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MONITORIZAREA CAZULUI ȘI 
SUPRAVEGHEREA EXECUTĂRII 
ORDONANȚEI DE PROTECȚIE
1. Monitorizarea continuă a cazului. Asistentul 

social comunitar trebuie:
- să monitorizeze continuu implementarea planului 

de intervenție pentru a constata dacă serviciile 
corespund nevoilor victimei și pentru ajustarea 
acestuia după caz;

- să monitorizeze riscul apariției unor cazuri noi de 
violență;

- să informeze agresorul despre despre posibilitatea 
de urmare a tratamentelor de dezalcoolizare, 
dezintoxicare şi/sau psihoterapeutic și să-l refere 
către serviciile respective; 

- să informeze victima despre dreptul ei de a solicita 
instanței de judecată în calitate de măsură de 
protecție obligarea agresorului la un program 
special de tratament, inclusiv în instituțiile narco-
logice sau medicale; (Legea 713 din 06.12.2001)

- să informeze victima despre existența unui pericol 
pentru viața sau sănătatea ei în cazul eliberării 
abuzatorului din detenție, ori dacă a fost anulată 
ordonanță de protecție.

2.Supravegherea respectării ordonanței de 
protecție. Asistentul social comunitar trebuie:

- să informeze agresorul şi victima la locul aflării 
acestora despre ordonanţa de protecţie în colabo-
rare cu  ofiţerul operativ de sector;

- să expedieze Oficiului de executare o copie de pe 
ordonanța de protecție, în vederea executării 
forțate a măsurilor din ordonanța de protecție 
conform 
Art. 15 p. (e) și (f) al Legii 54 (Art. 3184 alin. (5)
 Cod de procedură civilă).

- să supravegheze împreună cu ofițerul operativ de 
sector îndeplinirea respectării ordonanței de 
protecție prin: contactarea  periodică, dar nu mai 
rar de o dată în săptămână a victimei și agresoru-
lui, efectuarea vizitelor la domiciliul victimei și 
agresorului. 

- să sesizeze imediat ofițerul operativ de sector în cazul 
în care ordonanța de protecție a fost încălcată.

   

OPREŞTE VIOLENŢA ÎN FAMILIE!

ORGANIZAŢII DE SUPORT NAŢIONAL 
Serviciul Medical de Urgență/ Ambulanță  903 

Telefonul de încredere pentru femei 
„La Strada”   0 800 880 08 

 

Unitatea de Coordonare, MMPSF  +373 22 72 72 74  

Centru de Asistență și Protecție, Chișinău  +373 22 55 30 42  

Casa Marioarei, Chişinău  +373 22 72 58 61  

Centrul de Drept al Femeilor (CDF), Chişinău  +373 22 23 73 06  

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă 
de Copii  +373 22 75 88 06

 
 

ORGANIZAŢII DE SUPORT DIN TERITORIU 

Centrul Maternal „Pro Familia” din Căușeni  +373 (0) 243 269 75  
+373 (0) 243 268 35  

Centrul raional Maternal „Pro-Femina”, 
Hîncești  

+373 (0) 269 233 64  
+373 (0) 269 229 34  

Centrul Maternal din Cahul  +373 (0) 299 440 80  

Centrul de plasament maternal pentru cupluri 
părinte - copil, Ungheni, Cornești  +373 (0) 236 607 34  

Centrul de plasament temporar și reabilitare 
pentru copii, Bălți +373 (0) 231 710 03   

Centrul de Criză Familială „Sotis”, Băl ți  +373 (0) 231 925 41  
Сentrul de Asistență 
pentru Agresorii Familiali, Drochia  +373 (0) 252 203 08  

Centrul maternal „Ariadna”, Drochia +373 (0) 252 203 08 
+373 (0) 252 210 32 

 

+373 68 85 50 50

Adresa:

MD 2012, Chișinău, 
Republica Moldova

Tel.:
(+373) 22 23 73 06, (+373) 68 85 50 50

CENTRUL DE DREPT AL FEMEILOR (CDF)

CONTACTEAZĂ ORGANIZAŢIILE DE SUPORT!

 Noi vă oferim Informare, Sprijin, 
Asistență Juridică!

 Vom acorda toată atenția noastră pentru 
rezolvarea cu succes a cazului Dumneavoastră!

 Toate serviciile noastre sunt GRATUITE!

Producerea acestei broșuri a fost posibilă datorită suportului din partea 
O�ciului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului.

Ministerul Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei 
al Republicii Moldova



ÎNȚELESUL UNOR TERMENI 
1. Violenţa în familie - acţiunea sau inacţiunea 

intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă 
de un membru al familiei asupra unui alt membru 
al familiei, care a provocat suferinţă fizică, soldată 
cu vătămarea uşoară a integrităţii corporale sau a 
sănătăţii, suferinţă psihică ori prejudiciu material 
sau moral 

(Codul penal al Republicii Moldova, art. 2011)

2. Subiecți ai violenței în familie pot �:
a) în condiţia conlocuirii: 
- persoanele aflate în relaţii de căsătorie, 
- de divorţ, 
- de concubinaj, 
- de tutelă şi curatelă, 
- rudele lor pe linie dreaptă sau colaterală, 
- soţii rudelor și alte persoane întreţinute de acestea;
b) în condiţia locuirii separate:
- persoanele aflate în relaţii de căsătorie, 
- copiii lor, inclusiv cei adoptivi, 
- cei născuţi în afara căsătoriei, 
- cei aflaţi sub tutelă sau curatelă, 
- alte persoane aflate la întreţinerea acestora.
(Legea 45 din 01.03.2007, art. 3 alin. (2))

3. Ordonanţă de protecţie - act legal prin care instanţa 
de judecată aplică măsuri de protecţie a victimei, 
stabilind restricţii şi obligaţii pentru agresor. 

