
VIOLENŢA  
 faţă de femei  
  în familie 

Servicii adresate victimelor violenţei în familie

 ONG “La strada”, telefonul de încredere 0 8008 8008

 Refugiul ”Casa Mărioarei”, Chişinău, tel.: (022) 725 861 

 Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi potenţialelor  
victime ale traficului de fiinţe umane, Chişinău, tel.: (022) 553 042

 Centrul de asistenţă psiho-socială a copilului şi familiei “AMICUL“ 
Chişinău, tel.: (022) 758 806

 Unitatea naţională de coordonare a sistemului naţional de referire  
în domeniul protecţiei şi asistenţei victimelor şi potenţialelor victime  
ale trafi cului de fiinţe umane, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale  
şi Familiei, Chişinău, tel.: (022) 727 274

 Centrul maternal “PRO Femina” pentru cuplul mamă-copil  
victime ale violenţei în familie, Hînceşti 

 Centrul de criză familială “SOTIS”  pentru victimele violenţei  
în familie /traficului de fiinţe umane, Bălţi, tel.: (0231) 92541 

 Centrul de plasament temporar  pentru copii în situaţie  
de risc  “Drumul spre Casă”, Bălţi, tel./fax: (0231) 32164

 Centrul maternal „ÎNCREDERE”, Cahul, tel.: (0299) 44080/22918

 Centrul maternal „PRO FAMILIA”, Căuşeni, 
tel.: (0243) 26721/26835

 Centrul maternal „ARIADNA”, Drochia, tel.: (0252) 20308/23487

 Centrul de asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane,  
Căuşeni, tel.: (0243) 26975

 Centrul de drept, Căuşeni, tel.: (0243) 23680

 Centrul de medicină legală, Chişinău, tel.: (022) 738 296, 727 933  
Bălţi, tel.: (0231) 70425; Comrat:  tel.: (0298) 31140

 Dispensarul de narcologie, Chişinău, tel.: (022) 293 685, 727 856

 Direcţia municipală Chişinău pentru protecţia drepturilor copilului,  
tel.: (022) 242 702

“Fostul soț  era foarte rău cînd consuma alcool, iar dacă nu consu-
ma, era şi mai rău, că nu a băut.”

(Ala, 59 ani, salariată, mediul urban)

 Nivelul de informare al femeilor despre  
sistemul legal şi instituţional existent referitor  
la violenţa în familie:

 83% din femeile intervievate cunosc faptul că violenţa  
în familie este o infracţiune

 Mai mult de jumătate dintre femei nu au auzit despre  
Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie  
şi fiecare a zecea femeie nu cunoaşte despre existenţa 
ordonanţelor de protecţie

 43% din femeile-victime ale violenţei în familie cred  
că legea este inadecvată şi ineficientă

 mai puţin de două treimi din femei cunosc despre existenţa 
telefonului de încredere pentru femeile victime ale violenţei  
în familie (0 8008 8008)

“Am trăit foarte greu, de două ori am alungat soţul. Era foarte 
violent. M-a lovit cu toporul în cap. Am stat în spital.  
De multe ori a intervenit  poliţia, dar fără nici un rezultat.”

(Nina, 51 ani, lucrător pe cont propriu în agricultură, mediul rural)

decembrie 2011
“Femeia să nu sufere multe, să spună imediat pentru a se lua 
măsuri. Am tăcut prea mult timp şi şi-a bătut joc. Beţia şi 
gelozia au fost principalele cauze pentru care am suferit. Am 
dormit prin toate pădurile unde dovedeam să fug cu copiii.”

(Maria, 50 ani, salariată, mediul urban )

 Raportarea cazurilor de violenţă de către  
femeile-victime:

 7 din 10 victime ale violenţei fizice sau sexuale au raportat /au 
destăinuit părinţilor despre cazurile de violenţă  suportate,  
fiecare a treia victimă -- rudelor şi doar fiecare a patra  
persoană s-a adresat la poliţie

Servicii specializate

Tipărit în cadrul Proiectului comun ONU “Consolidarea sistemului statistic naţional” 

 Soţii/partenerii-agresori a circa 43% din femeile-victime ale violenţei 
sexuale sau fizice sînt stresaţi de problemele familiale şi agresorii  
a circa 36% din femeile-victime suferă de consum exagerat de alcool 

Pentru mai multe detalii consultă Raportul analitic “Violenţa faţă de femei în familie” pe  
www.statistica.md

 Caracteristicile de bază ale agresorilor:



Violenţa faţă de femei (categoria de vîrsta 15-65 ani)  
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii în Republica Moldova

Violenţă în familie reprezintă orice acţiune sau 
inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de 
autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, 
manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, sexual, 
psihologic, spiritual sau economic sau prin cau-
zare de prejudiciu material sau moral, comisă de 
un membru al familiei împotriva unor alţi membri, 
inclusiv împotriva copiilor, precum şi asupra pro-
prietăţii comune sau personale.

Violenţa faţă de femei - cea mai ruşinoasă  
şi cea mai răspîndită încălcare a drepturilor 
femeii/ omului, care este cea mai rar pedepsită. 

Violenţa faţă de femei distruge vieţi,  
nimiceşte comunităţi şi stopează dezvoltarea. 

În dependenţă de caracterul pe care-l 
comportă  şi prejudiciul cauzat se disting 
următoarele forme de  violenţă:  fizică, sexuală, 
psihologică, spirituală, economică.

