
STOP
VIOLENȚA ÎN

FAMILIE

Această broşură se adresează femeilor care suferă de 
violenţă în familie sau în relaţia cu partenerul, precum 
şi celor care cunosc persoane abuzate. Broşura oferă 
informaţii utile şi paşi practici pentru rezolvarea situaţiilor 
de violenţă.

Dacă cunoaşteţi pe cineva în această 
situaţie, oferiţi-i această broşură.
Spuneţi-i că nu este singură!
Întrebaţi-o dacă are nevoie de ajutor.
S-ar putea să aibă nevoie de ajutorul 
Dumneavoastră sau al altor persoane.

Ce puteţi face în caz de urgenţă sau în 
situaţie de criză? Cine Vă poate ajuta?

Sunaţi la poliţie (902). Raportaţi la 
poliţie de fiecare dată când sunteţi 
supusă abuzului sau aţi fost martorul 
unui incident.

Sunaţi la Serviciul medical de urgenţă 
(903) în cazul în care aveţi nevoie de 
îngrijire medicală.

Depuneţi plângere scrisă şi cereţi ca 
aceasta să fie înregistrată. Păstraţi 
numărul de înregistrare.

Aveţi dreptul să cereţi emiterea 
ordonanţei de protecţie pentru 
obligarea agresorului să părăsească 
locuinţa comună.

Lista organizaţiilor, instituţiilor şi centrelor care oferă 
protecţie şi adăpost temporar în cazul Violenţei în 

Familie

Poliţia 902

Serviciul Medical de Urgenţă/
Ambulanţă

903

Telefonul de încredere pentru femei 
„La Strada”

0 800 880 08

Unitatea de Coordonare, MMPSF +373 22 72 72 74

Centru de Asistenţă şi Protecţie, 
Chişinău

+373 22 55 30 42

Casa Mărioarei, Chişinău +373 22 72 58 61

Centrul de Drept al Femeilor (CDF), 
Chişinău

+373 22 75-88-06

Centrul Naţional de Prevenire a 
Abuzului faţă de Copii

+373  243 269 75 
+373  243 268 35

Organizaţii de suport din teritoriu

Centrul Maternal „Pro Familia” din 
Căuşeni

+373 269 233 64 
+373 269 229 34

Centrul raional Maternal „Pro-
Femina”, Hînceşti Centrul Maternal 
din Cahul

+373 299 440 80

Centrul de plasament maternal 
pentru cupluri părinte - copil, Ungheni, 
Corneşti

+373 236 607 34

Centrul de plasament temporar şi 
reabilitare pentru copii, Bălţi

+373 231 710 03

Centrul de Criză Familială „Sotis”, Bălţi +373 231 925 41

Centrul maternal „Ariadna”, Drochia +373 252 203 08 
+373 252 210 32

S

Spune NU violenței domestice!

S

Producerea acestui material informativ a fost posibilă 
datorită suportului generos din partea poporului american 
prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID). Conținutul acestui material nu reflectă 
în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.



Ce este violenţa în familie?
Violenţa poate fi de natură fizică, sexuală, psihologică sau 
economică. Violenţa se poate întâmpla oricui. În special, 
sunt afectate femeile: tinere sau bătrâne, căsătorite sau 
într-o relaţie, cu copii sau fără copii, bogate sau sărace, 
care au serviciu sau sunt casnice. Agresorul poate fi soţul, 
fostul soţ, partenerul sau fostul partener.

... Nu se va mai întâmpla...

Violenţa în familie are un caracter ciclic, care nu se opreşte 
de la sine. După „explozii de violenţă” vine o perioadă de 
împăcare, momente în care agresorul promite că „nu 
se va mai întâmpla”, după care vine o altă „furtună”. Cu 
timpul, actele de violenţă devin tot mai frecvente şi mai 
grave, iar perioadele blânde devin tot mai scurte sau 
dispar cu totul şi ciclul de violenţă continuă.

VIOLENȚĂ
FIZICĂ

Îmbrânciri, pălmuiri, 
loviri cu/de obiecte, 
lovituri cu picioarele 
sau cu pumnul, 
tragere de păr, 
izbirea victimei de 
pereţi sau de mobilă, 
sugrumare, etc.

