la demersul asistentului 

social şi 314/233 ordonanţe – la cererea directă a victimelor sau reprezentanţilor lor legali şi 2/5 

– la demersul altor autorităţi.  
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Dinamica ordonanţelor de protecţie a victimelor violenţei în familie, emise de către 

instanţele judecătoreşti şi referite către organele de poliţie pentru supraveghere, pe 

parcursul anilor 2010-2018: 

 
Figura 8. 

 
 

În aceiaşi ordine de idei, de către angajaţii serviciilor interacţiune comunitară ale 

Inspectoratelor de Poliţie au fost supravegheate 446/602 ordonanţe de protecţie emise de către 

instanţele judecătoreşti pentru victimele femei, 26/15 pentru victimele copii, 179/238 pentru 

victimele femei şi copii şi 15/10 ordonanţe pentru victimele bărbaţi. 

 
 

Figura 9. 

 
 

Urmare supravegherii ordonanţelor de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti, 

au fost încălcate 408/282 ordonanţe de protecţie, iar pentru încălcarea restricţiilor aplicate faţă de 

agresori, de către organul de poliţie au fost iniţiate cauze penale în baza elementelor constitutive 

ale componenţei de infracţiune prevăzute de art. 3201 Cod penal.  
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Ponderea ordonanțelor de protecție emise de către instanța de judecată încălcate, 

comparativ cu cele emise de instanță pe parcursul anului 2018: 
 

Figura 10. 
 

 
 

Totodată, începând cu 16 martie 2017, Poliţia este obligată ca urmare evaluării riscurilor, 

la propria sa convingere să aplice ordinul de restricţie de urgenţă, ca măsură provizorie de 

protecţie a victimei violenţei în familie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din 

locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii, asigurînd astfel victimei şi altor membri ai familiei 

siguranţă în locuinţa lor. Astfel, analiza efectuată, relevă faptul că în anul 2018, Poliţia a eliberat 

3877/2161 ordine de restricţie de urgenţă, în privinţa agresorilor familiali. Din numărul total de 

ordine de restricţie 3873/2147 au fost eliberate de către şefii de post, ofiţerii de sector şi 4/14 

ORU au fost eliberate de către ofiţerii de urmărire penală din cadrul Inspectoratelor de poliţie. 

Respectându-se dreptul de recurs, 4/6 ordine de restricţie de urgenţă au fost contestate în 

procedura contenciosului administrativ, respectiv, 2 contestații au fost lăsate în vigoare, 1 ordin 

de restricție de urgență a fost clasat și 1 contestaţie nu a fost examinată. Pentru încălcarea 

ordinului de restricţie de urgenţă, în privinţa a 414/293 agresori familiali au fost pornite 

proceduri contravenţionale în baza elementelor constitutive ale componenţei de contravenţie 

prevăzută de art. 3181 Cod contravenţional. 
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Ponderea ordinelor de restricție de urgență încălcate, comparativ cu cele eliberate de 

către Poliție, pe parcursul anului 2018: 

 
Figura 11. 
 

 
 

 

Un factor principal în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, îl ocupă activitatea de 

sensibilizare şi informare a publicului cu privire la violenţa bazată pe gen, atît la nivel naţional şi 

local, în vederea eliminării tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, asigurarea protecţiei victimelor, precum şi mobilizarea autorităţilor centrale şi locale, 

organizaţiilor neguvernamentale şi a comunităţii de a participa activ la prevenirea şi combaterea 

acestui flagel. Actualmente organele de poliţie desfăşoară activităţi de prevenţie în privinţa a 

4243/5256 agresori, care manifestă comportament violent în cadrul relaţiilor familiale. Pe 

parcursul anului 2018, au fost luaţi la evidenţa nominală 1978/2781 agresori şi radiate din 

evidenţe altele 1484/1523 persoane din categoria vizată. Din numărul total de agresori în cadrul 

relaţiilor de familie, aflaţi la evidenţa organelor de poliţie, 4036/5221 persoane sunt bărbaţi şi 

207/35 sunt persoane de gen feminin.  

 

Ponderea agresorilor în baza de gen, aflaţi la evidenţa nominală a organelor de 

poliţie: 
 Figura 12. 
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Necătînd că, poliţia este organul pro-activ în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, 

în perioada de raport au fost desfăşurate 1504/987 intervenţii în cadrul echipelor 

multidisciplinare. La fel, de către organele de drept au fost sesizate 132/233 cazuri către 

autorităţile tutelate privind victimele copii a cazurilor de violenţă şi au fost referite 701/524 

cazuri către serviciile abilitate pentru acordarea serviciilor şi asistenţei necesare.  

 
Indicatorii de bază   2008 2009  2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016  2017 12 luni 

2018 

Examinate 

petiţii de către 

serviciul ofiţeri 

de sector 

total 28236 30142 30592 21320 22109 22365 15562 14049 14965 16922 10026 

violenţ

ă în 

familie 

2992 2862 2765 2269 1950 2094 1227 1188 1537 1620 1183 

Registru II     6569 6706 7338 9203 10459 10871 11026 

Din ele autosesizări ale OS     417 633 782 1089 1152 1074 1351 

Întocmite 

procese-

verbale 

contraven

ţionale 

total 24855

3 

151690 94471 82238 114741 105054 111828 129575 129454 115614 109220 

art. 78 

(vătămări 

intenţionate 

uşoare) CC 

total 21404 18993 19382 16975 19082 16299 15753 1555 15760 9503 7119 

în 

fami

lie 

1476 1712 2135 2539 3228 1953 721 544 833 1953 1657 

Infracţiuni total în familie 63 46 123 491 816 1417 2374 2040 1782 956 998 

Infracţiun

i grave 

contra 

vieţii şi 

sănătăţii 

înregistra

te de 

Poliţie 

omorur

i (art. 

