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PREFAŢĂ
Prezenta broşură apare în a doua ediţie, fiind modificată în baza primei Legi
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie din Republica Moldova.
Adoptată la 1 martie 2007 şi intrînd în vigoare la 18 septembrie 2008, aceasta este
prima lege care crează un cadru normativ pentru protecţia victimelor violenţei în
familie în Republica Moldova.
Broşura “Soluţii practice şi legale pentru victimele violenţei în familie” apare
în cadrul proiectului “Asistenţă juridică gratuită pentru victimele violenţei în
familie”. Acest proiect este implementat din august 2007 de Asociaţia Obştească
“Refugiul Casa Mărioarei”, cu suportul financiar al Asociaţiei Avocaţilor
Americani/ Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI) din Moldova, prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) şi
este primul proiect din Republica Moldova în cadrul căruia victimele violenţei în
familie beneficiază gratuit de asistenţă juridică calificată, de consiliere juridică,
de asistenţă juridică în faţa instanţelor de judecată şi ale altor organe relevante,
precum şi de informaţie cu privire la drepturile şi procedurile de exercitare ale
acestora în cazurile de violenţă în familie.
Scopul acestei broşuri este de a oferi victimelor violenţei în familie sfaturi
practice în situaţii de violenţă în familie, astfel încît acest fenomen să nu mai fie
perceput ca o situaţie “normală”, alimentată de stereotipuri şi sentiment de ruşine
faţă de vecini sau rude de „a scoate gunoiul din casă”, precum şi pentru a oferi
informaţii cu privire la drepturile lor şi procedurile de exercitare a acestor
drepturi.
Această broşură este destinată, în special, persoanelor care nu au pregătire
juridică pentru a-şi apăra eficient drepturile în cazurile de violenţă în familie, dat
fiind faptul că anume necunoaşterea drepturilor duce, deseori, la soluţionarea
incorectă a cazurilor de violenţă în familie, ceea ce are un impact negativ atît
asupra părţilor direct implicate, precum şi asupra copiilor, care sunt victime
indirecte ale violenţei în familie.

Dina Mocan
Consultant juridic, ABA/ROLI Moldova
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I. Violenţa în familie - încălcare a drepturilor omului!
Această broşură este pentru tine şi pentru cei care cunosc situaţii de violenţă
în familie şi vor să ajute persoanele care suferă de pe urma acestor situaţii.
Informaţia din această broşură te ajută să găseşti o soluţie atunci cînd
te confrunţi cu o situaţie de violenţă în familie.
De ce? Pentru că această broşură te informează despre drepturile pe care le
are victima violenţei în familie şi despre modalităţile de apărare a acestor
drepturi.
În acelaşi timp, aici vei învăţa şi anumite aspecte practice ce te pot ajuta
atunci cînd te confrunţi cu o situaţie de violenţă în familie.
Aruncă o privire la cele de mai jos şi vei înţelege ce este violenţa în familie, cît
de periculos este acest fenomen pentru tine şi copiii tăi şi ce poţi face în
asemenea situaţii, unde te poţi adresa pentru a primi ajutor.
Atenţie! De la 20% pînă la 50% din femeile
din întreaga lume sunt victime ale violenţei în familie.
Orice persoană poate deveni victimă a violenţei în familie!
Violenţa poate avea loc acasă, la serviciu, sau oriunde, în orice familie,
bogată sau săracă, la ţară sau în oraş, iar victimele ei pot fi
de orice religie sau naţionalitate!
Violenţa afectează oamenii pe care îi cunoaşteţi, dar în
special pe femei şi copii.
Ce este violenţa în familie?
Violenţa în familie este orice acţiune fizică sau verbală săvîrşită intenţionat de
către un membru de familie împotriva altui membru, care provoacă o suferinţă
fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material, precum şi împiedicarea femeii
să-şi exercite drepturile şi libertăţile fundamentale.
Dacă persoana care îţi este apropiată (soţul, fostul soţ, partenerul sau alte rude):







te jigneşte şi te umileşte;
nu te lasă să te vezi cu prietenii şi/sau rudele;
te agresează fizic sau strigă şi te ameninţă cu violenţa fizică;
îţi agresează fizic copiii;
pedepseşte copiii cînd este supărat pe tine;
te ameninţă că o să-ţi ia copiii, aceştia fiind folosiţi pentru a-ţi trezi
sentimente de frică;
 te obligă să ai relaţii intime cu el împotriva dorinţei tale;
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 nu vrea să lucrezi şi chiar te împiedică să îţi cauţi un loc de muncă;
 te face să crezi că doar el poate să folosească corect bugetul familiei;
 te critică tot timpul (cum eşti îmbrăcată, cum găteşti, cum arăţi, etc);
De asemenea, dacă:
 îţi este frică să-ţi exprimi propria părere în cazul în care aceasta diferă de cea
a soţului;
 te simţi neajutorată şi inutilă;
 îţi este frică de soţul/partenerul tău;
 eşti ofensată în public;
 mereu găseşti scuze pentru comportamentul lui în faţa ta şi a prietenilor
voştri;
 te simţi singură;
 te învinuieşte doar pe tine pentru eşecurile din familia voastră, etc.
