
NOTA INFORMATIVĂ 

privind organizarea şi desfăşurarea măsurilor de prevenire a 

infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei, cât şi celor comise în 

sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 12 luni ale anului  2015. 

 

Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, asigurarea liniştii 

în societate şi ordinii publice, apărarea vieţii şi sănătăţii persoanei, constituie premise 

ce se impun în mod firesc, ca o prioritate naţională, în activitatea Poliţiei. 

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

în atenţia organelor afacerilor interne, care îşi orientează activitatea cotidiană la 

prevenirea şi combaterea acestui fenomen.  

Astfel, pe parcursul a 12 ale anului 2015, Poliția a înregistrat 36609 infracţiuni. 

Printre aceste infracţiuni, 1319 crime au avut referire la categoria celor ce atentează 

la viaţa şi sănătatea persoanei, din ele 155 sunt omoruri, în care au decedat 128 

persoane, 621 vătămări intenţionate medii şi 243 vătămări intenţionate grave, în 

rezultatul cărora au decedat 69 persoane, 608 infracţiuni ce atentează la viaţa sexuală, 

dintre care: viol – 297 şi 311 acţiuni violente cu caracter sexual. 

Din numărul total de omoruri, 18 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 4 

omoruri au fost comise cu aplicarea armei de foc, 6 infracţiuni au fost comise de către 

persoane în stare de ebrietate, 7 infracţiuni au fost comise de către persoane cu 

antecedente penale, 7 omoruri comise în grup, 7 cu participarea copiilor şi 34 omoruri 

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

De menţionat că, 63 vătămări grave şi 184 vătămări medii au fost comise în 

locurile publice, 5 grave și 0 medii au fost comise cu aplicarea armei de foc, 9 grave 

și 15 medii au fost comise de către persoane în stare de ebrietate, 10 vătămări grave şi 

10 medii - de către persoane anterior condamnate, 3 grave şi 5 vătămări medii au fost 

comise în grup, 3 grave și 22 vătămări corporale medii au fost comise de către copii 

în vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, iar 65 vătămări grave şi 158 vătămări corporale 

medii au fost  săvîrşite de către persoane neîncadrate  cîmpul muncii. 

La capitolul infracțiunilor violente cu caracter sexual a de menţionat că, 26 

infracţiuni au fost comise în locurile publice, 22 crime s-au comis de către persoane 

în stare de ebrietate, 28 infracţiuni au fost comise de către persoane anterior 

condamnate şi 8 au fost comise în grup, 18 infracțiuni au fost comise de către copii în 

vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, 136 infracţiuni au fost comise de către persoane apte 

de muncă, însă neîncadrate în cîmpul muncii. 

Dinamica infracţionalităţii atestate în anul 2015:  
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În funcţie de calificarea juridică a faptei, în sfera relaţiilor familiare au fost 

comise 2040 infracţiuni, printre care 36 omoruri (art. 145 CP), vătămări grave a 

integrităţii corporale – 26 (art. 151CP), 1914 infracţiuni ce vizează violenţă în 

familie (art. 201
1
 CP), 35 violuri (art. 171 CP), precum şi 29 acţiuni violente cu 

caracter sexual (art. 172 CP). 

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

fost comise 36 omoruri, 84 vătămări corporale grave, dintre care, în 22 cazuri a 

survenit decesul victimei, 111 vătămări corporale medii, 290 acte de violenţă comise 

împotriva mai multor membri de familie şi 1448 vătămări intenţionate uşoare a 

integrităţii corporale. 

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 1760 femei dintre care 72 copii de gen feminin şi 280 bărbaţi 

dintre care 30 copii de gen masculin. 

Respectiv calitatea de agresori din această categorie le revine pentru 1894 

bărbaţi şi 146 femei. 

Evoluția cazurilor de violență în familie, înregistrate pe parcursul anilor 

2010 -  2015   
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Numărul impunător al cazurilor de violenţă în familie în anul  2015, sesizate și 

înregistrate de către Poliţie, se datorează faptului existenţei cadrului legal funcţional 

şi unui mecanism de implementare în acest sens (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), dar şi 

creşterea capacităţilor colaboratorilor de poliţie de a identifica, înregistra, a pune în 

evidenţă şi a reacţiona prompt la toate sesizările victimelor, precum şi creşterea 

numărului Campaniilor şi beneficiarilor de instruiri în domeniul vizat. 