145 

Cod 

penal) 

total 185 189 211 196 193 195 157 155 168 141 159 

în 

fami

lie 

30 17 31 22 16 30 29 36 31 31 30 

vătămă

ri 

intenţi

onate 

grave 

(art. 

151 

CP) 

total 358 354 394 373 301 318 309 243 246 182 206 

în 

fami

lie 

33 29 29 11 11 19 25 26 21 15  

Văt. 

medii art. 

152 CP) 

total       660 621 647 534 513 

 

Violenţ

a în 

familie 

(art. 

2011 

CP) 

total   63 458 789 1328 2270 1914 1679 853 905 

grav

e  

  5 34 40 74 66 58 67 68 75 

sinu

cide

re 

    5 5 3 7 5 5 4 

mem

bri 

     193 316 290 222 46 88 

med

ii  

  11 75 96 118 119 111 101 109 142 

uşoa   47 349 648 938 1766 1448 1284 548 508 
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re  

Viol art. 171 

CP 

  12 10 11 29 30 35 34 34 39 

Acțiuni sexuale 

art. 172 CP 

  11 9 10 11 20 29 17 23 24 

Materiale de refuz în 

pornirea UP 

     156 1316 2087 1632 588 230 

Asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie (Ordonanța de protecție)  

Supravegheate Ord 

Protecție 

  4 23 408 448 920 828 916 878 666 

- la demersul OS   2 13 289 313 706 632 715 610 344 

- la demersul OUP     4 19 89 41 14 23 5 

- la demersul procurorului   2 6 63 30 25 11 7 5 0 

- la demersul asistentului 

soc. 

    3 3 4 3 6  2 1 

- la demersul victimei    4 48 82 95 139 172 233 314 

Supravegheate victime    

- femei      224 291 654 591 677 602 446 

- copii     5 6 10 12 16 15 26 

- femei şi copii     165 105 239 211 213 238 179 

- bărbaţi     14 46 17 14 10 23 15 

Măsuri  de protecţie    

- Eliberate ORU          1643 3877 

Încălcate ORU          293 414 

- încălcate OP     89 61 110 165 213 282 408 

Înaintate demersuri    

Înaintate demersuri OP    7 231 397 370 827 808 832 724 382 

din ele de ofițer de sector         767 818 701 377 

- repetat     10 8 13 26 41 12 1 

- respinse      26 57 121 135 103 91 33 

din ele de ofițer de 

urmărire penală 

       41 14 23 5 

Intervenţii comune în 

echipe multidisciplinare  

  53 207 147 235 422 533 649 987 1504 

Referite cazuri de violenţă 

în familie altor autorităţi 

    145 86 211 814 936 524 701 

Cazuri sesizate autorităţii 

tutelare vict. copii 

    13 15 47 264 162 233 132 

Agresori familiali aflați la 

evidența Poliției 

4681 4745 4569 4859 4822 4423 4418 4134 4127 4065 4243 
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-

 bărbaţi  

    4447 4375 4180 3932 3927 3731 4036 

-

 femei 

    375 48 238 202 200 334 207 

- luaţi la evidenţă     1887 1179 1824 1814 1582 1599 1978 

- radiaţi     1891 1224 1774 1987 1625 1536 1484 

Subiecți ai infracțiunilor de violență în familie  

victime Total     816 1417 2374 2040 1782 956 998 

- femei     673 1218 2088 1760 1508 762 778 

          - din ei 

copii 

    14 65 78 72 76 59 47 

- bărbaţi     143 199 285 280 274 194 220 

           - copii     10 26 38 30 37 31 20 

agresori - bărbați     764 1330 2244 1894 1652 864 908 

- femei     52 87 130 146 129 92 90 

Activități de prevenire generală  

Cursuri      71 71 122 167 174 369 353 

Mass-media     50 141 165 454 539 653 712 

Lecţii în instituţii de 

învățământ 

    2434 3110 3317 2745 2815 8282 7804 

Întruniri cu cetăţenii 

 

    4617 2916 2887 4561 5956 18780 9182 

Întruniri cu tineretul 

studenţesc 

     1567 3082 2341 2341 4734 5518 

 

Evoluția pozitivă reflectată inclusiv și în datele statistice înregistrate de către poliţie, se 

datorează în mod principal: 

-  existenţei cadrului legal funcţional; 

- sporirea capacităţilor colaboratorilor de poliţie de a identifica, înregistra, a pune în 

evidenţă şi a reacţiona prompt la toate sesizările victimelor; 

- sporirea calităţii de intervenţie, aplicarea corectă a legislaţiei, asigurarea protecţiei 

victimelor; 

- creşterea numărului Campaniilor şi beneficiarilor de instruiri în domeniul vizat; 

- implicarea activă a societăţii civile şi a comunităţii;  

- consolidarea capacităţilor echipelor multidisciplinare în soluţionarea cazurilor de 

violenţă în familie; 

- colaborarea strânsă cu ONG-urile competente şi suportul organizaţiilor internaţionale.   

 

Activitatea Procuraturii Generale 

Conform informaţiilor prezentate de Procuratura Generală, procurorii periodic participă 

la instruiri continue cu tematica de prevenire și combatere a violenței în familie, în cadrul 
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Institutului Național al Justiției fiind desfășurate cîte două seminare semestrial pentru procurori, 

judecatori, asistenți judiciari și grefieri. 

În scopul sensibilizării populației cu referire la gravitatea fenomenului violenței 

domestice, mediatizării cazurilor de rezonanță social-sporită, procurorii participă la diferite 

emisiuni televizate, plasează pe site-ul Procuraturii Generale comunicate cu caracter public și 

informează instituțiile nonguvernamentale. 