În cazul în care acestea se întîmplă cu tine, cu prietena ta, cu sora ta,
cu mama ta, cu copiii tăi sau cu vecina ta,
este vorba despre violenţă în familie.
Violenţa în familie este o încălcare a drepturilor omului!
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948) prevede dreptul tuturor
oamenilor (femei, bărbaţi, copii) la viaţă fără violenţă. Toţi oamenii se nasc liberi
şi egali în demnitate şi în drepturi.
Constituţia Republicii Moldova prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt
egali în faţa legii şi a organelor de stat. Statul garantează fiecăruia din noi dreptul
la viaţă, inviolabilitate fizică şi psihică. De asemenea, Constituţia prevede că statul
are obligaţia să respecte şi să protejeze viaţa personală şi familială a fiecărui din
noi.
Codul Familiei prevede egalitatea soţilor în relaţiile familiale. Toate problemele
vieţii familiale se soluţionează de către soţi în comun. Fiecare dintre soţi este în
drept să-şi continue ori să-şi aleagă singur/ă profesia. Relaţiile dintre soţi se
bazează pe stimă şi ajutor reciproc, pe obligaţii comune de întreţinere a familiei,
de îngrijire şi educaţie a copiilor.
Chiar dacă aceste drepturi se conţin în legi, realitatea arată că aceste drepturi
sunt încălcate. Această situaţie poate fi schimbată dacă nu vei mai accepta să
închizi ochii la cele ce se întamplă şi vom sparge tăcerea atunci cînd suntem
lovite, umilite şi nepreţuite.
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Atenţie! La data de 18 septembrie 2008 a intrat în vigoare
Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie.
Această lege creează un mecanism mai bun de apărare a victimelor violenţei în
familie, mai ales prin măsurile de protecţie stabilite împotriva agresorului.
Tipuri şi forme ale violenţei în familie
Violenţa în familie este un comportament nedorit şi agresiv, ameninţător sau cu
caracter sexual, care este folosit pentru a manifesta putere şi a ţine sub control o
persoană în cadrul unei relaţii. Puterea şi controlul se manifestă prin:
 Izolare: soţul/partenerul tău îţi controlează permanent acţiunile tale (cu cine
te întîlneşti, cu cine vorbeşti, etc.);
 Frica: atunci cînd eşti speriată de gesturile şi acţiunile lui, de distrugerile de
obiecte;
 Manipularea prin intermediul copiilor: atunci cînd soţul, fostul soţ,
partenerul tău îţi inspiră sentimentul de vină în faţa copiilor;
 Ameninţarea: eşti ameninţată că ţi se vor lua copii, că o să fii motivul
sinuciderii lui sau situaţia cînd tu însăţi ajungi să vrei să te sinucizi;
 Violenţa emoţională: eşti umilită, jignită prin cuvinte, ţi se spune că îţi
îndeplineşti rău rolul de mamă şi soţie;
 Violenţa economică: nu ţi se permite să lucrezi sau ţi se iau banii cîştigaţi,
astfel încît să devii dependentă financiar de el;
 Violenţa sexuală: te obligă să ai relaţii intime cu el contrar voinţei tale;
 Violenţa fizică: te bate, te pălmuieşte, foloseşte arme împotriva ta, etc.
Stereotipuri şi realităţi
Stereotip: Violenţa în familie nu este o infracţiune, ci doar un scandal, în care nu
trebuie de implicat.
Realitate: Violenţa în familie este o infracţiune pedepsită de Codul penal şi Codul
cu privire la contravenţiile administrative.
Stereotip: Motivul violenţei în familie este o pierdere temporară de control asupra
sa a bărbatului, în cele mai dese cazuri din cauza consumului de alcool.
Realitate: Consumul de alcool scade capacitatea de a controla comportamentul. În
acelaşi timp printre agresori sunt mulţi bărbaţi care nu consumă alcool. Alcoolul nu
poate servi drept scuză pentru comportamentul violent.
Stereotip: Violenţa în familie e posibilă doar în familii sărace.