Ponderea infracţionalităţii în sfera relaţiilor familiale: 



infracţiuni în sfera relaţuiilor familiale - 2040

violența sexuala; 

29

viol; 35

asupra membrilor 

de familie; 290

omor; 36
determinare la 

sinucidere; 7
vătămări grave; 84

vătămări uşoare; 

1448

vătămări medii; 

111

 

 

Ponderea infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale: 
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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 22 mai 2014, prin Dispoziția IGP nr. 34/4-973, 

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. 

Astfel, pe parcursul anului 2015 în adresa Inspectoratelor de Poliţie au parvenit 

9203 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, 108907 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 2012-2015: 
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Prin urmare, 2651 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 737 proceduri contravenţionale, iar pentru alte 1914 cazuri a fost 

iniţiată procedura penală în baza elementelor constitutive ale componenţei de 

infracţiune prevăzută de art. 201
1
 (Violenţa în familie) Cod penal. 

Necesită a consemna, că pe parcursul anului 2015, de către ofiţerii de sector din 

cadrul subdiviziunilor teritoriale de poliţie, au fost înaintate 767 demersuri către 

instanţele judecătoreşti, privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei 

în familie, dintre care 26 demersuri au fost înaintate repetat instanţei de judecată. De 

asemenea, 41 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, 135 din ele au fost respinse 

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

La compartimentul vizat s-a constatat că, 21 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, 13 din motivele 

inexistenţei probelor şi 2 cazuri fiind stabilit faptul urmăririi scopurilor patrimoniale 

şi matrimoniale din partea victimei şi altele 99 au fost respinse din alte motive. 

Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în 

familie, din cele 828 ordonanţe de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti 

şi supravegheate de către organul de poliţie, 632 ordonanţe privind aplicarea 

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

ofiţerului de sector, 41 ordonanţe – la demersul organului de urmărire penală, 11 – la 

demersul procurorului, 3 – la demersul asistentului social şi 139 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 2010-2015: 
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Respectînd prevederile procesuale, 2 ordonanţe de protecţie emise de către 

instanţa în fond au fost contestate. 

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

Inspectoratelor de Poliţie au fost supravegheate 591 ordonanţe de protecţie, emise 

de către instanţele judecătoreşti pentru victimele femei, 12 pentru victimele copii, 

211 pentru victimele femei şi copii şi 14 ordonanţe pentru victimele bărbaţi.   

Totodată, în perioada de referinţă, organul de poliţie a avut spre supraveghere 23 

ordonanţe de protecţie emise repetat de instanţele judecătoreşti și 5 ordonanțe de 

protecție prelungite. 

Urmare supravegherii ordonanţelor de protecţie, emise de către instanţele 

judecătoreşti, au fost încălcate 165 ordonanţe de protecţie, iar pentru încălcarea 

restricţiilor aplicate faţă de agresori, de către organul de poliţie au fot iniţiate 46 

proceduri contravenţionale în baza art. 318 Cod contravenţional. 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 8 cauze  

penale în baza elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de 

art. 320 Cod penal. 

În 111 cazuri de încălcare a ordonanței de protecție au fost sesizate oficiile de 

executare. 

În 11 cazuri oficiile de executare au respins demersurile Poliției privind inițierea 

procedurii contravenționale și 10 proceduri au fost respinse de către instanța de 

judecată. 

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 454 articole în 

sursele mass-media (69 – la emisiunile televizate, 32– ediţii radiofonice, 78 – articole 

în ziare şi reviste şi 275 plasări pe paginile oficiale web). 

De asemenea, în perioada vizată Poliţia a desfăşurat 167 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 

2745 lecţii, desfăşurate în instituţiile de învăţămînt, 2341 întruniri cu tineretul studios 

şi în 4561 întruniri cu cetăţenii, organizate şi desfăşurate pe lîngă colectivele de 

muncă şi primării. 

Actualmente organele de poliţie desfăşoară activităţi de prevenţie în privinţa a 

4134 agresori, care manifestă comportament violent cadrul relaţiilor familiale. Pe 

parcursul anului 2015, au fost luaţi la evidenţa nominală 1814 agresori şi radiate din 

evidenţe altele 1987 persoane din categoria vizată. Din numărul total de agresori în 

cadrul relaţiilor de familie, aflaţi la evidenţa organelor de poliţie, 3932 persoane sunt 

bărbaţi şi 202 sunt persoane de gen feminin. 

