
                                                               

Notă informativă 

privind  starea infracţionalităţii contra vieţii şi sănătăţii persoanei, precum şi 

celor comise în sfera relaţiilor familiale pe parcursul a 3 luni ale anului 2017 
 

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 2017 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 trimestrului I al anului 2017, Poliția a înregistrat 7768 

infracţiuni, comparativ cu 9200 crime înregistrate în perioada analogică a anului 

2016, atestîndu-se o descreștere a fonului infracţional cu – 15,6%. 

Printre aceste infracţiuni, 285 crime au avut referire la categoria celor ce 

atentează la viaţa şi sănătatea persoanei, printre care: omoruri (tentative de omor) – 

35, în care au decedat 28 persoane, vătămări intenţionate medii – 121, vătămări 

intenţionate grave – 46, infracţiuni ce atentează la viaţa sexuală – 116, dintre care: 

viol – 58 şi 57 acţiuni violente cu caracter sexual. 

Din numărul total de omoruri, 7 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 2 

omoruri au fost comise cu aplicarea armei de foc, 8 infracţiuni au fost comise de către 

persoane în stare de ebrietate, 13 infracţiuni au fost comise de către persoane cu 

antecedente penale, 2 – comise în grup, 3 cu participarea copiilor şi 2 omoruri au fost 

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

De menţionat că, 15 vătămări grave şi 60 vătămări medii au fost comise în 

locurile publice, cazuri cu aplicarea armei de foc n-au fost comise, 2 grave și 5 medii 

au fost comise de către persoane în stare de ebrietate, 1 vătămări grave şi 6 medii - de 

către persoane anterior condamnate, 2 vătămări medii au fost comise în grup, 3 

vătămări corporale medii au fost comise de către copii în vîrstă cuprinsă între 14 -17 

ani, iar 11 vătămări grave şi 19 vătămări corporale medii au fost săvîrşite de către 

persoane neîncadrate  în cîmpul muncii. 

La capitolul violuri 9 infracţiuni au fost comise în locurile publice, 2 crime s-au 

comis de către persoane în stare de ebrietate, 1 infracţiuni au fost comise de către 

persoane anterior condamnate şi 1 au fost comise în grup, 1 infracțiuni au fost comise 

de către copii în vîrstă cuprinsă între 14-17 ani, 12 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 2017, din cele 7768 infracțiuni înregistrate în total 

printre care 217 crime au fost referite la categoria celor ce atentează la valorile 

familiei.



Infracțiuni înregistrate pe parcursul anului 2016, total 38856

în familie; 1782; 5%

alte infracțiuni; 37074; 

95%

Dinamica infracţionalităţii atestate în anul 2016:  

total; 38856

violenţa sexuală; 285
vătămări medii; 646violuri; 333

vătămări grave; 246

omoruri; 168

violenţa în familie; 1679

          

În funcţie de calificarea juridică a faptei, în sfera relaţiilor familiale au fost 

comise 217 infracţiuni, printre care 11 omoruri (art. 145 CP), vătămări grave a 

integrităţii corporale – 2 (art. 151 CP), 198 infracţiuni ce vizează violenţa în familie 

(art. 201
1
 CP), 2 violuri (art. 171 CP), precum şi 2 acţiuni violente cu caracter sexual 

(art. 172 CP). 

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

comise 11 omoruri, 2 vătămări corporale grave, dintre care, în 4 cazuri a survenit 

decesul victimei, 1 determinări la sinucidere, 36 vătămări corporale medii, 9 acte de 

violenţă comise împotriva mai multor membri de familie şi 125 vătămări intenţionate 

uşoare a integrităţii corporale, 2 violuri, precum şi 2 acţiuni violente cu caracter 

sexual. 

Ponderea infracţionalităţii în sfera relaţiilor familiale: 

infracţiuni în sfera relaţiilor familiale - 217

violența sexuala; 2

viol; 2

asupra membrilor de 

familie; 9

omor; 11
determinare la 

sinucidere; 1

vătămări grave; 31

vătămări uşoare; 125

vătămări medii; 36

 
 



Evoluția cazurilor de violență în familie (art. 201
1
 Cod penal), înregistrate 

pe parcursul anilor 2010 – 3 luni 2017   
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Analiza infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale, de notă 

faptul că, urmare acţiunilor violente comise de către agresori în cadrul familiei, 

victime au devenit 167 femei dintre care 6 copii de gen feminin şi 50 bărbaţi dintre 

care 6 copii de gen masculin, iar agresori sunt 197 bărbați și 20 femei. 

 Ponderea infracţiunilor în baza de gen comise în sfera relaţiilor familiale: 

victime ale violenţei în familie

femei, 

167, 

77%

bărbaţi, 

50, 23%

agresorii violenţei în familie

bărbaţi, 

197, 91%

femei, 

20, 9%

 
 

 

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. 134 din 15.03.2017); 

- 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 2017 în adresa Inspectoratelor de Poliţie au parvenit 2700 

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, 293 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 2012-2017: 
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Prin urmare, 405 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 15 proceduri contravenţionale, iar pentru alte 198 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 192 

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 2017, de către ofiţerii de poliție din 

cadrul subdiviziunilor teritoriale de poliţie, au fost înaintate 202 demersuri către 

instanţele judecătoreşti, privind aplicarea măsurilor de protecţie victimelor violenţei 

în familie, dintre care 5 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, 23 din ele au fost respinse de 

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

compartimentul vizat s-a constatat că, 1 demers a fost respins 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, 2 din motivele inexistenţei probelor şi 

altele 20 au fost respinse din alte motive. 