Cel puţin una din  trei femei în lume a fost bătută, 
forţată să întreţină relaţii sexuale  sau,  cu alte cuvinte, 
abuzată pe parcursul vieţii - abuzatorul fiind, de 
obicei, o persoană din anturajul victimei.

În Moldova, conform datelor Ministerului  
de Interne, în  anul  2011:

  au fost comise 369 infracţiuni ce ţin de violenţa  
în familie (art.201, Cod penal)

  273 femei (dintre care 12 copii minori) şi 96 
bărbaţi au devenit victime ale acţiunilor violente 
în cadrul familiei comise de către 334 bărbaţi  
şi 35 femei agresori

  222 ordonanţe de protecţie au fost emise de 
către instanţele judecătoreşti şi supravegheate 
de  către organul de poliţie ca măsură preventivă  
de protecţie a victimelor violenţei în familie.

  actualmente organele de poliţie desfăşoară 
activităţi de prevenţie  pentru  4688 persoane, 
care manifestă comportament violent  
în cadrul relaţiilor familiale

 Au fost supuse violenţei sexuale cel puţin o dată: 
 19% din femeile din ţară 

 4 din 10 femei divorţate/separate, 2 din 10 femei aflate  
în concubinaj şi 2 din 10 femei căsătorite 

 8 din 10 femei-victime ale violenţei sexuale au fost forţate  
să întreţină relaţii sexuale

 6 din 10 femei au fost forţate să întreţină relaţii sexuale cu 
elemente degradante şi umilitoare, iar 2 din 10 au fost nevoite  
să întreţină relaţii sexuale din cauza fricii sau constrîngerii

 Marea majoritate a femeilor-victime ale violenţei sexuale  
au trecut prin experienţe multiple de abuz sexual  
din partea soţului/partenerului

  Violenţă economică: 
 Soţul/partenenerul fiecărei a zecea femeie cel puţin  

o dată pe parcursul vieţii i-a luat banii cîştigaţi  
în mod individual sau a refuzat să-i dea bani  
suficienţi pentru nevoile casnice

   Au suferit violenţă fizică cel puţin o dată: 
 5 din 10 femei din mediul rural şi 3 din 10 femei din mediul urban 

 6 din 10 femei divorţate/separate, 4 din 10 femei aflate  
în concubinaj şi 3 din 10 femei căsătorite 

 în medie, fiecare a treia femeie a fost pălmuită cel puţin o dată, 
fiecare a patra femeie a fost împinsă sau bruscată  
(o formă moderată a violenţei fizice)

 fiecare a cincea femeie a fost lovită cu pumnul sau cu altceva  
care i-a provocat dureri şi fiecare a zecea femeie a fost bătută  
sau lovită cu piciorul (o formă severă a violenţei fizice)

 Consecinţe ale violenţei fizice sau sexuale  
asupra sănătăţii femeilor:

 6 din 10 femei s-au ales cu vînătăi sau dureri

 Fiecare a cincea  femeie a  suferit de răni la ochi, luxaţii  
sau dislocaţii

 Fiecare a douăsprezecea femeie s-a  ales cu leziuni interne  
şi oase rupte/fracturi

 Fiecare a şaptesprezecea femeie a  avut pierdere de sarcină 

“Fostul  soţ m-a bătut atît de mult cu picioarele, mi-a rupt vezica urinară, 
am fost operată. Motiv pentru care acum nu mai permit  nimănui  nici să 
ridice vocea cînd vorbește cu mine.”

(Elena, 47 ani, salariată, mediu rural)

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în 2010:
 7 din 10 femei din mediul rural şi 6 din 10 femei din mediul urban au suferit de cel puţin una din formele de violenţă din partea soţului/partenerului 

 12% din numărul total de femei au fost supuse tuturor formelor de violenţă

 Victime ale violenţei psihologice directe au fost:
 6 din 10 femei din mediul rural şi 5 din 10 femei din mediul urban. 

Dintre acestea: 

 9 din 10 femei au fost insultate cel puţin o dată  
pe parcursul vieţii 

 Fiecare a doua femeie a fost intimidată sau speriată şi fiecare  
a treia femeie - ameninţată verbal sau umilită 

 Au fost supuse violenţei psihologice orientate spre izolarea socială 
peste jumătate dintre femeile care au simţit că sunt controlate de 
către soţ/partener 

“Soţul îşi doreşte ca eu să fiu acasă permanent, nu-i place să-şi încălzească 
singur mîncarea, şi-ar dori să-l servească soţia, iar eu îmi doresc să fiu 
independentă.”    

(Zinaida, 30 ani, salariată, mediu rural)

“Soţul m-a bătut chiar din primele zile de căsătorie, dar am răbdat 10 ani! 
Soţul a fost agresiv din cauza că părinţii lui au fost agresivi şi răutăcioşi.”

(Cristina, 37 ani, şomeră, mediul urban)

“La vîrsta de 16 ani am fost violată de actualul meu soţ. Am fost de foarte 
multe ori impusă să fac lucruri murdare, bătută. M-am căsătorit forţat, 
fiindcă eram însărcinată. După ce m-am căsătorit, am suferit foarte mult, 
timp de zece ani la rind. Regret acest lucru, m-a afectat foarte mult.”

(Ioana, 36 ani, salariată, mediu rural)