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

poliţie: 

total agresori la evidenţă 4134

bărbaţi; 3936; 95%

femei; 202; 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 scopul implementării Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, în perioada 29-30 ianuarie 2015, în 

incinta Institutului Muncii, a fost desfăşurată instruirea a 28 ofiţeri de sector, membri 

ai echipelor multidisciplinare din cadrul Inspectoratelor de poliţie Rîşcani. Activitatea 

menţionată a fost posibilă datorită  proiectului „Sporirea accesului la justiţie pentru 

a reduce violenţa în familie în republica Moldova”, susţinut de (USAID/ROLISP) 

Programul Agenţiei SUA pentru dezvoltare internaţională de Consolidare a 

Instituţiilor Statului de Drept în Moldova, în parteneriat Organizaţia Internaţională 



pentru Migraţie Fundaţia (OIM) în Republica Moldova. Extinderea acestui proiect, a 

avut loc în sectorul Rîşcani şi sectorul Ciocana din mun. Chişinău. 

În contextul realizării Memorandumul de Colaborare nr. 34/4 – 5584 din 27 

noiembrie 2013, încheiat între Inspectoratul General al Poliției și Centrul de Drept al 

Femeilor, Inspectoratul General al Poliţiei, în parteneriat cu Centrul de Drept al 

Femeilor, au realizat proiectul „Eficientizarea răspunsului la cazurile de violenţă în 

familie şi executării ordonanţei de protecţie prin dezvoltarea şi pilotarea unui 

mecanism de monitorizare a două raioane-pilot”, cu extensia în localităţile din 

sectorul Rîşcani mun. Chişinău şi sectorul Ciocana mun. Chişinău, pe perioada 

ianuarie 2014 – 15 septembrie 2015. 

Proiectul vizat a fost implementat de către Centrul de Drept al Femeilor în 

parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei şi Procuratura Generală cu susţinerea financiară a Fundaţiei SOROS în 

Republica Moldova. 

Astfel, în perioada 29-30 aprilie, 13-14 mai, 28-29 mai, 18-19 iunie 2015, în 

incinta Institutului Muncii, au fost desfăşurată instruirea a 80 ofiţeri de sector şi 24 

ofiţeri de urmărire penală din cadrul Inspectoratelor de poliţie ale Direcţiei de poliţie 

a mun. Chişinău. 

Drept obiectiv al Proiectului este: 

1. Elaborarea Conceptului mecanismului de intervenţie intersectorială în 

cazurile de violenţă în familie şi monitorizare a executării ordonanţelor de protecţie 

în baza bunelor practici. 

2. Pilotarea mecanismului de intervenţie intersectorială în cazurile de violenţă 

în familie şi monitorizare a executării ordonanţelor de protecţie în baza bunelor 

practici în 2 raioane-pilot. 

3. Asistenţa privind promovarea şi implementarea la nivel naţional a modelului 

pilotat. 

Activităţile demarate prin acest proiect, țin să faciliteze procesul de elaborare 

şi aprobare a unui document la nivel de politici, fiind stabilit un mecanism 

intersectorial de intervenţie a specialiştilor abilitaţi cu competenţe în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie, va oferi posibilitatea aprobării 

Chestionarului de Evaluare a Riscurilor, la diferite etape de intervenţie a Poliţiei, 

precum şi a fişei de sesizare/referire a cazurilor de violenţă în familie pentru 

specialiştii-actori, membri ai echipelor multidisciplinare. 

Respectiv, la finalizarea monitorig-ului, evaluările exercitate de către grupul de 

implementare, vor contribui la stabilirea priorităţilor în vederea armonizării cadrului 

legislativ în domeniu, aprobarea modelului unic de intervenţie a specialiştilor 

competenţi: 

a) pe segmentul justiţiei: Poliţia – Procuratura - Instanţa de judecată 

b) pe segmentul acordării de asistenţă: Poliţia - asistentul social - medicul de 

familie – autoritatea tutelară. 

Implementarea activităţilor planificate, vor spori nivelul de realizare a 

Recomandărilor Consiliului Europei, privind implementarea Convenţiei ONU, asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (Rezoluţia 34/180 din 18 

decembrie 1979, New York), ratificată de către Republica Moldova prin Hotărîrea 

Parlamentului  nr. 87 din 28 aprilie 1994, precum şi armonizarea carului legislativ 

naţional, întru aderarea Republicii Moldova la Convenţia Consiliului Europei cu 



privire la prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi violenţei în familie  

(Istambul, 05 mai 2011). 

În baza acestui proiect, pe parcursul anului 2014-2015 au fost instruiți 180 

ofițeri de sector și 45 ofițeri de urmărire penală, 8 procurori, 23 asistenți sociali și 15 

medici de familie. 