Pentru a asigura informarea plenară a victimelor și părților vătămate cu privire la 

drepturile sale, Procuratura Generală a elaborat noi blancheteale informațiilor scrise în acest 

sens, care sunt complexe și conțin referințe privind drepurile părților în proces, compilate din 

Codul de procedură penală, Legea nr. 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor 

infracțiunilor și Legea privind protecția martorilor și altor participanți la procesul penal.  

În acest sens, a fost emisă Instrucțiunea cu caracter general nr. 15-10d/17-601 din 

12.10.2017, adresată procuraturilor teritoriale și specializate, organelor de urmărire penală din 

cadrul MAI, SV, CNA care prevede informarea obligatorie a victimelor și părților vătămate în 

cadrul procesului cu privire la drepturile și obligațiile de care dispun, prin înmînarea informației 

scrise la etapele corespunzătoare ale procesului penal (fiind anexate formularele-tip ale 

informațiilor privind drepturile vitimelor). 

Potrivit informațiilor prezentate de procuraturile teritoriale, în perioada anului 2018, 

pornind de la competențele funcționale conform Legii nr. 137/2016 cu privire la reabilitarea 

victimelor infracțiunilor, nemijlocit procurorii au acordat consiliere informațională pentru 286 

de victime, inclusiv 73 de victime minore, dintre care în cauze care au privit infracțiuni 

prevăzute de art. 171-175 Cod penal - 40 de victime, inclusiv 28 minore. 

Conform datelor prezentate de procurori și Inspectoratul General al Poliției, în anul 2018 

au fost înregistrate 11026 sesizări cu privire la faptele de violență domestică, comparativ cu 

10871 sesizări în anul 2017. Creșterea numărului de sesizări referitor la cazurile de violență în 

familie, înregistrate la organele de drept este determinată de mai mulți factori, printre care se 

enumeră: dezvoltarea cadrului legal funcțional și a mecanismului de implementare în acest sens 

pentru poliție (Instrucțiunile metodice privind intervenția poliției în prevenirea și combaterea 

cazurilor de violență în familie din 08.08.2018.), creșterea capacităților reprezentanților 

organelor de drept, autorităților locale de a identifica, înregistra sesizările victimelor, creșterea 

numărului campaniilor și beneficiarilor de instruiri în domeniul vizat, sensibilizarea și 

informarea publicului cu privire la fenomenul de violență bazată pe gen, atît la nivel național, cît 

și local, în vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor, sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea și combaterea violenței 

în familiei și asigurarea protecției victimelor, mobilizarea autorităților centrale și locale, 

organizațiilor nonguvernamentale și a comunității de a participa mai activ la prevenirea și 

combaterea acestui fenomen, etc. 

În anul 2018 a fost pornită urmărirea penală în 998 de cauze penale pe violența în familie 

(în anul 2017- 956, în anul 2016- 1782). 

Trendul descrescător al numărului cauzelor penale este condiționat de modificările 

prevăzute prin Legea nr. 196 din 28 iulie 2016, inclusiv completarea Codului contravențional cu 

art. 781 – “Violența în familie- maltratarea sau alte acțiuni violente, comise de un membru al 

familiei în privința altui membru, care au provocat vătămarea neînsemnată a integrității 

corporale”. 

În funcție de calificarea juridică a faptei, în sfera relațiilor familiale au fost comise: 

• 905 infracțiuni în baza prevederilor art. 2011 Cod penal, comparativ cu 853 în anul 

2017, dintre care: 
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- 508 în baza art. 2011 alin. (1) lit. a) Cod penal- violență în familie manifestată 

prin maltratare, alte acțiuni violente, soldate cu vătămare ușoară a integrității 

corporale sau a sănătății (550 în anul 2017); 

- 84 în baza art. 2011 alin. (1) lit. b) Cod penal- violență în familie manifestată prin 

izolare, intimidare în scop de impunere a violenței sau a controlului personal 

asupra victimei (51 în anul 2017); 

- 88 în baza art. 2011 alin. (2) lit. a) Cod penal- violență în familie comisă asupra a 

doi sau mai mulți membri ai familiei (46 în anul 2017); 

- 4 în baza art. 2011 alin. (2) lit. b) Cod penal- violență în familie săvîrșită în 

legătură cu solicitarea sau aplicarea măsurilor de protecție (24 în anul 2017); 

- 142 în baza art. 2011 alin. (2) lit. c) Cod penal- violență în familie care a 

provocat vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătății (109 în anul 

2017); 

- 75 în baza art. 2011 alin. (3) lit. a) Cod penal- violență în familie care a cauzat 

vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății (68 în anul 2017); 

- 4 în baza art. 2011 alin. (3) lit. b) Cod penal- violență în familie care a determinat 

sinuciderea sau tentativa de sinucidere (5 în anul 2017); 

• 30 infracțiuni în baza art. 145 Cod penal, comparativ cu 31 în anul 2017; 

• 39 de infracțiuni în baza art. 171 Cod penal, comparativ cu 34 de infracțiuni în anul 

2017; 

• 24 infracțiuni în baza art. 172 Cod penal, comparativ cu 23 în anul 2017. 

 

De asemenea, în anul 2018 victime au devenit 778 femei (762 în anul 2017), dintre care 

47 fete (59 în anul 2017) și 220 bărbați (194- 2017) dintre care 20 băieți (31 în anul 2017), iar 

agresori- 908 bărbați și 90- femei. Urmare a comiterii înfracțiunii de violență în familie, în anul 

2018 au decedat 24 de victime (24- 2017). 

