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Violenţa în familie este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă 

societatea contemporană, atât la nivel internaţional, cât şi la cel naţional. 

În conformitate cu prevederile Planului măsurilor organizatorice de bază a 

DGSP a IGP al MAI, pentru anul 2016 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 anului 2016, organele afacerilor interne au înregistrat 38856 

infracţiuni, comparativ cu 36609 crime înregistrate în perioada analogică a anului 

2015, atestîndu-se o creștere a fonului infracţional cu +6,14%. Printre aceste 

infracţiuni, 1444 (2015 - 1319) crime au avut referire la categoria celor ce atentează 

la viaţa şi sănătatea persoanei, atestându-se o majorare cu +9,48 la sută, printre care: 

Omoruri (tentative de omor) – 168 (+8,39%), comparativ cu 155 infracţiuni 

înregistrate în perioada analogică a anului 2015, în care au decedat 134 (2015-128) 

persoane. 

Din numărul total de omoruri, 32 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 7 

omoruri au fost comise cu aplicarea armei de foc, 13 infracţiuni au fost comise de 

către persoane în stare de ebrietate, 3 infracţiuni au fost comise de către persoane cu 

antecedente penale, 9 – comise în grup, 3 cu participarea copiilor şi 39 omoruri au 

fost comise de către persoane apte de muncă, însă neangajate în câmpul muncii. 

Vătămări intenţionate medii – 647 (+5,89%), comparativ cu 611 infracţiuni 

comise perioada analogică a anului 2015. 

Vătămări intenţionate grave – 246 (+1,23%), comparativ cu 243 infracţiuni 

comise perioada analogică a anului 2015, în rezultatul cărora au decedat 73(2015- 69) 

persoane. 

De menţionat că, 63 vătămări grave şi 322 vătămări medii au fost comise în 

locurile publice, 3 grave și 1 medie au fost comise cu aplicarea armei de foc, 14 grave 

și 17 medii au fost comise de către persoane în stare de ebrietate, 12 vătămări grave şi 

30 medii - de către persoane anterior condamnate, 4 grave şi 9 vătămări medii au fost 

comise în grup, 2 vătămări corporale grave și 18 medii au fost comise de către copii 

în vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, iar 66 vătămări grave şi 171 vătămări corporale 

medii au fost  săvîrşite de către persoane neîncadrate  cîmpul muncii. 

Infracţiuni ce atentează la viaţa sexuală – 618 (+1,64%), comparativ cu 608 

crime comise în perioada analogică a anului 2015, dintre care: viol – 333 (2015–297; 

+12,1%) şi 285 (2015–311; -8,4%) acţiuni violente cu caracter sexual. 

La capitolul menţionat, 41 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 19 

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

de către persoane anterior condamnate şi 10 au fost comise în grup, 21 infracțiuni au 

fost comise de către copii în vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, 123 infracţiuni au fost 

comise de către persoane apte de muncă, însă neîncadrate în cîmpul muncii. 

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

este în atenţia Poliției, care îşi orientează activitatea cotidiană la prevenirea şi 

combaterea acestui fenomen. 



Astfel, pe parcursul anului 2016, din cele 38856 infracțiuni înregistrate în total 

printre care 1782 crime au fost referite la categoria celor ce atentează la valorile 

familie.
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În funcţie de calificarea juridică a faptei, în sfera relaţiilor familiare au fost 

comise 1782 infracţiuni, printre care 31 omoruri (art. 145 CP) (Rîșcani, Botanica, 

Buiucani, Drochia, Florești, Sîngerei - 2, Anenii Noi - 2, Călărași, Criuleni, Dubăsari, 

Hîncești, Ialoveni – 2, Nisporeni, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni – 

2, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Taraclia – 2 și Ciadîr-Lunga, 

comparativ cu 36 infracţiuni înregistrate în perioada analogică a anului 2015 (-25%), 

vătămări grave a integrităţii corporale – 21 (art. 151CP) (Rîșcani – centru, 

Buiucani, Briceni, Dondușeni, Glodeni - 5, Sîngerei, Hîncești – 4, Ialoveni, Orhei – 2, 

Rezina, Străşeni, Telenești și Ștefan Vodă), comparativ cu 26 infracţiuni înregistrate 

în perioada analogică a anului 2015 (-19%), 1679 infracţiuni ce vizează violenţă în 

familie (art. 201
1
 CP), comparativ cu 1914 infracţiuni înregistrate în perioada 

analogică a anului 2015 (-12,28%), 34 violuri (art. 171 CP), comparativ cu 35 

infracţiuni înregistrate în perioada analogică a anului 2015 (-2,85%), precum şi 17 

acţiuni violente cu caracter sexual (art. 172 CP) comparativ cu 29 infracţiuni 

înregistrate în perioada analogică a anului 2015 (-41,37%). 