Totodată, în vederea implementării Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legii nr. 241-XVI din 20 

octombrie 2005 cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, cît 

şi Strategiei Sistemului Naţional de Referire, pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane (SNR), aprobată prin Hotărîrea 

Parlamentului nr. 257 din 05.12.2008, angajaţii poliției au beneficiat de instruire în 

cadrul echipelor multidisciplinare pentru asistenții sociali, polițiști și lucrătorii 

medicali în domeniul protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în 

familie.  

Aceste activități fac parte din proiectul „Prevenirea Corupţiei şi Impunitatea 

în combaterea traficului de persoane prin abilitarea mass-media şi promovarea 

cooperării între societatea civilă şi organele de drept” , susținut de Departamentul 

de Stat al Ambasadei SUA, și implementat de Inspectoratul General al Poliției în 

parteneriat cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei și Organizația 

Mondială pentru Migrație au realizat Proiectul  

Astfel, în anul 2015 peste 350 angajați ai poliției din cadrul Inspectoratelor de 

poliție Rîșcani, Șoldănești, Cantemir, Anenii Noi, Taraclia, Cahul, Florești, 

Vulcănești, Bălți și Ștefan Vodă, au fost parte ai acestui proiect.  

Sesiunile de instruire cu genericul „Protecţie şi asistenţa victimelor traficului 

de fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, au 

fost organizate de către Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) Misiunea în 

Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, avînd 

menirea de a contribui la cooperarea eficientă şi coordonare a eforturilor dintre 

principalii actori activi în domeniul combaterii traficului de persoane şi violenţei în 

familie, astfel asigurîndu-se o planificare strategică eficientă, un parteneriat regional 

cu acţiuni comune şi rezultate durabile în domeniul de referinţă. 

La atelierele vizate au fost instruiţi actorii şi specialiştii abilitaţi cu competenţe 

în domeniul menţionat (asistenţi sociali, poliţişti, medicii de familie, reprezentanţii 

instituţiilor de învăţămînt, reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, 

precum şi organizaţiile neguvernamentale), în vederea asigurării unei abordări 

comune de prevenire şi combatere a cazurilor de trafic de persoane şi violenţă în 

familie. 

La 15.05.2015, Direcţia generală securitate publică a Inspectoratului General al 

Poliţiei şi  Asociaţia Promo-LEX, au demarat Campania Naţională împotriva 

violenţei în familie „în FAMILIE, în SIGURANŢĂ”,  realizată în contextul Zilei 

Internaţionale a Familiei. Campania a avut drept scopuri:  schimbarea percepţiei faţă 

de  fenomenul violenţei în familie, accentul fiind pus pe responsabilizarea socială a 

fiecărei persoane în sesizarea actelor de violenţă, precum şi determinarea unei 

implicări mai active a persoanelor în prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 

în familie. 

Astfel, în perioada 27.05-19.06.2015, au fost organizate şi desfăşurate 14 

şedinţe de informare, în 14 localităţi rurale din ţară, în cadrul cărora peste 3000 



persoane au fost informate despre violenţa în familie şi au participat la evenimentele 

organizate în cadrul Campaniei „în familie, în siguranţă”. 

  La activităţi, au participat şi angajaţii Serviciului Protecţie Civilă şi Situaţii 

Excepţionale a MAI, care au instruit cetăţenii referitor la metodele de prevenire a 

incendiilor şi a deflagraţiilor, precum şi măsurile de protecţie care trebuie să le adopte 

în situaţii de pericol.  

  În cadrul Campaniei naţionale au fost vizitate localităţile: Costeşti, Ţipala 

(Ialoveni); Bozieni (Hînceşti), Gura Galbenei (Cimişlia); Pituşca, Sipoteni (Călăraşi); 

Peresecina (Orhei), Cinişeuţi (Rezina); Tîrnova, Corbu (Donduşeni), Dubăsarii 

Vechi, Hruşova (Criuleni); Cuhureştii de Jos, Ghindeşti (Floreşti).  

În 15 mai-26 iunie 2015 de comun cu Asociaţia „Promo-LEX, a fost lansată 

Campania de informare, conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie în Republica Moldova „Festivalul 

familiei”. 

 În cadrul celebrării evenimentului menţionat, în perioada 15-25 mai, de către 

angajaţii serviciilor securitate publică ale Inspectoratelor teritoriale de Poliţie, au fost 

organizate şi desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţămînt, de comun cu corpul 

didactic mese rotunde şi seminare, în cadrul cărora au fost abordate aspectele ce 

vizează prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă în cadrul relaţiilor 

familiale, cît şi aspecte în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, situaţia copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, drepturile şi protecţia copilului. 