(Legea 45 din 01.03.2007, art. 15)

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL
Asistentul social este responsabil de  asistența și 
protecția victimelor violenței în familie și copiilor 
acestora. În cazurile de violență în familie trebuie să 
întreprindă următoarele acțiuni:
- să ia imediat legătura cu ofițerul operativ de 

sector, sau după caz să apeleze la 902 în cazul 
identificării victimei care se află în situaţie de 
criză, ce prezintă un pericol direct faţă de integri-
tatea sa fizică şi psihică;

- să informeze victima despre drepturile de care 
dispune și serviciile de asistenţă şi protecţie pe 
care le poate accesa și să o însoțească către aceste 
servicii după caz;

- să informeze victima despre posibilitatea 
obținerii ordonanței de protecție;

- să asigure respectarea deciziilor victimei și să 
solicite acordul ei în acordarea asistenței;

- să păstreze confidențialitatea informației asupra 
vieții private și identității victimei și agresorului. 
Principiul confidențialității poate fi încălcat 
numai cu acordul victimei sau agresorului;

- să acționeze în vederea recunoașterii și respectării 
drepturilor victimelor violenței în familie, ținând 
cont de implicațiile juridice și psihologice;

- să manifeste maximă responsabilitate și integrita-
te profesională față de victimele violenței în fami-
lie și copii lor.

ASISTENȚA PRIMARĂ 
1.Identi�carea. Asistentul social comunitar trebuie:
- să identifice şi să ţină evidenţa familiilor în 

situație de risc în care se pot produce acte de 
violenţă în familie; 

- să monitorizeze familiile în situație de risc în care 
se pot produce acte de violența în familie;

- să asigure evidența și înregistrarea cazurilor iden-
tificate sau referite;

- să respecte prevederile Legii cu privire la protecţia 
datelor cu caracter personal în procesul de docu-
mentare a cazurilor de violență în familie, precum 
și în procesul de referire intersectorială și rapor-
tare a acestora;

2. Intervenția în situaţie de criză. Asistentul social 
comunitar trebuie:

- să transmită de urgență informația despre cazul 
de violență în familie sesizat poliției;

- să solicite intervenția serviciilor medicale de 
urgență  903, după caz sau să asigure transporta-
rea victimei la instituția medicală; 

- să informeze victima despre dreptul de a obține o 
ordonanță de protecție, sa-i explice într-un limbaj 
clar ce măsuri poate conține ordonanța de 
protecție, iar în caz de imposibilitate de depunere 
a cererii de către victima adult, la solicitarea aces-
teia, să depună cererea pentru obținerea 
ordonanței de protecție în numele victimei 
(Legea 45, Art. 13, 15) 

- să stabilească prezența victimelor/martorilor 
minore care au nevoie de asistență  de criză și să 
sesizeze de urgență cazurile către autoritatea 
tutelară;
(Legea 45, Art. 16) (Instrucțiuni Interministeriale)

- să informeze victima despre posibilitatea 
obținerii raportului de expertiză medico legală, 
act  oficial cu caracter probatoriu; 

- să documenteze cazul;
- să ofere consilierea de criză victimei, 
- să informeze victima despre drepturile de care 

dispune și serviciile pe care le poate accesa 
(Legea 45, Art.11) 

- să acorde asistență la plasarea victimei și copiilor 
acesteia în centrele  specializate, sau  alte locuri 
sigure după caz;

- să elaboreze în comun cu victima și polițistul 
planul de securitate, ținând cont de riscul produ-
cerii unor acte de violență repetate; 

- să informeze victima despre posibilitatea obligării 
agresorului de a urma un program special de 
tratament, inclusiv în instituții narcologice sau 
medicale (Legea 713 din 06.12.2001)

3. Evaluarea și soluționarea multidisciplinară a 
cazului. 
Asistentul social comunitar trebuie:

- să efectueze evaluarea inițială a cazului, a situației 
socio-economice, materiale a victimei și să o asiste în 
stabilirea și accesarea prestațiilor, serviciilor sociale;

- să elaboreze planul individualizat de asistență în 
comun cu victima, în conformitate cu managemen-
tului de caz; (Ordin 71 din 03.10.2008)

- să convoace echipa multidisciplinară pentru 
soluționarea cazului;

- să stabilească serviciile necesare pentru protecția și 
asistența victimei și copiilor ei și să o refere la servi-
cii. (Ordin Nr. 55 din 12.06.99)

- să colaboreze cu centrele de plasament în vederea 
asigurării incluziunii sociale a victimei;

- să refere victima spre serviciile agenției de ocupare a 
forței de muncă în vederea integrării în câmpul 
muncii, profesionalizării, instruirii. 

- să ducă evidența serviciilor specializate existente la 
nivel local, raional, național în vederea informării 
victimelor despre serviciile de asistență și protecție, 
iar în caz de lipsă a serviciilor specializate în raza 
administrativ-teritorială să refere cazul spre 
asistență la nivel național, ori alte raioane unde sunt 
servicii specializate.