În perioada aceluiași an, procuraturile teritoriale au deferit justiției 749 cauze pe cazuri 

de violență în familie (542 în 2017); au suspendat condiționat urmărirea penală în baza 

prevederilor art. 510 Cod de procedură penală în 6 cauze (10 cauze în anul 2017) ; au suspendat 

urmărirea penală în temeiul art. 2871 Cod de procedură penală în 7 cauze (17 în anul 2017); au 

încetat urmărirea penală în 110 cauze (249- 2017). 

În anul 2018, instanțele de judecată au pronunțat sentințe de condamnare pe fapte de 

violență în familie în privința a 685 de persoane (631 bărbați și 54 femei), sentințe de încetare în 

privința a 10 persoane și sentințe de achitare în privința a 4 persoane. 

- 368 persoane au fost condamnate în baza art. 2011 alin. (1) lit. a) Cod penal; 

- 70 de persoane - în baza art. 2011 alin. (1) lit. b) Cod penal; 

- 37 persoane- în baza art. 2011 alin. (2) lit. a) Cod penal; 

- 20 persoane-  în baza art. 2011 alin. (2) lit. b) Cod penal; 

- 120 persoane- în baza art. 2011 alin. (2) lit. c) Cod penal; 

- 40 persoane-  în baza art. 2011 alin. (3) lit. a) Cod penal; 

- 4 persoane- în baza art. 2011 alin. (3) lit. b) Cod penal; 

- 18 persoane- în baza art. 2011 alin. (4) Cod penal. 

Reprezentanții subdiviziunilor teritoriale de poliție au înaintat în anul 2018, în instanțele 

de judecată 382 demersuri privind aplicarea măsurilor de protecție victimei violenței în familie 

în conformitate cu prevederile art. 215 CPP, comparativ cu 724 demersuri în anul 2017. 

Scăderea semnificativă a demersurilor înaintate, se explică prin faptul că poliția pe larg 

utilizează instituția ORU, numărului căruia este în creștere (de la 2161 ordine în anul 2017, la 

3877 în 2018). 
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În perioada raportată procurorii nu au înaintat demersuri privind aplicarea măsurilor de 

protecție victimei violenței în familie în conformitate cu prevederile art. 215 CPP și cereri în 

interesul victimelor violenței în familie potrivit prevederilor art. 2784 CPC. Lipsa lor se explică 

prin fapul că inițiativa a fost preluată și pusă pe larg în aplicare de către inspectoratele teritoriale 

polițienești, victime și mai puțin de către Direcțiile de asistență socială și protecție a familiei. 

Pe faptul neexecutării măsurilor din ordonanța de protecție a victimei violenței în 

familie, organele de urmărire penală, au pornit în anul 2018 – 408 cauze penale în baza art. 3201 

Cod penal (în anul 2017-282 cauze penale), instanțele de judecată au pronunțat 130 de sentințe 

de condamnare, 79 persoane au fost condamnate cu muncă neremunerată în folosul comunității, 

27 persoane la închisoare și 24 cu suspendarea condiționată a executării pedepsei. 

De asemenea, agenții constatatori și procurorii au inițiat 1657 cauze contravenționale în 

baza prevederilor art. 781 Cod contravențional, comparativ cu 1953 în anul 2017. 

Totodată, prin Ordinul Procurorului General nr. 31/28 din 30.07.2018 a fost aprobat 

Planul operațional al Procuraturii în vederea executării Planului de acțiuni pentru anii 2018-

2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de 

femei și a violenței în familie pentru ani 2018-2023, care are drept scop consolidarea 

mecanismului de protecție și asistență pentru victimele violenței față de femei și a violenței n 

familie. În temeiul Planului mențional, în anul 2018, Procuratura Generală în comun cu 

Institutul Naționl al Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii au elaborat manualul (Ghidul) 

orientativ privind procedurile de instrumentare a cazurilor de violență în familie pentru 

utilizarea în procesul instruirii procurorilor și judecătorilor.    

 

Activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 

În cadrul instituțiilor penitenciare se implementează Programul cu privire la reducerea 

violenței în mediul penitenciar (aprobat prin Ordinul DIP nr. 113 din 12.07.2006). Scopul 

primordial al programului este diminuarea violenței și criminalității, ghidarea condamnaților 

către conștientizarea și elaborarea situațiilor de soluționare a problemei, dezvoltarea abilităților 

social-utile, dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală. Pe parcursul anului 2018, la 

program au participat 832 deținuți, comparativ cu 389 beneficiari în anul 2017. De asemenea, 

pentru reducerea comportamentelor infracționale sexuale ale persoanelor condamnate, începînd 

cu anul 2017, în instituțiile penitenciare derulează Programul pentru schimbarea 

comportamentului de agresiune sexuală (conform Ordinului DIP nr. 43 din 06.02.2017). Astfel, 

pe parcursul anului 2018 la program au participat 70 deținuți, comparativ cu 26 beneficiari în 

anul 2017.  

 

5.  Protecție.  

  

Pe parcursul anului 2018, a fost asigurată funcționalitatea Serviciului de asistenţă 

telefonică gratuită pentru victimele violenţei în familie și a violenței împotriva femeilor 08008 

8008, prin parteneriatul creat dintre MSMPS și La Strada. Astfel, din bugetul de stat, pentru anul 

2018 a fost alocată suma de 980 mii lei. 

De la lansarea Telefonului de Încredere1 (TÎ) și până în decembrie 2017, consilierii 

serviciului au recepţionat 16 929 de apeluri de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova, dar şi de peste hotarele acesteia. De menționat că 2018 este anul în care a fost 

                                                           
1 www.lastrada.md  

http://www.lastrada.md/
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înregistrat cel mai mare număr de apeluri, acest fapt datorându-se unei campanii de informare 

despre existența serviciului.  