Obiectivele principale ale acestor activităţi au fost axate pe sensibilizarea  

cetăţenilor şi autorităţilor cu privire la problemele cu care se confruntă familia în 

societate, promovarea valorilor familiei în cadrul societăţii, prin organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi menite să încurajeze crearea şi menţinerea familiilor, 

prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor şi 

persoanelor în etate, neadmiterea discriminării, cît şi sensibilizarea populaţiei la 

compartimentul dat. 

În perioada nominalizată, de către angajaţii serviciilor securitate publică ale 

Inspectoratelor teritoriale de Poliţie au fost desfăşurate activităţi de prevenire a 

infracţiunilor şi contravenţiilor la compartimentul violenţei în familie, precum şi 

întreprinse acţiuni pentru lichidarea cauzelor şi condiţiilor care favorizează comiterea 

acestora. 

Astfel, în perioada de raport, angajaţii Poliţiei au supravegheat 331 ordonanţe 

de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti pentru victimele femei - 251, 3 

pentru victimele copii, 70 pentru victimele femei şi copii şi 7 ordonanţe pentru 

victimele bărbaţi.  

Totodată, în vederea promovării unor valori familiale armonioase, schimbării 

stereotipurilor privind rolul bărbatului şi femeii în familie, precum şi modului de 

adresare la Poliţie în caz de violenţă în familie, angajaţii Poliţiei au desfăşurat vizite 

la domiciliul familiilor numeroase şi vulnerabile, de comun cu feţele bisericeşti şi 

angajaţii Direcţiilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei. La fel, au fost 

întreprinse activităţi de prevenire asupra a 3934 agresori aflaţi la evidenţa Poliţiei, 

dintre care 3751 – bărbaţi şi 183 – femei, în cadrul cărora angajaţii Poliţiei au 

atenţionat asupra instituirii unui comportament adecvat şi schimbării 

comportamentului acestora faţă de membrii de familie.  

În scopul promovării valorilor familiale, în cadrul întrunirilor cu cetăţenii, 

colectivele de muncă şi tineretul studios, pe lîngă problemele abordate, angajaţii 



Poliţiei au sensibilizat opinia publică asupra pericolului şi consecinţele fenomenului 

violenţei în familie, mecanismul de obţinere a ordonanţei de protecţie ca mijloc de 

protecţie pentru victimele violenţei în familie. 

În contextul activităţilor demarate, în perioada 20-22 şi 25 mai 2015, în incinta 

tuturor Inspectoratelor teritoriale de Poliţie a fost organizată şi desfăşurată „Ziua uşilor 

deschise” la care au participat peste 3000 persoane, printre care şi copii. La 

eveniment, participanţii au fost familiarizaţi de către angajaţii Poliţiei asupra 

fenomenului violenţei în familie precum şi cauzele care influenţează dezvoltarea 

familiei. Totodată, acestora le-a fost aduse la cunoştinţă modalităţile de sesizare a 

Poliţiei despre cazurile de violenţă în familie, posibilitatea obţinerii ordonanţei de 

protecţie, precum şi restricţiile ce se impun în acest sens agresorilor familiali. 

La 27.11.2015, în contextul Zilei Internaţionale pentru Eliminarea Violenţei 

împotriva Femeilor şi a lansării Campaniei mondiale ,,16 zile de acţiuni împotriva 

violenţei în bază de gen”, s-a participat la evenimentul deschiderii expoziţiei şi 

premierea laureaţilor Concursului de arte vizuale ,,Egalitatea de gen în viziunea 

tinerilor”. Evenimentul a avut loc în incinta Facultăţii de Arte Plastice a Academiei 

de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a Academiei de Muzică. 

Concursul a fost organizat în perioada 20 octombrie-20 noiembrie de către 

Misiunea OSCE în Moldova în parteneriat cu AO ,,Gender Centru”, Academia de 

Muzică, Teatru şi arte plastice, avînd drept scop să încurajeze dezvoltarea reflecţiei 

personale a tinerilor şi tinerelor privind egalitatea între femei şi bărbaţi.  

La 27.11.20115, 30.11.2015, 01.12.2015 şi 03.12.2015 în contextul Dispoziţiei 

IGP nr. 34/4-58 d din 20.11.2015 cu privire la desfăşurarea şi organizarea măsurilor 

în cadrul lansării Campaniei Internaţionale „16 zile de activităţi împotriva violenţei în 

bază de gen” au fost organizate activităţi de informare a tinerilor din instituţiile de 

învățămînt Şcoala profesională nr. 1, Şcoala profesională nr. 9, Colegiul de 

Microelectronică şi Tehnică de Calcul,  mun. Chişinău, Colegiul Pedagogic ,,Mihai 

Eminescu”, Colegiul de Arte ,,Nicolai Botgros” , Liceul teoretic Constantin Stere din 

or. Soroca, Universitatea de Stat „Bogdan-Petriceicu Hașdeu”, Colegiul de Medicină, 

Colegiul Industrial Tehnologic din or. Cahul, Colegiul Pedagogic „M. Ciachira” , 

Colegiul Agrotehnic şi Universitatea de Stat din or. Comrat. 