Realitate: Statistica ne demonstrează că violenţa în familie are loc atît în familii
sărace, cît şi în familii bogate.
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Stereotip: Dacă soţia ar fi vrut ea ar fi plecat de la soţul-agresor.
Realitate: Există multe motive care le împiedică pe femei să plece de la partnerii
agresori: ruşinea de a povesti altora despre cele întîmplate, frica că agresorul va
deveni şi mai violent şi răzbunător, diferite probleme ce ţin de locuinţă, dependenţă
financiară, lipsa sprijinului din partea prietenilor, obişnuinţa emoţională faţă de soţ.
Stereotip: „Copiii au nevoie de tată” sau „o să le suport pe toate pentru copii”.
Realitate: Fără îndoială copii au nevoie de tată, dar dacă în loc de dragoste şi
înţelegere copilul vede în familie doar agresivitate şi violenţă, aceasta aduce la
distrugerea psihologică şi emoţională a copilului.
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II. Recomandări practice în cazurile de violenţă în familie
Ce trebuie să fac dacă eu şi/sau copiii mei suntem în pericol?
Asigurări făcute din timp:
 Înţelege-te cu vecinii voştri să cheme poliţia în cazul în care aud ţipete şi
zgomot în locuinţa voastră;
 Ascunde cheile de rezervă de la apartament, în aşa fel încît luîndu-le să poţi
părăsi repede locuinţa în caz de pericol;
 Ascunde suma de bani necesară, carnetul cu numere de telefoane, telefonul
mobil, paşaportul şi buletinul de identitate, certificatul de naştere şi de
căsătorie, certificatele de naştere ale copiilor, alte documente importante, la
fel şi cîteva haine şi medicamente de care aveţi nevoie într-un loc sigur şi
accesibil;
 Înţelege-te din timp cu prietenii, părinţii sau alte rude despre posibilitatea de
a vă refugia temporar la ei în caz de pericol;
 Fă tot posibilul ca agresorul să nu te poată găsi, ascunde sau distruge toate
înscrierile şi adresele, care ar putea să îl ajute pe soţul dumneavoastră să vă
găsească;
 Hotărăşte-te din timp care lucruri de valoare (de exemplu, bijuterii) ai putea
lua cu tine pe care le vei vinde ulterior în caz de necesitate extremă de bani.
În timpul atacului:
 Încearcă să nu te apropii de bucătărie sau de alte locuri unde există obiecte
care pot fi folosite ca arme (de exemplu, cuţitele);
 Încearcă să nu te apropii de baie, cămeruţe, alte spaţii mici unde ai putea fi
prinsă în capcană;
 Încearcă să ajungi într-o cameră cu uşă sau fereastră ca să poţi fugi;
 Încearcă să ajungi într-o cameră cu telefon ca să chemi după ajutor; încuie-l
pe agresor dacă poţi;
 Cheamă ajutor sau fugi la vecini sau prieteni;
 Contactează poliţia cît mai curînd după atac;
 Imediat adresează-te după ajutor medical dacă tu sau copiii tăi sunteţi răniţi.
Atenţie! Dacă situaţia este critică şi periculoasă, părăsiţi locul unde vă aflaţi cît
mai repede, chiar dacă nu aţi reuşit să luaţi lucrurile necesare.
Nu uita!
Viaţa ta şi a copiilor tăi ar putea fi în pericol!
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Cum îţi poţi apăra copiii?






Învaţă-ţi copiii să nu intervină în ceartă;
Învaţă-i cum să ajungă într-un loc sigur unde să fie în afara pericolului;
Învaţă-i pe cine să cheme în ajutor;
Învaţă-i să nu intre în bucătărie dacă încep actele de violenţă;
Învaţă-i să povestească cuiva în care au încredere despre actele de violenţă.
Cum să te aperi în public?

 Schimbă drumurile/traseul pe care mergi de obicei;
 Încearcă să călătoreşti sau să te afli în public în compania mai multor
oameni;
 Fă cumpărături şi ridică banii de pe contul bancar în locuri diferite;
 Poartă cu tine tot timpul copii de pe documentele oficiale şi numere utile de
telefon pentru situaţii extreme;
 Dacă este posibil, poartă cu tine un telefon mobil.
Cum îţi poţi ajuta prietena?