 

247
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948
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Figura 1. Repartizarea apelurilor după ani

 

Pe parcursul perioadei raportate (ianuarie-decembrie 2018), consultanţii TÎ au recepţionat 

şi consiliat 3096 de apeluri. În luna decembrie a fost preluat un număr record de apeluri - 868, în 

baza unui parteneriat al ONU, semnat cu un operator de telefonie mobilă din Moldova.  

Toate apelurile înregistrate de consilierii serviciului sunt încadrate în diverse categorii în 

funcție de conținutul acestora:  

 

 

Astfel, putem evidenția patru categorii:  

I. Apeluri încadrate în categoria Violența în familie  

II. Apeluri încadrate în categoria Violența Sexuală  

III. Apeluri cu caracter informativ / solicitări de colaborare  

IV. Apeluri încadrate în categoria Altele - care nu au tangență cu specificul TÎ.  

 

 

 Apeluri recepţionate la Telefonul de Încredere  
 

 
Luna 

 
Violență în 
familie 

/Apeluri unice 

 
Violența Sexuală 

/Apeluri unice  

 
Informare/colaborare 

/Apeluri unice 
 

 
 Altele  

/Apeluri unice  

 
Total 

apeluri/ 
Total 

apeluri 
unice 

     

Ianuarie 174 / 83 1 / 1 4/ 4 81 / 66 260 / 154 
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Februarie 101/52 4/1 10/10 61/42 176/105 

Martie 129/73 2/1 7/7 74/52 212/133 

Aprilie 108/45 2/1 8/8 59/34 177/88 

Mai 107/51 4/2 5/5 63/51 179/109 

Iunie 112/60 5/3 7/7 51/43 175/113 

Ianuarie – 
Iunie 2018 

731/364 18/9 41/41 389/288 1179/702 

Iulie 112/62 6/3 4/4 69/44 191/113 

August 124/72 15/6 2/2 67/48 208/128 

Septembri
e 

109/56 8/1 3/3 81/60 201/120 

Octombrie 89/52 5/4 1/1 95/49 190/106 

Noiembrie 105/54 9/2 47/47 98/56 259/159 

Decembrie 225/159 8/2 398/398 237/198 868/757 

Iulie-
Decembrie 
2018 

764/455 51/18 455/455 647/455 1917/138

3 

TOTAL 
2018 

1495/819 69/27 496/496 1036/743 3096/208

5 

  

Cele 1495 de apeluri încadrate în categoria „violenţa în familie”, reflectă 819 cazuri 

de violenţă noi2 (560 sunt dosare, 223 – prezumate şi 36 – prezumat trecut în dosar)3 și 108 

cazuri de violență vechi (înregistrate în perioadele anterioare, la care se lucrează).   

                                                           
2 Notă: Cazul VF nou este înregistrat / se regăseşte doar în categoria de apeluri de la cine a fost recepţionat primul sunet. 
3 Dosar - în cazul în care ne contactează victima; prezumat – în cazul în care ne contactează altcineva decât victima și sesizează 

un caz de violență și prezumat trecut în dosar – atunci când ne contactează victima la îndemnul altei persoane care ne-a 

contactat anterior și ne-a vorbit despre cazul ei.  
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Cazuri noi Cazuri vechi

819 108

Figura 12.  Total cazuri de violență în familie

Cazuri noi Cazuri vechi

 

Astfel, din numărul total de sunete ce reflectă cazuri de violenţă în familie, de la victimă 

au fost recepţionate 1034 de apeluri, de la agresori - 31 apeluri de la membrii comunităţii – 350 

apeluri și de la grupurile profesionale – 80 apeluri. (Vezi Tabel 2) 

Tabel 2. Categorii de apeluri încadrate în categoria Violență în familie 

 

 

Apeluri încadrate în categoria Violență în familie 

/ Cazuri de Violență în familie 

 

 

 

 

Total 

apeluri 

VF/Caz

uri VF 

 Apeluri de la 

victime 

Apeluri de la 

 agresori  

Apeluri de la 

Membrii 

comunității   

Apeluri de la 

 Grup.profes 

Genul 

apelantul

ui 

Femenin Masculin Femenin Masculin Femenin Masculin Femenin Masculin 

LUNA   
Ianuarie 133 2 0 3 25 7 2 2 174/ 

83 

Februarie 67 0 0 1 25 1 6 1 101/52 

Martie 81 1 0 0 28 8 8 3 129/73 

Aprilie 77 0 0 1 21 1 7 1 108/45 

Mai 74 2 0 1 18 1 7 4 107/51 

Iunie 66 0 1 3 32 2 6 2 112/60 

Ianuarie – 

Iunie 2018 

499 5 1 9 149 19 36 13 731/3

64 

Iulie 85 0 0 1 15 4 6 1 112/6
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Pe parcursul perioadei raportate, cele 819 cazuri noi de violență în familie au inclus 953 

victime. (Vezi figura 13) Indiferent de vârstă, mediul geografic de provenienţă sau statut social, 

toate au reclamat aceleaşi probleme, fiind supuse diferitor forme de violenţă.  

Din perspectivă de vârstă și gen, este vorba de 778 victime femei și 148 copii dintre care 

65 fete, 75 băieți, 8 – nu se cunoaște (apeluri recepționate de la persoane terțe care nu 

cunoșteau). Totodată, din totalul de 1034 de apeluri de la victimele violenței în familie, 21 (20 

adulţi şi 1 minor) au fost recepționate de la victime bărbați, ceea ce constituie 2,03% din totalul 

apelurilor.  