Astfel, angajaţii Direcţiei generale securitate publică a IGP în parteneriat cu 

reprezentanţii Asociaţiei Promo-LEX şi Asociaţia Artiştilor Profesionişti şi a 

Amatorilor Artei de Circ din Moldova, au desfăşurat activitatea cu sloganul 

„Prevenim violenţa prin artă.  

Poliţiştii au dezbătut cu studenţii diferite subiecte, aceştia fiind informaţi 

despre  fenomenul violenţei în familie, efectele negative ale acestuia, mecanismele de 

aplicare a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, căile 

de raportare a cazurilor de violenţă şi referirea victimelor către autorităţile 

competente de soluţionarea acestor cazuri în vederea prevenirii victimizării şi creării 

unui mediu de siguranţă în societate. 

La 2 decembrie 2015, s-a participat la masa rotundă organizată cu ocazia 

lansării Studiului „Bărbaţii şi egalitatea de gen în R.M.”  

Scopul activităţii a constat în cunoaşterea şi înţelegerea comportamentului, 

atitudinilor bărbaţilor şi femeilor pentru a dezvolta, direcţiona şi monitoriza politicile 

în domeniul egalităţii de gen. 

La 07.12.2015, 08.12.2015 şi 09.12.2015 în contextul Dispoziţiei IGP nr. 34/4-

58 d din 20.11.2015 cu privire la desfăşurarea şi organizarea măsurilor în cadrul 



lansării Campaniei Internaţionale „16 zile de activităţi împotriva violenţei în bază de 

gen” au fost organizate activităţi de informare a tinerilor din instituţiile de învățămînt 

Colegiul Agro-industrial, Colegiul de Medicină, Colegiul Naţional al Poliţiei de 

Frontieră din or. Ungheni, Universitatea de Stat „A. Russo”, Institutul Nistrean de 

Economie şi Drept şi Colegiul Politehnic din mun. Bălţi şi Colegiul de Transporturi 

din mun. Chişinău. 

Astfel, angajaţii Direcţiei generale securitate publică a IGP în parteneriat cu 

reprezentanţii Asociaţiei Promo-LEX şi Asociaţia Artiştilor Profesionişti şi a 

Amatorilor Artei de Circ din Moldova, au desfăşurat activitatea cu sloganul 

„Prevenim violenţa prin artă.  

 Poliţiştii au dezbătut studenţii diferite subiecte, circa 900 de tineri au fost 

informaţi despre fenomenul violenţei în familie, efectele negative ale acestuia, 

mecanismele de aplicare a legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, căile de raportare a cazurilor de violenţă şi referirea victimelor către 

autorităţile competente de soluţionarea acestor cazuri în vederea prevenirii 

victimizării şi creării unui mediu de siguranţă în societate. 

La 3 decembrie 2015, a avut loc semnarea Acordurilor de colaborare între 

Centrul de Drept al Femeilor şi Inspectoratele de Poliţie Botanica, Centru şi Buiucani 

ale Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI. 

Scopul fiind promovarea parteneriatului în vederea asigurării accesului victimelor 

violenţei în familie la serviciile de asistenţă juridică, precum şi implementarea 

activităţilor ce ţin de protecţia şi promovarea drepturilor omului şi a drepturilor 

femeilor victime ale violenţei în familie. 

La 04 decembrie 2015, Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Direcția 

generală securitate publică a Inspectoratului General al Poliției, a fost organizată și 

desfăşurată o masă rotundă cu conducătorii Secțiilor securitate publică din cadrul 

Inspectoratelor de poliție teritoriale, cu tematica „Rolul Poliției în prevenirea și 

combaterea violenței în familie – realizări și provocări” în care au fost instruiţi 22 

angajaţi ai Poliţiei din cadrul Inspectoratelor de Poliţie din mun. Chişinău și 

Inspectoratele de poliție teritoriale. 

Evenimentul de închidere a acţiunilor demarate în cadrul Campaniei ”16 zile 

de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen” a avut loc la 10 decembrie 2015, în 

incinta Casei de cultură a or. Ialoveni, cu susţinerea Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, Inspectoratului General al Poliţiei și Asociaţia Împotriva 

Violenței ”Casa Mărioarei” în parteneriat cu UNWOMEN în Moldova. 