 În primul rînd, încearcă să înţelegi situaţia în care aceasta se află, nu o
învinui. Spune-i că foarte multe femei se află în situaţia ei şi că este o femeie
puternică din moment ce s-a hotărît să vorbească despre problema ei;
 Spune-i că îţi dai seama cît de greu îi este să vorbească despre problema ei,
că ea nu merită să fie ameninţată, jignită şi bătută. Nimeni şi nimic nu poate
servi ca scuză pentru un comportament agresiv;
 Adu-i la cunoştinţă informaţia din această broşură;
 Susţine-o şi ascult-o. Las-o să-şi verse durerea, fii răbdătoare cu ea, chiar
dacă crezi că ea nu are dreptate: este viaţa ei şi doar ea poate să ia o decizie;
 Dacă este necesar, mergi cu ea la spital pentru a fi examinată de medic;
 Sprijin-o moral atunci cînd a decis să scrie plîngere la poliţie. Condu-o la
comisariatul de poliţie.
Atenţie! Sprijinul tău ar putea fi pentru cineva primul pas spre salvare!
Ajutorul medical
După ajutor medical te poţi adresa în orice punct medical, spital de urgenţă,
policlinică. Este de dorit să fii consultată de un medic imediat ce ai fost agresată
fizic.
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Povesteşte medicului cum ai fost agresată, cine te-a agresat şi unde. Arată-i toate
vătămările corporale şi spune-i unde simţi dureri. Toate aceste date vor fi scrise în
cartea ta medicală, informaţie care ulterior va putea fi folosită drept dovadă a
vinovăţiei agresorului împreună cu raportul de expertiză medico-legală.
Fii atentă, convinge-te că medicul a descris corect locul vătămărilor corporale,
mărimea acestora, termenul în care s-au format, modul în care le-ai căpătat.
Dacă este necesar, medicul îţi va prescrie un tratament. Neapărat trebuie să
primeşti un certificat care să demonstreze faptul că te-ai adresat la medic pentru
constatarea leziunilor corporale. În certificat trebuie să fie indicat următoarele:





numărul cărţii medicale;
data la care te-ai adresat;
numele şi prenumele medicului;
ştampila spitalului sau a policlinicii.

Este foarte important să faci expertiza medico-legală (Centrul de Medicină
Legală, str. Korolenco 8, mun. Chişinău), deoarece experţii medico-legali
determină şi argumentează în scris gradul vătămărilor cauzate victimelor, care
ulterior vor fi utilizate în proces în calitate de dovezi.
Toate celelalte certificate medicale sunt considerate drept dovezi ale agresiunii
doar dacă sunt prezentate împreună cu raportul de expertiză medico-legală, care
este unica probă admisă de judecător care dovedeşte că loviturile ar fi putut cauza
leziunile corporale constatate în circumstanţele descrise de victimă, precum şi
gravitatea leziunilor corporale.
Pentru a putea face expertiza medico-legală te poţi adresa personal la Centrul de
Medicină Legală, dar poţi primi şi o îndreptare de la poliţie, procuratură, instanţă
de judecată în acest sens.

Nu fi indiferent/ă! Nu tolera violenţa în familia ta!
Orice persoană poate fi trasă la răspundere administrativă sau penală
pentru acte de violenţă!
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III. Soluţii legale în cazurile de violenţă în familie
Cum te ajută Legea cu privire la prevenirea şi combaterea
violenţei în familie?
În primul rînd, informează-te în cele ce urmează
despre conţinutul acesteia!
Cine sunt subiecţii violenţei în familie?
În cazul locuirii împreună subiecţi ale violenţei în familie sunt persoanele aflate
în relaţii de căsătorie, de divorţ, de concubinaj, de tutelă şi curatelă, rudele lor pe
linie dreaptă sau colaterală, soţii rudelor, alte persoane întreţinute de acestea.
În cazul locuirii separate subiecţi ale violenţei în familie sunt 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.
Care sunt măsurile de protecţie
a victimei violenţei în familie stabilite de lege?
Cererea despre săvîrşirea actelor de violenţă în familie se depune la instanţa
judecătorească, la organul de poliţie sau la organul de asistenţă socială. Dacă
cererea este depusă la organul de poliţie sau la organul de asistenţă socială, această
va fi ulterior transmisă instanţei de judecată.
Instanţa de judecată emite în 24 de ore de la primirea cererii o ordonanţă de
protecţie prin care poate oferi protecţie victimei, aplicînd agresorului următoarele
măsuri:
 Obligarea acestuia de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe
de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra
bunurilor;
 Obligarea de a sta departe de locul aflării victimei;
 Obligarea de a nu contacta victima, copiii acesteia, alte persoane dependente
de ea;
 Interzicerea de a vizita locul de muncă şi de trai al victimei;
 Obligarea, pînă la soluţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea copiilor
pe care îi are în comun cu victima;
 Obligarea de a plăti cheltuielile şi daunele cauzate prin actele sale de
violenţă, inclusiv cheltuielile medicale şi cele de înlocuire sau reparare a
bunurilor distruse sau deteriorate;
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 Limitarea dispunerii unilaterale de bunurile comune;
 Obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere
dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa judecătorească ca fiind
necesară pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei;
 Stabilirea unui regim temporar de vizitare a copiilor săi minori;
 Interzicerea de a păstra şi purta armă.