În funcţie de consecinţe şi gravitatea faptei, în sfera relaţiilor familiale au 

fost comise 31 omoruri, 88 vătămări corporale grave, dintre care, în 33 cazuri a 

survenit decesul victimei, 5 determinări la sinucidere, 101 vătămări corporale medii, 

222 acte de violenţă comise împotriva mai multor membri de familie şi 1284 

vătămări intenţionate uşoare a integrităţii corporale, 34 violuri, precum şi 17 acţiuni 

violente cu caracter sexual. 

Ponderea infracţionalităţii în sfera relaţiilor familiale: 
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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 1508 femei dintre care 76 copii de gen feminin şi 274 bărbaţi 

dintre care 37 copii de gen masculin, iar agresori sunt 1652 bărbați și 129 femei. 

 Ponderea infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale: 
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În acest spectru de idei, arată și statisticele înregistrate de către poliție, dar acest 

factor pozitiv se datorează: 

- existenţei cadrului legal funcţional; 

- existenței unui mecanism de implementare (Instrucţiuni metodice privind 

intervenţia organelor afacerilor interne în prevenirea şi combaterea cazurilor de 

violenţă în familie, aprobate prin ordinul MAI nr. 275 din 14.08.2012); 

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

pune în evidenţă şi a reacţiona prompt la toate sesizările victimelor; 

- sporirea calității de intervenție, aplicarea corectă a legislației, asigurarea 

protecției victimelor; 

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

- implicarea activă a societății civile și a comunității;  

- consolidarea capacităților echipelor multidisciplinare în soluționarea cazurilor 

de violență în familie; 

- colaborarea strînsă cu ONG-urile competente și suportul organizațiilor 

internaționale.   

Întru monitorizarea procesului de aplicare de către instanţele judecătoreşti a 

măsurilor de protecţie, pentru victimele violenţei în familie, cît şi supravegherea 

executării măsurilor de protecţie, la 25 aprilie 2016, prin Dispoziția IGP nr. 34/4-40d, 

conducătorilor Inspectoratelor de Poliţie s-au trasat sarcini concrete în vederea 

eficientizării activităţilor la acest compartiment, precum şi întreprinderea măsurilor 

comune, cu alţi actorii, abilitaţi cu competenţe în domeniu, în vederea înaintării 

demersurilor către instanţa de judecată, privind obţinerea ordonanţei de protecţie 

pentru victimele violenţei în familie. În baza indicaţiei vizate, pentru şefii de post şi 

ofiţerii de sector din Inspectoratele de Poliţie, au fost elaborate recomandări metodice 

şi modele de documente ce vizează recepţionarea cererilor de la victimele violenţei în 

familie, cît şi înaintarea demersurilor către instanţele judecătoreşti, în vederea 

emiterii ordonanţelor de protecţie şi aplicarea măsurilor de protecţie victimelor 

violenţei în familie. 

Pe parcursul anului 2016 în adresa Inspectoratelor de Poliţie au parvenit 10459 

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, 1152 cazuri au fost 

înregistrate ca urmare a autosesizării ofiţerului de sector. 

Dinamica adresărilor către organele de poliție, referitor la cazurile de violență în 

familie, pe parcursul anilor 2012-2016: 
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Prin urmare, 2807 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 1128 proceduri contravenţionale, iar pentru alte 1679 cazuri a fost 

iniţiată procedura penală în baza elementelor constitutive ale componenţei de 

infracţiune prevăzută de art. 201
1
 (Violenţa în familie) Cod penal, iar în cazul a 1632 

sesizări a fost refuzat în pornirea urmăririi penale din lipsa elementelor constitutive 

ale componenței de infracțiune, prevăzută de art. 201
1
 Cod penal. 

Necesită a consemna, că pe parcursul anului 2016, de către ofiţerii de poliție din 

cadrul subdiviziunilor teritoriale de poliţie, au fost înaintate 818 demersuri către 

instanţele judecătoreşti, privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei 

în familie, dintre care 14 demersuri privind aplicare măsurilor de protecție au fost 

înaintate de către ofițerii de urmărire penală în procedură penală. 