La 18.12.2015, a avut loc întrevederea cu reprezentanţii Asociației Promo-

LEX, în cadrul căreia s-a apreciat parteneriatul de colaborare şi activităţile comune 

desfăşurate. În context, au fost menţionaţi cu diplome de apreciere pentru colaborare 

şi parteneriat viabil în domeniile prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a 

promovării respectării drepturilor persoanelor din grupurile cu risc sporit de infectare. 

În plan normativ intern, pe domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi familie a fost iniţiat procesul 

de ajustare a legislaţiei naţionale în domeniul violenţei în familie conform 

prevederilor Convenţiei Europene privind prevenirea şi combaterea violenţei 

împotriva femeilor şi violenţei în familie (CAHVIO), iar reprezentanţii DGSP în 

calitate de membri permanenţi ai Consiliului coordonator interministerial în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie, participă activ la elaborarea proiectului 

pe linia de competenţă. 



La 07 octombrie 2015, în incinta Ministerului Muncii, s-a participat la şedinţa 

ordinară a Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie. 

În perioada 21-24.09.2015, în baza Dispoziţiei IGP nr. 34/7-315 din 

18.09.2015 „Privind participarea la seminarul internațional în or. Minsk, Republica 

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

seminarul internațional cu genericul „Schimb de experiență și bune practici în 

domeniul combaterii traficului de ființe umane: violenţa în familie ca motiv de bază”,  

eveniment organizat sub egida Ministerului Afacerilor Interne din Belarus și 

Academia de poliție a MAI Belarus, cu suportul financiar al Oficiului permanent de 

coordonare în Belarus, al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA) . 

La evenimentul respectiv au participat delegaţiile Republicii Belarus, Moldova, 

Polonia, Lituania, Kazahstan și Federația Rusă. 

Atelierul de lucru 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 a poliţiei 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. 

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. 

De asemenea, în conformitate cu planul tematic la pregătirea profesională 

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

anului 2015 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. 

 

 

 
Indicatorii de bază   2008 2009  2010 2011  2012 2013 2014 2015 

Examinate petiţii de către 

serviciul ofiţeri de sector 

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

Registru II     6569 6706 7338 9203 

Din ele autosesizări ale OS     417 633 782 1089 

Întocmite 

procese-verbale 

total 248553 151690 94471 82238 114741 105054 111828 129575 

art. 78 (vătămări total 21404 18993 19382 16975 19082 16299 15753 1555 



contravenţionale intenţionate uşoare) CC în familie 1476 1712 2135 2539 3228 1953 721 544 

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

Infracţiuni 

grave contra 

vieţii şi 

sănătăţii 

înregistrate de 

Poliţie 

omoruri (art. 145 

Cod penal) 

total 185 189 211 196 193 195 157 155 

în familie 30 17 31 22 16 30 29 36 

vătămări intenţionate 

grave (art. 151 CP) 

total 358 354 394 373 301 318 309 243 

în familie 33 29 29 11 11 19 25 26 

Văt. medii art. 152 CP) total       660 621 

 

Violenţa în 

familie (art. 201
1 

CP) 

total   63 458 789 1328 2270 1914 

grave    5 34 40 74 66 58 

sinucidere     5 5 3 7 

membri      193 316 290 

medii    11 75 96 118 119 111 

uşoare    47 349 648 938 1766 1448 

Viol art. 171 CP      29 30 35 

Acțiuni sexuale art. 172 CP      11 20 29 

Materiale de refuz în pornirea urmăririi penale      156 1316 2087 

Asigurarea protecţiei victimelor violenţei în familie (Ordonanța de protecție) 

Supravegheate Ord Protecție   4 23 408 448 920 828 

- la demersul OS   2 13 289 313 706 632 

- la demersul OUP     4 19 89 41 

- la demersul procurorului   2 6 63 30 25 11 

- la demersul asistentului soc.     3 3 4 3 

- la demersul victimei    4 48 82 95 139 

Supravegheate victime 

- femei      224 291 654 591 

- copii     5 6 10 12 

- femei şi copii     165 105 239 211 

- bărbaţi     14 46 17 14 

Încălcate ordonanţe de protecţie 

Total încălcate     89 61 110 165 

- din ele, contravenţional      79 53 100 46 

- din ele, penal     10 8 10 8 

- sesizate oficiul executare        111 

Înaintate demersuri 

Înaintate demersuri OP    7 231 397 370 827 808 

din ele de ofițer de sector         767 

- repetat     10 8 13 26 

- respinse      26 57 121 135 

din ele de ofițer de urmărire penală        41 

Intervenţii comune în echipe multidisciplinare    53 207 147 235 422 533 
Referite cazuri de violenţă în familie altor autorităţi     145 86 211 814 

