
OPREȘTE VIOLENȚA ÎN FAMILIE!

APELEAZĂ LA AJUTORUL  
NOSTRU PENTRU A STOPA ACTELE  

DE VIOLENȚA ÎN FAMILIE!

Suferi de violență în familie? Cunoști pe cineva care 
este abuzat în familie? Nu fi indiferent! Raportează orice 
caz de violență în familie la Poliție! Apelează la ajutorul 
ofițerului de sector sau la Dispeceratul de Poliție: 902

Numerele de telefon utile: _______________________________

Șeful de post  ________________________________________

Sectorul de poliție  ____________________________________

Dispeceratul IP _______________________________________

Telefonul de încredere pentru femei „La Strada” 0 8008 8008

Ce este violența în familie?
Violența în familie este un abuz de natură fizică, sexuală, 
psihologică, spirituală sau economică săvârșit de un 
membru de familie asupra unui alt membru de familie. 
Membrii de familie: persoane căsătorite, persoane 
divorțate sau concubinii, copiii acestora și alte persoane 
conform legii.

VIOLENȚA ÎN FAMILIE ESTE O INFRACȚIUNE! 

DACĂ EȘTI SUPUS ACTELOR DE VIOLENȚĂ ÎN 
FAMILIE, AI DREPTUL  SĂ CERI PROTECȚIE ȘI 
SPRIJIN! 

Ce este ordonanța de proteCție?

Ordonanța de protecție este un act legal prin care 
instanța de judecată aplică măsuri de protecție victimei 
violenței în familie. Cererea privind emiterea ordonanței de 
protecție o puteți înainta personal judecătorului sau prin 
reprezentantul legal. În caz de imposibilitate de a depune 
cererea personal, aceasta poate fi adresată de procuror, 
asistent social sau polițist. În cazul copiilor, cererea poate fi 
inanitată instanței de judecată de către unul dintre părinți, 
reprezentatul legal al copiilor sau autoritatea tutelară. 

Care măsuri pot fi apliCate prin ordonanța de 
proteCție?

•	 Obligarea agresorului de a părăsi temporar 
locuinţa comună, fără a decide asupra dreptului de 
proprietate asupra bunurilor.

	Obligarea agresorului de a sta departe de locul aflării 
victimei (casa, locul de muncă, școala copiilor). 

	Obligarea agresorului de a nu contacta victima, 
copiii acesteia, alte persoane dependente de ea. 

	Obligarea agresorului de a contribui la întreţinerea 
copiilor comuni. 

	Obligarea de a compensa cheltuielile medicale și 
deteriorare a proprietății, cauzate de către agresor.

	Limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune.
	Obligarea de a participa la un program special de 

tratament sau de consiliere dacă o asemenea acțiune 
este determinată de instanța de judecată drept fiind 
necesară pentru reducerea violenței sau dispariția ei.

	Stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor.
	Interzicerea de a păstra și purta armă. 

Atenție! Ordonanța de protecție este o metodă de 
asigurare a  protecției – se emite în termen de 24 de ore, 
și poate fi aplicată pe un termen de pînă la 3 luni! 

Apelează la Centrul de Drept la Femeilor pentru 
a primi asistență juridică și sprijin. Noi vă oferim 
încredere și confidențialitate! Toate serviciile 
noastre sunt gratuite! Ne puteți contacta la:  
022 23 73 06; 068855050 sau la www.cdf.md

CAMPANIA NAȚIONALĂ „16 ZILE DE ACȚIUNI 
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN BAZĂ DE GEN”