Urmare examinării în şedinţă a demersurilor vizate, 103 din ele au fost respinse 

de către judecători, nefiind motive obiective pentru aplicarea măsurilor de protecţie. 

La compartimentul vizat s-a constatat că, 11 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, 17 din motivele 

inexistenţei probelor şi altele 75 au fost respinse din alte motive. 

Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în 

familie, din cele 916 ordonanţe de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti 

şi supravegheate de către organul de poliţie, 715 ordonanţe privind aplicarea 

măsurilor de protecţie victimelor violenţei în familie au fost emise la demersul 

ofiţerului de sector, 14 ordonanţe – la demersul organului de urmărire penală, 7 – la 

demersul procurorului, 6 – la demersul asistentului social şi 172 ordonanţe – la 

cererea directă a victimelor sau reprezentanţilor lor legali şi 2 la demersul altor 

autorităţi. 

Dinamica ordonanțelor de protecție a victimelor violenței în familie, emise de 

către instanțele judecătorești și referite către organele de poliție pentru supraveghere, 

pe parcursul anilor 2010-2016: 
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În aceiaşi ordine de idei, de către angajaţii serviciilor interacţiune comunitară ale 

Inspectoratelor de Poliţie au fost supravegheate 677 ordonanţe de protecţie, emise de 

către instanţele judecătoreşti pentru victimele femei, 16 pentru victimele copii, 213 

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

 

 



Ordonanțe de protecție supravegheate, în total 916

femei; 677; 74%

copii; 16; 2%

femei și copii; 213; 23%

bărbați; 10; 1%

 

Urmare supravegherii ordonanţelor de protecţie, emise de către instanţele 

judecătoreşti, au fost încălcate 213 ordonanţe de protecţie, iar pentru încălcarea 

restricţiilor aplicate faţă de agresori, de către organul de poliţie au fot iniţiate 124 

proceduri contravenţionale în baza art. 318 Cod contravenţional (redacție pînă la 16 

septembrie 2016). Respectiv, pentru neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la 

executare a hotărîrii instanţei de judecată, în sensul încălcării repetate a restricţiilor 

prevăzute în ordonanţele de protecţie a victimelor violenţei în familie, faţă de agresori 

au fost iniţiate 11 cauze  penale în baza elementelor constitutive ale componenţei de 

infracţiune prevăzute de art. 320 Cod penal (redacție pînă la 16 septembrie 2016), și 

66 cauze  penale în baza elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune 

prevăzute de art. 320
1
 Cod penal. 

În 23 cazuri de încălcare a ordonanței de protecție au fost sesizate oficiile de 

executare (redacție pînă la 16 septembrie 2016). 

În 3 cazuri oficiile de executare au respins demersurile Poliției privind inițierea 

procedurii contravenționale și 13 proceduri au fost respinse de către instanța de 

judecată (redacție pînă la 16 septembrie 2016). 

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. 

Astfel, la iniţiativa Inspectoratelor de Poliţie, au fost publicate 539 articole în 

sursele mass-media (30 – la emisiunile televizate, 14 – ediţii radiofonice, 59 – 

articole în ziare şi reviste şi 436 plasări pe paginile oficiale web). 

De asemenea, în perioada vizată Poliţia a desfăşurat 174 seminare şi mese 

rotunde, în cadrul cărora au fost instruiţi membrii echipelor multidisciplinare formate 

din ofiţerii de sector, asistenţii sociali, medicii de familie şi autorităţile administraţiei 

publice locale, cu participarea organizaţiilor neguvernamentale teritoriale, abilitate cu 

competenţe în domeniul de referinţă. 

În aceiaşi ordine de idei, ofiţerii de sector au abordat tematica vizată în cadrul a 

2815 lecţii, desfăşurate în instituţiile de învăţămînt, 2341 întruniri cu tineretul studios 

şi în 5956 întruniri cu cetăţenii, organizate şi desfăşurate pe lîngă colectivele de 

muncă şi primării. 



Actualmente organele de poliţie desfăşoară activităţi de prevenţie în privinţa a 

4127 agresori, care manifestă comportament violent cadrul relaţiilor familiale. Pe 

parcursul anului 2016, au fost luaţi la evidenţa nominală 1582 agresori şi radiate din 

evidenţe altele 1625 persoane din categoria vizată. Din numărul total de agresori în 

cadrul relaţiilor de familie, aflaţi la evidenţa organelor de poliţie, 3927 persoane sunt 

bărbaţi şi 200 sunt persoane de gen feminin. 

