
EȘTI VICTIMĂ 
A VIOLENȚEI ÎN FAMILIE? 
CERE AJUTOR! 
AI CURAJUL SĂ-ȚI SCHIMBI VIAȚA!

Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează 
Telefonul de Încredere pentru Femei – 0 8008 8008. 
Seviciul activează în regim 24/24, anonim și confidențial.

Această broșură este destinată persoanelor 
care cred că sunt victime ale violenței în 
familie sau cred că pot deveni victime ale 
violenței în familie. 



CE ESTE VIOLENȚA ÎN FAMILIE?

Violenţa în familie este un abuz care are loc între membrii 
unei familii și poate fi:

 ● fizică: îmbrânciri, pălmuiri, loviri cu / de obiecte, 
lovituri cu picioarele sau cu pumnul, tragere de păr, 
izbirea victimei de pereţi sau de mobilă, mușcare, 
sugrumare etc. 

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

În 95 % de cazuri de violență, victimele sunt femei, iar agresorul 
poate fi soţul, fostul soţ, partenerul sau fostul partener, inclusiv 
taţii, taţii vitregi, sau alți membri ai familiei.



CARE SUNT FORMELE 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE?

 ● sexuală: constrângere la relații sexuale nedorite etc. 
 ● economică: interzicerea de a lucra, de a se folosi 

de averea comună, de a avea bani proprii, lipsire de 
mijloace de existență precum hrană, medicamente 
etc;

 ● violenţă spirituală: interzicerea, limitarea, 
ridiculizarea valorilor culturale, etnice, lingvistice 
sau religioase sau impunerea de valori personale 
inacceptabile.

Violența este un comportament intenționat, iar scopul agresorului 
este de a deține puterea şi controlul asupra unei alte persoane.



EȘTI VICTIMĂ A VIOLENȚEI 
ȘI NU ȘTII UNDE SĂ TE ADRESEZI?

 ● Sună la  Telefonul de Încredere pentru Femei -          
08008 8008 (apel gratuit pe teritoriul Republicii 
Moldova); 

 ● Sună la poliție – 902;
 ● Dacă ai nevoie de îngrijire medicală, sună la Serviciul 

medical de urgență - 903.

Violenţa în familie nu se opreşte de la sine. După „explozii de 
violenţă”, agresorul promite că „nu se va mai întâmpla”. După un 
timp, însă, el devine iarăși agresiv, iar actele de violenţă devin tot 
mai frecvente și mai grave.



CARE SUNT DREPTURILE TALE 
DACĂ EȘTI VICTIMĂ A VIOLENȚEI?

Polițistul, asistentul social, medicul de familie sunt obligați                                              
să te informeze cu privire la drepturile tale!

1. Poți solicita polițistului emiterea unui ordin de restricție 
sau judecătorului a ordonanței de protecție;

2. Poți beneficia de:
 ● consiliere şi asistenţă juridică gratuită;
 ● asistenţă medicală gratuită;
 ● consiliere și asistență psihologică gratuită;
 ● plasament gratuit și confidențial pentru tine și copiii tăi;
 ● scutirea de la plata taxei de stat la solicitarea 

ordonanței de protecție.



CE ESTE UN ORDIN 
DE RESTRICȚIE DE URGENȚĂ?

 ● Este actul emis de polițist pentru a înlătura 
imediat agresorul din locuință și pentru a evita 
repetarea violenței;

 ● Este emis de poliție imediat, pentru o perioadă de 
până la 10 zile şi se pune îndată în aplicare;

 ● Agresorul este scos din locuință, chiar dacă 
aceasta îi aparține cu drept de proprietate.

Dacă viața Dumneavoastră și a copiilor Dumneavoastră este în 
pericol, adresați-vă la centrele care oferă protecţie şi adăpost 
temporar care oferă protecție și asistență gratuită și confidenţială.



CE ESTE ORDONANȚA DE PROTECȚIE

Încălcarea ordinului de protecţie de către agresor constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul 
comunităţii de la 160 la 200 de ore sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

 ● Este actul emis de instanţa de judecată la cererea 
victimei, polițistului, procurorului sau asistentului 
social, în cazul în care victima nu poate depune 
cererea personal.

 ● Este emisă în maximum 24 de ore de la primirea 
cererii.