 

Figura 13. Total victime ale violenței în familie 

consiliate 

 
 

 

2 

August 81 1 0 0 35 4 2 1 124/7

2 

Septembrie 60 1 1 1 31 6 8 1 109/5

6 

Octombrie 68 5 0 3 8 4 1 0 89/52 

Noiembrie 74 4 0 1 22 3 1 0 105/5

4 

Decembrie 146 5 0 14 43 7 8 2 225/1

59 

Iulie-

Decembrie 

2018 

514 16 1 20 154 28 26 5 764/4

55 

Total 2018 1034 31 350 80 1495/

819 
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În perioada vizată  a fost înregistrate 31 apeluri de la agresori ce vizează 22 cazuri de 

violență în familie. Totodată, dintre aceste 22 cazuri, doar în 2 cazuri, agresor este femeie.          

Iată unele din cazurile reprezentative: 

➢ 5 apeluri / 1 caz – agresorul este în proces de divorț cu soția sa (victima). Este 

nemulțumit că i-a fost emisă ordonanță de protecție, fiind nevoit să locuiască  în 

afara casei. 

➢ 6 apeluri / 3 cazuri – bărbații recunosc că sunt agresori și doresc să-și modifice 

comportamentul pentru a evita asemenea situații în relație.  

➢ 4 apeluri /3 cazuri – victimele au plecat de la agresori, solicitarea acestora fiind 

să le găsim pentru a fi pedepsite că au plecat. 

➢ 4 apeluri /2 cazuri – agresorul se plânge că soția ar depune plângere la poliție pe 

motivul violenței în familie. Nu este de acord cu aceasta și este revoltat de situația 

tensionată pe care o are cu ea. 

➢ 1 apel/ 1 caz  - doamna solicită să fie luate măsuri cu rudele sale pe care singură, 

de fapt, le terorizează. 

➢ 1 apel / 1 caz  - doamna susține că are relații conflictuale cu fiica sa și că, uneori, 

este nevoită să fie agresivă cu ea. 

➢ 2 apeluri /2 cazuri – soțul recunoaște că a fost agresiv cu soția sa și că aceasta a 

plecat de la el. Nu știe unde este și vrea să o găsească. 

➢ 2 apeluri / 2 cazuri – agresorii sunt nemulțumiți că le-a fost emisă OP. 

➢ 1 apel /1 caz – agresorul nu este mulțumit de hotărîrea instanței de judecată 

privind  programul de întrevedere cu copilul. 

➢ 2 apeluri / 2 cazuri – agresorii au primit sms de informare despre serviciul TÎ. 

Recunosc deschis că aplică violența, considerând că au primit aceste mesaje 

pentru că sunt monitorizați.  

➢ 2 apeluri/ 2 cazuri  - soții își învinuiesc soțiile de neglijență față de copii 

➢ 1 apel / 1 caz – domnul recunoaște că rezolvă conflictele prin violență, nu are 

solicitări clare, spune că soția sa are nevoie de un specialist.  

 

În perioada de referinţă, au fost recepţionate 350 apeluri din partea membrilor 

comunităţii, dintre care, în circa 68 la sută ne-au apelat rudele, restul fiind apeluri de la vecini, 

cunoscuți și prieteni.   

De regulă, aceștia semnalează cazuri de violenţă în cadrul familiei extinse, solicitând 

informaţie şi orientare. În alte cazuri, se solicită ghidare în a încerca să-şi convingă rudele să rupă 

cercul violenţei.  

Pe parcursul anului 2018, au fost recepționate 80 apeluri care vizează 38  cazuri de 

violență în familie și 11 apeluri ce vizează 10 cazuri de violență sexuală. Tabloul per ansamblu al 

apelurilor recepţionate şi consiliate la Telefonul de Încredere ne permite să analizăm fenomenul 

violenţei în familie, din perspectiva trăsăturilor caracteristice ale subiecţilor violenţei în familie, 

specificul manifestării violenţei în familie în funcţie de vârstă, ocupaţie, statutul marital al 

victimei/agresorului, a necesităţilor şi dificultăţilor cu care se confruntă persoanele în încercarea 

de a soluţiona situaţiile de violenţă în familie.  
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Repartizarea apelurilor pe luni Pe parcursul perioadei raportate (ianuarie-decembrie 

2018) 

 

 

Sursa: www.lastrada.md  

 

Asistența juridică garantată de stat 

  În conformitate cu legislația națională, victimele violenței în familie pot beneficia de 

asitență juridică calificată garantată de stat. În acest sens, pe parcursul anului 2018, în 969 cauze 

a fost acordată asistența juridică garantată de stat calificată victimelor violenței în familie cu 

eliberarea ordonanței de protecție pe cauze civile. Din cele 969 cauze, 681 au fost femei, iar 288 

– bărbați.  De asemenea, din cele 969 de cauze, 41 au fost minori și 928 au fost adulți. În 30 de 

cauze a fost acordată asistența juridică victimelor violenței domestice în cauze penale, dintre care 

23 femei și 7 bărbați. 

În 27 cauze a fost acordată asistență juridică calificată minorilor victime al violenței în 

familie, dintre care : 11 femei și 16 bărbați; 4 cauze au fost pe minori, 23 cauze pe adulți. În 

total, 996 victime ale violenței domestice au beneficiat de asistență juridică calificată garantată 

de stat. De asemenea, în 52 de cauze a fost acordată asistența juridică primară garantată de stat 

victimelor violenței domestice, dintre care 7 bărbați și 45 femei. 