Cazuri sesizate autorităţii tutelare vict. copii     13 15 47 264 
Agresori familiali la evidență 4681 4745 4569 4859 4822 4423 4418 4134 

- bărbaţi      4447 4375 4180 3932 

- femei     375 48 238 202 

- luaţi la evidenţă     1887 1179 1824 1814 

- radiaţi     1891 1224 1774 1987 

victime Total     816 1417 2374 2040 

- femei     673 1218 2088 1760 

          - din ei copii     14 65 78 72 

- bărbaţi     143 199 285 280 

           - copii     10 26 38 30 

agresori 
- bărbați     764 1330 2244 1894 

- femei     52 87 130 146 

Popularizarea Cursuri      71 71 122 167 

Mass-media     50 141 165 454 
Lecţii în instituţii de învăţămînt     2434 3110 3317 2745 

Întruniri cu cetăţenii     4617 2916 2887 4561 
Întruniri cu tineretul studenţesc      1567 3082 2341 

 

Cauzele cele mai frecvente ce generează comiterea infracţiunilor în cadrul 

relaţiilor familiale sunt: 

- condiţiile de viaţă dificile şi insuficiente; 



- neîncadrarea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă; 

- scăderea nivelului de trai, sărăcia; 

- nivelul scăzut al valorilor morale, educării în relaţiile de familie, agresivitatea; 

- nesiguranţa şi teama de viitor, o stare generală de pesimism, disperare, 

caracteristică pentru societatea contemporană; 

- consumul abuziv de băuturi alcoolice, 

- certuri şi abuzuri provocate de femei; 

- degradarea unor pături vulnerabile  ale societăţii. 

Ca propuneri de eficientizare a activităţii de prevenire şi combatere a 

infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii persoanei, cât şi celor comise în sfera relaţiilor 

familiale, se văd utile întreprinderea următoarelor activităţi: 

- analiza continue a activităţii de combatere şi prevenire a infracţiunilor ce 

atentează la viaţa şi sănătatea persoanei, în vederea relevării cauzelor şi motivelor 

care au generat comiterea acestora cât şi preconizarea măsurilor de rigoare în vederea 

utilizării tuturor formelor şi metodelor de prevenţie faţă de persoanele predispuse de a 

comite astfel de abateri antisociale, cu aprecierea rolului ofiţerilor de sector 

responsabili, asigurând strânsă colaborare între serviciile abilitate cu competenţe în 

domeniul prevenirii şi combaterii acestor genuri de infracţiuni;  

- monitorizarea activităţii efectivului poliţienesc, în vederea soluţionării 

declaraţiilor parvenite de la cetăţeni, instituţiilor medicale şi centrelor medico-legale 

pe marginea conflictelor familiale, actelor de violenţă, ameninţărilor cu moartea sau 

privitor la existenţa unui pericol iminent de săvârşire a lor, prin relevarea familiilor 

generatoare de conflict şi celor social-vulnerabile, inclusiv intervenţia de comun cu 

reprezentanţii administraţiei publice locale şi alte organe de resort în aplanarea 

posibilelor focare;  

- formarea pe lângă consiliile locale a echipelor multidisciplinare (reprezentanţii 

APL, medicii de familie, asistenţii sociali, profesori, ONG-uri, şefi de post, ofiţeri de 

sector şi formaţiunile obşteşti) ce vor fi preocupate de examinarea cazurilor concrete 

ce vizează atentarea la viaţa, sănătatea şi onoarea persoanei care a devenit victimă 

urmare a agresiunilor din familie; 

- familiarizarea populaţiei în cadrul întrunirilor desfăşurate, cu pericolul existent 

la capitolul enunţat, înaintarea propunerilor şi recomandărilor în vederea evitării 

cazurilor neordinare; 

- asigurarea transparenţei în activitatea de combatere a fenomenului infracţional 

şi menţinere a ordinii publice, mediatizarea eficientă a cunoştinţelor juridice din 

domeniul relaţiilor familiale, implicând în aceste acţiuni societatea civilă şi sursele 

mas-media. 

- organizarea şi desfăşurarea întrunirilor cu colectivele didactice, precum şi a 

lecţiilor cu elevii din instituţiile de învăţământ în scopul abordării tematicii violenţei 

în familie. 
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