ORDONANȚA DE PROTECȚIE 
POATE CONȚINE URMĂTOARELE:

 ● Obligarea agresorului de a părăsi temporar locuinţa 
comună, pe o perioadă ce cel mult 90 de zile, 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 pe care le are în îngrijire;

 ● Obligarea agresorului de a contribui la întreţinerea 
copiilor comuni;

 ● Interzicerea păstrării armei de către agresor;
 ● Alte măsuri de protecție.



UNDE TE POȚI ADRESA 
DACĂ EȘTI VICTIMA UNUI ABUZ?

1. AO „Centrul Internaţional pentru Protecţia şi 
Promovarea Drep turilor Femeii „La Strada”.                                                    
Telefonul de Încredere pentru Femei – 0 8008 8008 
(apel gratuit pe teritoriul Republicii Moldova); 

2. AO „Centrul de Drept al Femeilor” (CDF), Chişinău.             
Tel: (+373) 68 85 50 50;

3. Asociația împotriva Violenței „Casa Mărioarei”, Chişinău. 
Tel.: (+373 22) 72 58 61;

4. AO „Promo-LEX”, Chișinău. Tel: (+ 373 22) 45 00 24, 
(+ 373 22) 49 26 84, (+ 373 22) 44 96 26;

5. Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor, Chişinău. 
Tel.: (+373 22) 55 30 42: (+373 22) 55 84 41; 



UNDE TE POȚI ADRESA 
DACĂ EȘTI VICTIMA UNUI ABUZ?

6. AO „Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de 
Copii”, Chişinău. Tel.: (+373 22) 758 806; 

7. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, 
Chișinău. Tel.: (+373 22) 27 32 22, (+373 22) 27 06 
19, GSM: 079704809;

8. AO ”Gender – Centru”, Chișinău.                                         
Tel.: (+ 373) 69182020; 

9. AO „Stimul”, Ocnița. Tel.:(+373 271) 233-51                   
GSM.: (+373) 601 65 416;

10. Centrul maternal „Ariadna”, Drochia.                           
Tel.:(+373 252) 2 03 08 GSM.: 079000118;

11. Centrul Maternal, Cahul. Tel.: (+373 299) 44 080;



UNDE TE POȚI ADRESA 
DACĂ EȘTI VICTIMA UNUI ABUZ?

UNDE TE POȚI ADRESA 
DACĂ EȘTI VICTIMA UNUI ABUZ?

12. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Soroca.                     
Tel: (+373 230) 23619, Fax: (+373 230) 92964;

13. AO „Onoarea şi Dreptul Femeilor Contemporane”, Bălţi. 
Tel: (+373 231) 70778; Fax : (0231) 77794;

14. AO „Centrul de Criză Familială „Sotis”, Bălţi.                        
Tel.: (+373 231) 92 541;

15. Centrul de Plasament Temporar pentru Copii, Bălți.   
Tel.: ( +373 231) 71003; 

16. Centrul raional Maternal „Pro-Femina”, Hînceşti.         
Tel: (+373 269) 23 364; ( +373 269) 22 934; 

17. Centrul Maternal „Pro Familia Căușeni”, Căuşeni.                             
Tel: (+373 243) 26 835; (+373 243) 26 975.



este o platformă neformală, constituită din 18 organizații nongu-
vernamentale și instituții publice care activează în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii. Membrii 
Coaliției susțin victimele violenței în familie prin asistență juridică, 
suport psihologic, social și eocnomic, plasament, servicii de reabil-
itarel. Ei promovează modificări legislative inclusiv prin inițiative 
de advocacy, activități de sensibilizare a publicului și a autorităților 
și dezvoltă programe pentru abuzatori.

CONTACTE: 
Coaliția Națională “Viața Fără Violență în Familie”
Adresa: Str. Sfatul Țării 27, oficiul 4
MD 2012, Chișinău, Republica Moldova
Telefon/Fax: (+373) 22 237 306
E-mail: secretariat.coalitie@gmail.com
Web: www.stopviolenta.md
Facebook: Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”.

Coaliția Națională “Viața Fără Violență în Familie!”

Apariția publicației a fost posibilă datorită 
suportului oferit Coaliției Naționale „Viața fără 
Violență în Familie” de către Fundația OAK.