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

poliţie: 

total agresori la evidenţă 4127

bărbaţi; 3927; 95%

femei; 200; 5%

 

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, asigurăm 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 perioada anilor 2012-2016, cu suportul Departamentului de Stat al Ambasadei 

SUA a fost implementat proiectul „Cele mai bune practici de răspuns ale Poliției la 

cazurile de violență în familie”, în cadrul căruia au fost instruiți peste 1500 de ofițeri 

de sector. 

De asemenea, de către IGP al MAI și Centrul de Drept al Femeilor, cu suportul 

Fundației SOROS au fost instruiți peste 300 polițiști de sector și ofițeri de urmărire 

penală, iar cu suportul financiar al Organizației Internaționale pentru Migrației, de 

comun cu Centrul de drept al Femeilor, au fost multiplicate și distribuite în adresa 

Inspectoratelor de poliție teritoriale 6660 manuale „Ghidul practic privind intervenția 

eficientă a poliției în cazurile de violență în familie”. 

Pentru o bună colaborare cu partenerii de dezvoltare Inspectoratul General al 

Poliției al MAI a semnat mai multe acorduri de colaborare cu organizațiile cum ar fi: 

Centrul Național de Formare, Asistență, Consiliere și Educație din Moldova 

(CNFACEM), Asociația Obștească Promo-LEX, Centrul de Drept al Femeilor, 

Federația de Lupte Universale din Republica Moldova, Uniunea Națională a 

Studenților și Tineretului din Moldova și alte. 

La 11.03.2016, angajaţii Direcției generale securitate publică în  comun cu 

reprezentanții Federației de Lupte Universale din Republica Moldova, a fost  

desfăşurată o activitate de informare cu elevii din Școala Profesională nr. 1, mun. 



Chişinău, cu genericul ,,Prevenirea violenței fizice și a cazurilor de victimizare în 

mediul tinerilor”. 

Scopul activităţii a constat în informarea tinerilor despre tipurile de violență, 

fenomenul de victimizare, efectele negative ale acesteia, aplicarea corectă a 

procedurilor de auto-apărare în vederea soluţionării pe cale amiabilă a situaţiilor de 

conflict, identificarea celor mai eficiente mijloace de cooperare în vederea motivării 

şi implicării prevenirii victimizării tinerilor și creării unui mediu de siguranță în 

societate. 

La 25.02.2016, în contextul Dispoziţiei nr. 34/4-14 d din 23 februarie 2016 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare, sensibilizare a societăţii 

angajaţii Direcţiei generale securitate publică a IGP, de comun cu angajaţii 

Inspectoratului Naţional de Patrulare a IGP și Inspectoratul de Poliție Străşeni, au 

organizat o activitate de informare şi sensibilizare a elevilor din clasele a  VI-IX, 

din Gimnaziul din localitatea Micăuţi,  raionul Străşeni. Scopul activității a constat în 

sensibilizarea elevilor despre pericolul și consecințele consumului de droguri, 

sporirea gradului de informare a tinerilor cu referinţă la impactul negativ al 

consumului de droguri, promovarea unui stil de viață sănătos, fără violență, alcool și 

droguri.   

În cadrul activităţilor vizate, angajaţii poliţiei au prezentat elevilor prin 

intermediul Centrului Mobil de Prevenire și Informare al Poliției, informații relevante 

la diferite tematici de anti-victimizare, aspecte privind siguranţa pe internet, 

drepturile şi obligaţiile copiilor, riscurile manifestării unui comportament violent, cu 

scopul de a spori gradul de informare a acestora privind măsurile și metodele de 

prevenire și asigurare a securității personale, care îi vor ajuta să facă decizii corecte în 

diferite situaţii. 

În scopul prevenirii și combaterii fenomenului violenței în familie, precum și în 

scopul informării populației cu privire la posibilitatea obținerii unor măsuri de 

protecție a victimelor violenței în familie, cît și raportarea imediată către Poliție a 

actelor de violență în familie, în contextul Zilei Internaționale a Familiei, la 15 mai 

curent, a fost lansată Campania de informare cu genericul „Prevenim violența prin 

artă”, care s-a desfășurat în perioada 15 mai-26 iunie. 