 

 

Activitatea sistemului de probațiune în domeniul corectării și  resocializării persoanelor 

condamnate pentru violență în familie 

http://www.lastrada.md/
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Activitatea sistemului de probațiune în domeniul resocializării persoanelor condamnate 

pentru acte de violență în familie este axată pe următoarele acțiuni: 

• implicare în programe probaționale pentru diminuarea violenței și agresivității. În 

perioada de referință 48 de subiecți ai probațiunii au fost implicați în programul de consiliere a 

agresorilor familiali, 36 subiecți ai probațiunii în programul de diminuare a agresivității;  

• măsuri de supraveghere a persoanelor condamnate pentru acte de violență în familie, 

vizite la domiciliu a persoanelor violente în familie în scopul monitorizării comportamentului; 

• consiliere familială;  

• stabilirea factorilor care generează violența (volatilitate emoțională etc.), intervenții în 

scopul diminuării acestora. 

În scopul realizării eficiente a intervențiilor preconizate cu subiecții probațiunii, 

Inspectoratul Național de Probațiune conlucrează cu Centrul de asistență și consiliere pentru 

agresorii familiali din Drochia, A.O.„Stimul” din raionul Ocnița, A.O.„Schimbare spre o viață 

mai bună” or.Căușeni, Organizația Internațională pentru Migrație din Republica Moldova, A.O. 

„CNFACEM”, subiecții probațiunii fiind referiți pentru implicare în programe de reabilitare. 

Cu suportul Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) în Republica Moldova a 

fost asigurată instruirea consilierilor de probațiune, în derularea Programului de consiliere a 

agresorilor familiali, fiind elaborat și implementat un concept de supervizare, în prezent 

programul este pilotat de către INP. 

De asemenea în scopul desfășurării cu suces a intervențiilor privind reintegrarea în 

societate a persoanelor condamnate pentru violență sunt valorificate parteneriatele cu Direcția 

Asistență Socială și Protecția a Familiei, Administrația Publică Locală, Inspectoratul de Poliție. 

 

 

 

 Datele statistice privind persoanele condamnate, în temeiul art. 2011 Cod penal 

 

Nr. persoanelor condamnate aflate în evidența probațiunii în temeiul art.2011 CP RM 

Art. de 

evidență 

 

a. 2017  a. 2018 a. 2019 

La 

începutu

l anului 

luate în 

evidență 

pe 

parcursul 

anului 

Fluxul pentru anul 

2017 

La 

începutu

l anului 

luate în 

evidență 

pe 

parcursul 

anului 

Fluxul pentru anul 

2017 

La 

începutu

l anului 

B F B F B F 
total 

B F B F B F tota

l 

B F 

Art.67 104 11 221 18 325 29 354 63 
5 

291 34 354 39 393 72 
6 

Art.90 393 33 167 45 560 78 638 237 27 148 35 385 62 447 
21

0 
43 
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Art.91  19 0 18 6 37 6 43 18 2 37 7 55 9 64 23 3 

Art.96 
0 

12 
1 6 1 

18 19 
1 

12 
0 1 1 

13 
14 0 

12 

Alte 1 1 1 2 2 3 5 2 8 
29 

1 
31 

9 
40 

4 0 

total 517 57 408 77 925 134 1059 321 54 505 78 826 132 
95

8 

30

9 
64 

 

În anul 2018, 958 persoane aflate în evidența sistemului de probațiune au fost condamnate 

în baza art.2011 CP, ceea ce constituie 4,6% din numărul total de subiecți ai probațiunii. 

 

 
 

Pe parcursul anului 2018, Inspectoratul Național de Probațiune a implementat 4 programe 

probaționale pentru 252 de agresori familiali condamnați la pedepse neprivative de libertate, 

după cum urmează: 48 persoane- programul probațional de diminuare a agresivității, 174 

persoane- programul probațional “Motivația spre schimbare”, 19 persoane- programul de 

asistență și consiliere a agresorilor, 11 persoane- programul de consiliere individuală “Unu la 

Unu”. 

 

Medicina legală 

În perioada de raportare, Centrul de Medicină Legală, a examinat 4472 de cazuri, 

totodată, menționăm că acestea sunt înregistrate în baza declarațiilor persoanelor/presupuselor 

victime și nu toate ajung să fie examinate, înregistrate și confirmate de organele competente.  

 

Denumirea subdiviziunii  Nr. cazuri de violență în familie 

Secția medico-legală Anenii-Noi 149 

Secția medico-legală Bălți 263 
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Secția medico -legală Cahul 205 

Secția medico-legală Călărași 179 

Secția medico-legală Cantemir 84 

Secția Clinică medico-legală Chișinău 1062 

Secția medico-legală Cimișlia  133 

Secția medico-legală Comrat 87 

Secția medico-legală Criuleni 164 

Secția medico-legală Dondușeni 87 

Secția medico-legală Drochia 96 

Secția medico-legală Edineț 171 

Secția medico-legală Fălești 119 

Secția medico-legală Florești 32 

Secția medico-legală Hîncești 151 

Secția medico-legală Leova 18 

Secția medico-legală Nisporeni 208 

Secția medico-legală Orhei 254 

Secția medico-legală Rezina 108 

Secția medico-legală Rîșcani 263 

Secția medico-legală Sîngerei 44 

Secția medico-legală Soroca 160 

Secția medico-legală Ștefan-Vodă 122 

Secția medico-legală Strășeni 56 

Secția medico-legală Telenești 28 

Secția medico-legală Ungheni 88 

Serviciul psihiatrie medico-legală 141 

Total                                                          4472 
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Victime asistate în cadrul CAP 

Pe parcursul anului 2018 în cadrul Centrului au fost asistați 329 de beneficiari adulți (68 

beneficiari copii), iar 213 persoane au beneficiat de plasament temporar, dintre care 162 adulți 

și 51 copii. Din profilul total al victimelor asistate 147 au fost victime ale violenței în familie 

(41 copii).  