Ca măsură preventivă, în vederea asigurării protecţiei victimelor violenţei în 

familie, din cele 251 ordonanţe de protecţie, emise de către instanţele judecătoreşti şi 

supravegheate de către organul de poliţie, 174 ordonanţe privind aplicarea măsurilor 

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

sector, 5 ordonanţe – la demersul organului de urmărire penală, 0 – la demersul 

procurorului, 0 – la demersul asistentului social şi 70 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 2010-2017: 
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În aceiaşi ordine de idei, de către angajaţii serviciilor interacţiune comunitară ale 

Inspectoratelor de Poliţie au fost supravegheate 149 ordonanţe de protecţie, emise de 

către instanţele judecătoreşti pentru victimele femei, 2 pentru victimele copii, 82 

pentru victimele femei şi copii şi 8 ordonanţe pentru victimele bărbaţi.   

 

Ordonanțe de protecție supravegheate, în total 251

femei; 149; 62%

copii; 2; 1%
femei și copii; 82; 34%

bărbați; 8; 3%

           Urmare supravegherii ordonanţelor de protecţie, emise de către instanţele 

judecătoreşti, au fost încălcate 59 ordonanţe de protecţie, iar pentru încălcarea 

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

penale în baza elementelor constitutive ale componenţei de infracţiune prevăzute de 

art. 320
1
 Cod penal. 

Totodată, începînd cu 16 martie 2017, Poliția are mai multe pârghii de influiență 

prin aplicarea ordinului de restricție de urgență, ca măsură provizorie de protecţie a 

victimei violenţei în familie, prin care are loc înlăturarea imediată a agresorului din 

locuinţa familiei şi stabilirea unor interdicţii, asigurînd astfel victimei şi altor membri 

ai familiei siguranţă în locuinţa lor. 

Astfel, analiza efectuată, relevă faptul că în perioada 16 - 31 martie 2017, Poliția 

a eliberat 61 ordine de restricție de urgență,  în privința agresorilor familiali. 



Pentru încălcarea ordinului de restricție de urgență, în privința a 8 agresori 

familiali au fost pornite proceduri contravenționale în baza elementelor constitutive 

ale componenței de contravenție prevăzută de art. 318
1
 Cod contravențional. Prin 

urmare, în privința acestora a fost aplicat arestul contravențional de către instanțele 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. 

Actualmente organele de poliţie desfăşoară activităţi de prevenţie în privinţa a 

3724 agresori, care manifestă comportament violent în cadrul relaţiilor familiale. Pe 

parcursul anului 2017, au fost luaţi la evidenţa nominală 373 agresori şi radiate din 

evidenţe altele 628 persoane din categoria vizată. Din numărul total de agresori în 

cadrul relaţiilor de familie, aflaţi la evidenţa organelor de poliţie, 3536 persoane sunt 

bărbaţi şi 188 sunt persoane de gen feminin. 

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

poliţie: 

total agresori la evidenţă 3724

bărbaţi; 3536; 95%

femei; 188; 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 15.02.2017, la inițiativa Centrului de Drept al Femeilor, a fost organizat un 

atelier de instruire a polițiștilor din cadrul IP Ialoveni, asistenților sociali și medicali 

din raionul Ialoveni, cu genericul „Cele mai bune practici de răspuns la cazurile de 

violență în familie, abordarea multidisciplinară a intervenției, referire și cooperare 

eficientă”. 

De asemenea, la inițiativa Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”, 

s-a propus marcarea pentru prima dată în Republica Moldova a  acțiunii cunoscute în 

lume, ca acțiune împotriva violenței asupra femeilor, cu genericul ”Campania ”One 

Billion Rising”. 

În acest sens, la 5 martie 2017, Inspectoratul General al Poliției s-a alăturat 

Campaniei ”One Billion Rising Moldova”, în cadrul unui flashmob organizat în mun. 

Chișinău, pe strada pietonală, la care au participat membrii Asociației Naționale a 

Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne, precum și angajați ai Poliției din cadrul 

Inspectoratelor de poliție de sector ale DP mun. Chișinău. 

De comun cu reprezentanții organizațiilor membre ale Coaliției Naționale ”Viață 

fără Violență în Familie ”, reprezentanți ai ambasadelor și ai societății civile dar și ai 

Poliției s-au alăturat, s-au ridicat  și au dansat împotriva exploatării femeilor. Prin 

dans au spus NU violenței asupra femeilor. 

Scopul acestei acțiuni constă în exprimarea solidarității și apelul către toate 

autoritățile responsabile naționale și internaționale, guverne, mass-media, școli, 

biserici și organisme internaționale de a pune capăt culturii impunității și a violenței. 

Ca propuneri de remediere 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, cinstea şi demnitatea unei persoane 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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