Scopul Campaniei a constat în informarea publicului cu privire la violenţa 

bazată pe gen, atât la nivel naţional cît 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, precum şi 

protecţia victimelor, mobilizarea autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor 

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

violenţei bazate pe gen şi a violenţei în familie. 

În cadrul Campaniei „Prevenim violența prin artă” angajaţii Secţiei prevenire a 

DGSP în parteneriat cu reprezentanții Asociaţiei ”Promo-LEX”, au organizat şi 

desfăşurat activități de informare și sensibilizare a cetățenilor pe domeniul violenței 

în familie, cu deplasarea în 12 localități și anume: Zubrești, Cojușna (r-l Strășeni), 

Călinești, Albineț (r-l Fălești), Cotiujenii Mari, Olișcani (r-l Șoldănești), Pepeni, 

Copăceni  (r-l Sîngerei), Chetrosu, Bulboaca (r-l Anenii Noi), Taraclia, Căinari (r-l 

Căușeni). 

De asemenea, la activitățile vizate, a fost pus la dispoziția comunității Centrul 

Mobil de Prevenire și Informare al Poliției, prin intermediul căruia, circa 2000 

cetățeni au fost informați despre mecanismele de aplicare a legislaţiei cu privire la 

prevenirea și combaterea violenţei în familie, rolul şi sarcinile instituţiilor 

responsabile de asigurarea ordinii şi securităţii publice, de raportare a cazurilor de 



violență în bază de gen și referirea victimelor către autorităţile competente de 

soluţionare a acestora.  

La activități, au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, asistenți 

sociali, profesori, precum și medici de familie, care sau implicat activ în dialog cu 

cetățenii în vederea schimbării percepției cetățenilor despre fenomenul violenței în 

familie, accentuînd importanța implicării fiecărei persoane în sesizarea autorităților 

responsabile pe domeniu în vederea neadmiterii actelor de violență. 

Totodată, participanților la activități le-au fost distribuite circa 4000 pliante cu 

materiale informative și recomandări utile, referitor la pericolul și consecințele 

cazurilor de violență, precum și serviciile de care pot beneficia în caz de necesitate 

atît victimele cît și agresorii, precum și care este procedura obținerii și termenul 

ordonanței, executarea și supravegherea ordonanței de protecție și măsurile aplicabile 

în cazul încălcării ordonanței. 

De asemenea la activitățile vizate, cei prezenți au vizionat secvențe și spoturi 

video cu tematici anti-violență, precum și au avut ocazia să privească galeria de 

picturi din cadrul Concursului de pictură cu genericul “Prevenim violenţa prin artă”, 

care conțin mesaje în vederea sensibilizării comunităţii cu privire la necesitatea 

eliminării fenomenului violenţei în familie. 

În vederea asigurării continuității activităților comune de prevenire și 

combatere a violenței în familie, la 16 mai curent a fost semnat acordul de colaborare 

între Asociația Obștească Promo-LEX și Inspectoratul General al Poliției. 

În scopul consolidării capacităților Poliției în prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, la 10 iunie curent, a fost desfășurat un atelier de instruire a 

polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Hîncești, în temeiul Acordului de 

colaborare încheiat între Inspectoratul General al Poliției al MAI și Asociația 

obștească ,,Promo-LEX”, de către Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu 

A.O. ,,Promo-LEX”. 

    Activitățile demarate fac parte din cadrul proiectului “Promovarea şi 

multiplicarea bunelor practici inovate în prevenirea şi eliminarea violenţei faţă de 

femei”.  Iar Centrul de anti-violenţă Helmut Wolf din satul Ciuciuleni raionul 

Hînceşti a fost gazda evenimentelor menționate. 

Astfel, atelierul de lucru a avut drept scop: 

- abordarea multidisciplinară a cazurilor de violență în familie, prin prisma 

Sistemului Național de Referire;  

- relevarea cauzelor şi condiţiilor care generează comiterea actelor de violenţă 

în familie;  

- acţionarea cu prioritate asupra potenţialilor agresori, întru schimbarea 

comportamentului antisocial al acetora; 

- reducerea premiselor care favorizează în mod direct şi indirect comiterea 

actelor de violenţă; 

- descurajarea agresorilor în comiterea acţiunilor ilicite. 