 

Activități de monitorizare 

La data de 13 noiembrie 2018, unul dintre deputații în Parlamentul Republicii Moldova a 

solicitat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale prezentarea informației relevante și 

participarea la audierile publice în Parlamentul Republicii Moldova, cu tematica: „Progresele 

realizate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice”. În acest sens, MSMPS a 

prezentat informația relevantă solicitată, audierile publice fiind anulate în cele din urmă. 

Sub aspect de monitorizare internațională menționăm elaborarea și transmiterea 

Raportului periodic național nr. 6 privind gradul de implementare a Convenției CEDAW, unde s-

a prezentat inclusiv informația cu referire la politicile de prevenire și combatere a violenței față 

de femei și violenței în familie.  

Totodată, pe parcursul anului 2018, în baza notificării Oficiului Înaltului Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului, MSMPS a prezentat informația coordonată cu toți actorii din domeniu 

privind implementarea de către Republica Moldova a deciziei Comitetului în privința 

comunicării individuale 58/2013 „L.R. v Republica Moldova”. 

 

Provocări 

Din analiza analitică prezentată de PG cu referire la problemele identificate, menționăm 

ineficiența și pasivitatea activității echipelor multidisciplinare la nivel local în procesul de 

prevenire a violenței în familie, deși implicarea tuturor factorilor de răspundere este relevantă, 

avînd în vedere necesitatea mobilizării subiecților abilitați, în scopul prevenirii prin toate 

metodele legale a acestui fenomen. În majoritatea cazurilor această activitate este lăsată pe seama 

organelor de drept. Problema stringentă care există în teritoriu și creează impedimente în 

desfășurarea lucrului de prevenire a fenomenului de violență în familie este lipsa Centrelor de 

asistență a victimelor violenței în familie și a copiilor lor, precum și a Centrelor de reabilitare a 

agresorilor familiali. Existența unor astfel de centre ar asigura protecție victimelor violenței în 

familie, care ar putea fi informate mai amplu despre drepturile lor, ar putea fi consiliate juridic și 

psihologic, asigurîndu-li-se sprijinul metodologic și informațional necesar. La fel, agresorii 

familiali ar putea fi resocializați, participînd la programe speciale de consiliere în vederea 

reducerii, descurajării comportamentul violent. 

Rămîne actuală problema neexecutării ordonanțelor de protecție a victimei violenței în 

familie, precum și practica neuniformă de remitere de instanțele judecătorești a ordonanțelor de 

protecție a victimelor violenței în familie și încheierilor în adresa poliției, pentru executare. 

În majoritatea cazurilor judecătorii solicită participarea polițiștilor la examinarea 

demersurilor privind aplicare/prelungirea ordonanțelor de protecție a victimelor violenței în 

familie și în caz de admitere a demersurilor le înmînează actele contra semnătură. În alte situații, 

judecătorii expediază actele menționate prin poștă, curier sau avocatul victimei. La fel, din 

cauza procedurii birocratice, ordonanțele și încheierile indicate uneori sunt expediate tardiv și 

respectiv nu sunt puse în executare imediat. Practica mai denotă că ordonanțele de protecție care 
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conțin măsura de obligare a agresorului de participare la un program special de tratament sau de 

consiliere, sunt expediate de instanță poliției și nu organului de probațiune. 

Practica investigării faptelor de violență în familie denotă existența dificultăților la 

aplicarea prevederilor art. 781 Cod contravențional – “maltratarea sau alte acțiuni violente, 

comise de un membru al familiei în privința altui membru al familiei, care au provocat 

vătămare neînsemnată a integrității corporale” , deoarece în cazul constatării violenței fizice 

asupra unui membru de familie, exprimată de bătăi, lovituri multiple și repetate, alte acțiuni cu 

caracter violent, care nu generează consecințele nominalizate (vătămări neînsemnate), conform 

Regulamentului de apreciere-medico legală a gravității vătămării corporale, aprobat prin Ordinul 

Ministrului sănătății nr. 99 din 27.06.2003, asemenea fapte rămîn în afara răspunderii. 

Astfel, se impune și revizuirea prevederilor Regulamentului menționat supra, în partea ce 

ține de “vătămări neînsemnate” într-o redacție mai clară și practică, ținînd cont de modificările 

operate prin Legea nr. 196 din 28 iulie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte 

legislative. 

 

Recomandări 

În calitate de măsuri prioritare ale ministerului, menționăm următoarele: 

 Asigurarea gradului de implementare a Planului de acțiuni 2018-2020 al Strategiei 

naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pentru 

anii 2018-2023; 

 Definitivarea și consultarea publică a Raportului de analiză a compatibilității legislației 

naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul; 

 Elaborarea proiectului de modificare a legislației în baza raportului de analiză a 

compatibilității legislației naționale la prevederile CAHVIO, în vederea asigurării 

procesului de ratificare; 

• Ajustarea și aprobarea instrucțiunilor privind intervenția: secțiilor/direcțiilor asistență 

socială și protecție a familiei, organelor de poliție și din sistemul de sănătate în cazurile 

de violență în familie; 

• Elaborarea instrucțiunilor privind intervenția multidisciplinară pe cazurile de violență în 

familie; 

• Elaborarea noului Concept privind sistemului național de referire în baza Legii nr 

137/2016 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor; 

• Elaborarea Fișei de referire pentru șomerii care necesită suport suplimentar pe piața 

muncii (victimele traficului de ființe umane și victimele  violenței în familie); 

• Dezvoltarea conținutului și mentenanța paginii: www.antiviolenta.gov.md; 

• Elaborarea propunerilor de revizuire și modificare a standardelor minime de calitate 

privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie; 

• Analiza mecanismului actual de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, în parteneriat 

cu societatea civilă. 

 

http://www.antiviolenta.gov.md/
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