VIOLENȚĂ
PSIHOLOGICĂ

Umiliri şi critici 
jignitoare, înjurături, 
batjocorire și ameninţări 
cu bătaia, ameninţare 
că o să ia copiii, folosirea 
copiilor pentru a trezi 
sentimente de vină, 
neglijare, etc.

VIOLENȚĂ
SEXUALĂ

Constrângere la relaţii 
sexuale nedorite, etc.

VIOLENȚĂ
ECONOMICĂ

Interzicerea de a 
lucra, de a se folosi 
de averea comună, 
de a avea bani proprii, 
lipsire de mijloace 
de existenţă precum 
hrană, medicamente, 
etc.

Violenţa în familie încalcă direct dreptul 
la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la 
libertate şi la siguranţă al femeii.

ATENȚIE ! 
În urma acţiunilor violente 
repetate, persoana supusă 
violenţei devine:
• izolată;
• neajutorată;
• pasivă privind situaţia ei;
• incapabilă de a comunica şi 
coopera;
• incapabilă de a lua decizii şi de 
a cere ajutor;
• incapabilă de a-şi schimba viaţa 
de sine stătător.

Multe femei se împacă cu 
violenţa în familie de dragul 
copiilor, se sacrifică pentru 
a oferi copiilor o casă şi 
o familie completă. Din 
păcate, puţine femei ştiu că 
violenţa are urmări negative 
şi asupra copiilor, le 
afectează comportamentul, 
sănătatea fizică şi mentală.

Nimeni nu are dreptul să vă rănească fizic 
sau emoţional! 

Meritaţi să fiţi tratată cu respect!

Copiii Dumneavoastră merită o viaţă fericită în 
siguranţă şi în pace!

Violenţa în familie este o crimă!

Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi protecţie şi sprijin.

... De dragul copiilor...

Agresorul 
se calmează

Comportament 
abuziv

Tensiunea se 
acumulează

Ce măsuri poate să conţină ordonanţa de 
protecţie?

• Obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa 
comună, fără a decide asupra dreptului de proprietate 
asupra bunurilor.
• Obligarea agresorului de a sta departe de locul aflării 
victimei.
• Obligarea agresorului de a nu contacta victima, copiii 
acesteia, alte persoane dependente de ea.
• Obligarea agresorului de a contribui la întreţinerea 
copiilor comuni.
• Interzicerea de a păstra şi purta armă.
• Alte măsuri de protecţie.

Cum puteţi obţine o ordonanţă de protecţie?
Cererea privind aplicarea măsurilor de protecţie poate fi 
înaintată instanţei de judecată de către:
- Victima violenţei în familie sau reprezentantul său legal
- Procuror, asistent social sau poliţist, în cazul în care 
victima este în situaţie de imposibilitate de a depune 
cerere personal.
În cazul copiilor, cererea privind aplicarea măsurilor de 
protecţie poate fi înaintată instanţei de judecată de către:

Cum se eliberează ordinul de restricție de urgență?
În caz de stabilire la locul faptei, a circumstanţelor din 
care rezultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte 
de violenţă în familie, organul de poliţie este obligat să 
dispună imediat eliberarea ordinului, care este eliberat 
pentru o perioada de 10 zile și este pus imediat in aplicare.

În cât timp este emisă ordonanţa de protecţie?
Instanţa de judecată este obligată să emită ordonanţa de 
protecţie timp de 24 de ore de la primirea cererii.

Care este durata ordonanţei de protecţie?
Măsurile dispuse prin ordonanţa de protecţie se stabilesc 
de către judecător, pe un termen de până la 3 luni.

Ce se întâmplă dacă sunt încălcate prevederile 
ordonanţei de protecţie?

Încălcarea oricărei dintre măsurile dispuse prin ordonanţa 
de protecţie se sancţionează contravenţional şi penal.

Ce este ordonanţa de protecţie?
Este un set de măsuri de protecţie a victimei faţă de 
agresor.

• Unul dintre părinţi;
• Reprezentantul legal al copilului;
• Autoritatea tutelară.