    La evenimentul vizat au beneficiat de instruire  26 ofițeri de sector și ofițeri 

de urmărire penală, în vederea sporirei abilității organului de constatare și urmărire 

penală al Poliției în identificarea, soluționarea și investigarea cazurilor de violență în 

familie, mecanismele naționale de intervenție și protecție a victimelor violenței în 

familie, referirea cazurilor către alte autorități competente în domeniu și către alte 

servicii de asistență socială, psihologică, medicală și juridică. 

În perioada 24 – 26 mai curent, în parteneriat cu reprezentanţii Centrului de 

Drept al Femeilor au fost organizate trei ateliere de lucru, cu genericul „Cele mai 

bune practici de răspuns a poliției la cazurile de violenţă în familiet”, la care au 



participat 72 angajați ai Poliției (ofițeri de sector și ofițeri de urmărire penală) din 

cadrul Inspectoratelor de poliție Botanica, Buiucani și Centru ale Direcției de poliție a 

mun. Chișinău. 

Activităţile demarate au avut drept scop sporirea abilităților organului de 

constatare și organului de urmărire penală al Poliției în identificarea, soluționarea și 

investigarea cazurilor de violență în familie, mecanismele naționale de intervenție și 

protecție a victimelor violenței în familie, referirea cazurilor către alte autorități 

competente în domeniu și către alte servicii de asistență socială, psihologică, 

medicală și juridică. 

În perioada 26-30.09.2016, în baza Dispoziţiei IGP nr. 34/7-344 din 

21.09.2016 „Privind participarea la ședința internațională în orașul Varșovia, 

Republica Polonă”, am participat în cadrul delegaţiei oficiale a Republicii Moldova la 

ședința internațională a statelor membre ale Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE) cu genericul „Implementarea dimensiunii Umane”. 

Evenimentul a fost organizat sub patronatul Oficiului pentru Instituții 

Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) al Organizației pentru Securitate și 

Cooperare în Europa (OSCE). 

Delegația Republicii Moldova a participat și în cadrul reprezentanțelor 

Minsiunii OSCE în Republicile Moldova, Armenia și Tadjkistan, cu genericul 

„Asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirea și combaterea 

violenței în familie”. 

Reuniunea vizată a avut drept scop: 

- schimbul de experienţe ale reprezentanților statelor participante la eveniment, 

privind implementarea legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie; 

- împărtăşirea bunelor practici de intervenţie în cazurile de violenţă în familie; 

- învăţarea celor mai efective metode de remediere a problemelor identificate şi 

modelelor novatorii privind implementarea mecanismelor de prevenire a violenţei în 

familie și acordarea de asistență și refugiu victimelor violenței în familie. 

În cadrul activităţilor desfăşurate, delegațiile au prezentat modele şi metode de 

intervenţii şi tactici poliţieneşti de investigare a cazurilor de violenţă în familie de 

către poliţia din statele reprezentate, precum şi împărtăşirea experienţelor 

internaţionale, privind identificarea barierelor dintre structurile statului şi comunitate 

în domeniul de referinţă, cît şi interacţiunea multidisciplinară între actorii abilitaţi cu 

competenţe de prevenire şi combatere a violenţei în familie. 

În scopul implementării Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Inspectoratul General al Poliţiei, în 

parteneriat cu Organizația pentru Securitate și Cooperare Europeană  (OSCE) în 

Republica Moldova, au demarat procesul de implementare a Conceptului rețelei de 

formatori în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. 

Aceste deziderate sunt prioritare pentru realizarea subacțiunii 10.6, activitatea 

nr. 8 „Elaborarea și implementarea Conceptului „Rețeaua de formatori”, din Planul 

de acțiuni pentru realizarea, în anul 2016, a măsurilor de implementare a Strategiei de 

reformă a Poliției pentru anii 2016-2020, aprobat prin Ordinul MAI nr. 154 din 27 

mai 2016. 

Scopul rețelei de formatori constă în creșterea calității cursurilor de formare 

permanenta, adresate angajaților Poliției, abilitați cu competențe în prevenirea și 

combaterea violenței în familie, îmbunătățirea accesului formatorilor la informații si 

schimb de experiență pe dimensiunea atît ce ține de conținutul formarii, cît si de 

metodele profesionale și pedagogice utilizabile în demersul formativ. 



Ulterior, în procesul implementării acestui Concept, va fi asigurată instruirea 

angajaților Poliției din cadrul subdiviziunilor polițienești teritoriale (șefii Secțiilor 

securitate publică, șefii Sectoarelor de poliție, șefii Posturilor de poliție, ofițerii de 

sector, inspectorii principali ai Serviciilor prevenire, inspectori principali ai Birourilor 

siguranță copii, ofițeri de urmărire penală, inspectori de patrulare si alți angajați 

competenți). 

Prin urmare, în contextul realizării Conceptului menționat, se preconizează 

organizarea a trei ateliere de formare a formatorilor în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în familie, cu o durată de două zile consecutive pentru fiecare 

atelier: 

I Atelier  (27-28 septembrie 2016) – aspecte psihosociale și profilul psihologic 

al victimei și agresorului; 

II Atelier  (4-5 octombrie 2016) – intervenția eficientă a Poliției în soluționarea 

cazurilor de violență în familie; 

III Atelier (11-12 octombrie 2016) – metodologii și tehnici de psihopedagogie. 

De asemenea, în conformitate cu planul tematic la pregătirea profesională 

pentru grupele de studii a angajaţilor serviciilor interacţiune comunitară, pe parcursul 

anului 2016 au fost studiate prevederile Legii nr. 45-XVI din 01.03.2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi Instrucţiunilor metodice privind 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, aprobate prin ordinul  MAI nr. 275 din 

14.08.2012. Prevederile prezentei Instrucţiuni stabilesc competenţele organelor 

afacerilor interne la nivel de structură specializată ale administraţiei publice centrale 

şi locale, în procesul prevenirii şi identificării cazurilor de violenţă în familie, 

coordonării şi soluţionării multidisciplinare a cazurilor relevate sau înregistrate, 

prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie, asigurării protecţiei 

victimelor, supravegherii executării măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în 

familie şi reabilitării agresorilor. 

Remarcabile sunt noile priorități care au fost referite Poliției, odată cu adoptarea 

în anul curent a Legii nr. 196 din 28 iulie pentru modificarea și completarea unor în 

contextul armonizării legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în 

familie, care vine să îmbunătățească cadrul legislativ în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței în familie, să elimine anumite lacune și neconcordanțe legislative 

evidențiate pe parcursul implementării legii, să descurajeze agresorii în comiterea 

actelor de violență asupra membrilor de familie, iar Poliția în acest sens, va avea mai 

multe pîrghii de influiență prin emiterea ordinului de restricție de urgență. 

În acest sens, s-a a operat modificarea în circa 11 acte legislative: 

Astfel prin modificarea legislației a fost asigurată: 

- extinderea listei subiecţilor violenței în familie (art. 3 din Legea nr. 45 și art. 

133
1
 din Codul Penal); 

- s-au instituit drept subiecți ai violenței în familie rudele şi afinii lor pe linie 

dreaptă sau colaterală, iar în situațiile de locuire separată subiecți ai violenței pot fi și 

persoanele aflate în relaţii de rudenie şi afinii pe linie dreaptă, foştii soţi, persoanele 

care s-au aflat în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi (concubinaj); 

- au fost stabilite sancțiuni contravenționale sub formă de arest contravențional 

pentru neexecutarea sau încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de restricție de 

urgență către agresor și sancțiuni penale pentru neexecutarea sau încălcarea de către 

agresor a măsurilor aplicate prin ordonanța de protecție; 

- au fost stabilite interdicții privind limitarea dreptului de proprietate pentru 

posesia a armelor și interdicția de eliberare a permisului de procurare a armelor letale 

şi neletale supuse autorizării sau permiusului de armă; 



- la Codul penal s-a completat cu agravanta la art. 145 (omorul) privind 

comiterea infracțiunii de omor față de membrul de familie; 

- la Codul penal art. 201
1
  (violența în familie) s-a operat expunerea într-o 

redacție nouă. Astfel, a sporit ansamblul elementelor constitutive ale componenței de 

infracțiune (violența fizică soldată cu vătămarea ușoară a integrității corporale, 

violența psihologică, violența economică, săvîrșirea actelor de violență în legătură cu 

solicitarea măsurilor de protecție), precum și s-au majorat sancțiunile penale, 

respectiv infracțiunea se clasifică în categorie mai majoră; 

- la Codul contravențional s-a introdus art. 78
1
  (violența în familie). Astfel, 

pentru actele de violență fizică soldate cu vătămarea neînsemnată a integrității 

corporale sau a sănătății, provocarea de dureri fizice de către un membru de familie 

asupra altui membru de familie, sunt stabilite sancțiuni contravenționale. 

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

2016 

Examinate petiţii 

de către serviciul 

ofiţeri de sector 

total 28236 30142 30592 21320 22109 22365 15562 14049 14965 
violenţă în familie 2992 2862 2765 2269 1950 2094 1227 1188 1537 

Registru II     6569 6706 7338 9203 10459 

Din ele autosesizări ale OS     417 633 782 1089 1152 

Întocmite 

procese-

verbale 

contrave

nţionale 

total 248553 151690 94471 82238 114741 105054 111828 129575 129454 

art. 78 (vătămări 

intenţionate uşoare) 

CC 

total 21404 18993 19382 16975 19082 16299 15753 1555 15760 

în familie 1476 1712 2135 2539 3228 1953 721 544 833 

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

Infracţiu

ni grave 

contra 

vieţii şi 

sănătăţii 

înregistra

te de 

Poliţie 

omoruri (art. 

145 Cod 

penal) 

total 185 189 211 196 193 195 157 155 168 

în familie 30 17 31 22 16 30 29 36 31 

vătămări 

intenţionate 
grave (art. 151 

CP) 

total 358 354 394 373 301 318 309 243 246 

în familie 33 29 29 11 11 19 25 26 21 

Văt. medii art. 152 

CP) 
total       660 621 647 

 

Violenţa în 

familie (art. 

201
1 
CP) 

total   63 458 789 1328 2270 1914 1679 

grave    5 34 40 74 66 58 67 

sinucidere     5 5 3 7 5 

membri      193 316 290 222 

medii    11 75 96 118 119 111 101 

uşoare    47 349 648 938 1766 1448 1284 

Viol art. 171 CP   12 10 11 29 30 35 34 

Acțiuni sexuale art. 172 

CP 
  11 9 10 11 20 29 17 

Materiale de refuz în pornirea UP      156 1316 2087 1632 

Asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie (Ordonanța de protecție)  

Supravegheate Ord Protecție   4 23 408 448 920 828 916 

- la demersul OS   2 13 289 313 706 632 715 

- la demersul OUP     4 19 89 41 14 

- la demersul procurorului   2 6 63 30 25 11 7 

- la demersul asistentului soc.     3 3 4 3 6  

- la demersul victimei    4 48 82 95 139 172 

Supravegheate victime  

- femei      224 291 654 591 677 

- copii     5 6 10 12 16 

- femei şi copii     165 105 239 211 213 

- bărbaţi     14 46 17 14 10 

Încălcate ordonanţe de protecţie  

Total încălcate     89 61 110 165 213 

- din ele, contravenţional      79 53 100 46 124 

- din ele, penal     10 8 10 8 77 

- sesizate oficiul executare        111 23 

Înaintate demersuri  

Înaintate demersuri OP    7 231 397 370 827 808 832 



din ele de ofițer de sector         767 818 

- repetat     10 8 13 26 41 

- respinse      26 57 121 135 103 

din ele de ofițer de urmărire penală        41 14 

Intervenţii comune în echipe 

multidisciplinare  
  53 207 147 235 422 533 649 

Referite cazuri de violenţă în familie altor 

autorităţi 
    145 86 211 814 936 

Cazuri sesizate autorităţii tutelare 

vict. copii 
    13 15 47 264 162 

Agresori familiali la evidență 4681 4745 4569 4859 4822 4423 4418 4134 4127 

- bărbaţi      4447 4375 4180 3932 3927 

- femei     375 48 238 202 200 

- luaţi la evidenţă     1887 1179 1824 1814 1582 

- radiaţi     1891 1224 1774 1987 1625 

victime Total     816 1417 2374 2040 1782 

- femei     673 1218 2088 1760 1508 

          - din ei copii     14 65 78 72 76 

- bărbaţi     143 199 285 280 274 

           - copii     10 26 38 30 37 

agresori - bărbați     764 1330 2244 1894 1652 

- femei     52 87 130 146 129 

Popularizarea Cursuri      71 71 122 167 174 

Mass-media     50 141 165 454 539 
Lecţii în instituţii de 
învăţămînt 

    2434 3110 3317 2745 2815 

Întruniri cu 

cetăţenii 
    4617 2916 2887 4561 5956 

Întruniri cu tineretul 

studenţesc 
     1567 3082 2341 2341 
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