Care este termenul de aplicare a măsurilor de protecţie?
Măsurile de protecţie se aplică pe un termen de pînă la 3 luni. Ele încetează odată
cu dispariţia pericolului care a determinat luarea acestor măsuri şi pot fi prelungite
în cazul unei cereri repetate sau al nerespectării condiţiilor prevăzute în ordonanţa
de protecţie. Responsabilitatea de a informa agresorul despre ordonanţa de
protecţie şi de a o aplica revine inspectorului de sector în comun cu asistentul
social.
Cum să începi o procedură penală
sau contravenţională împotriva agresorului?
Dacă eşti victimă a violenţei fizice sau eşti ameninţată cu o asemenea violenţă poţi
face următoarele:
1. Scrie o plîngere la Comisariatul de poliţie de la locul unde a fost
săvîrşită fapta de violenţă în familie. Plîngerea trebuie să fie în două
exemplare.
Atenţie! Cere colaboratorului de poliţie căruia îi prezinţi plîngerea să o
înregistreze.
Un exemplar al plîngerii îl depui la comisariatul de poliţie,
iar celălalt rămîne la tine.
Cere ca şi pe exemplarul care rămîne la tine să fie aplicat
numărul şi data de înregistrare a plîngerii.
Acest lucru dovedeşte că ai depus această plîngere la poliţie.
Plîngerea trebuie să conţină următoarele:
 Numele, prenumele, calitatea şi domiciliul persoanei care scrie
plîngerea;
 Date cu privire la locul săvîrşirii infracţiunii/contravenţiei;
 Date cu privire la ora săvîrşirii infracţiunii/contravenţiei;
 Date cu privire la identitatea şi locul de trai al agresorului;
 Date despre consecinţele infracţiunii/contravenţiei;
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 Date despre martorii infracţiunii/contravenţiei;
 Adresarea către organul de poliţie de a iniţia acţiunea
penală/contravenţional administrativă împotriva agresorului, precum
şi tragerea acestuia la răspundere.
Poţi scrie şi depune plîngerea personal sau prin reprezentant împuternicit de tine
prin procură întocmită la notar. Plîngerea făcută oral se consemnează într-un
proces-verbal semnat de către persoana care declară plîngerea şi de organul de
urmărire penală.
Plîngerea poate fi făcută şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către
copilul major pentru părinţi.
Atenţie! Depunerea plîngerii la organul de poliţie
pentru tragere la răspundere a agresorului,
precum şi depunerea cererii în vederea desfacerii căsătoriei
nu te împiedică să depui concomitent şi o cerere de
eliberare a ordonanţei de protecţie.
2. Relatează colaboratorilor de poliţie sau procurorului despre cele
întîmplate. De asemenea, numeşte martorii actelor de violenţă, instituţia
medicală la care te-ai adresat pentru a constata leziunile corporale pricinuite
prin săvîrşirea actelor de violenţă, citeşte cu atenţie toate explicaţiile şi
procesele-verbale scrise de colaboratorii de poliţie din spusele tale şi
semnează-le doar după ce le-ai citit cu atenţie. Dacă crezi că în aceste acte
informaţia nu corespunde celor menţionate de tine, spune acest lucru poliţiei
sau procurorului. Doar după ce această informaţie a fost corectată,
semnează-le.
3. Cere colaboratorilor de poliţie să îţi dea îndreptare pentru efectuarea
expertizei medico-legale. Poţi să mergi însă şi fără îndreptare la Centrul de
Medicină Legală (str. Korolenco 8, mun. Chişinău).
Atenţie! Dacă din cauza leziunilor corporale cauzate în rezultatul
actelor de violenţă ai fost nevoită să urmezi tratament medical
sau să lipseşti de la lucru, precum şi în cazul în care agresorul
ţi-a distrus bunuri în timpul urmăririi penale
sau judecării cauzei de către instanţa judecătorească,
ai dreptul să începi o acţiune civilă pentru repararea prejudiciului
material şi moral cauzat prin actele de violenţă sănătăţii,
proprietăţii şi demnităţii tale.
Acţiunea civilă poate fi intentată şi separat şi după
finalizarea procesului penal în cauză.
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4. Prezintă colaboratorului de poliţie certificatul medical care
demonstrează existenţa vătămărilor corporale. Adu-le la cunoştinţă numele
şi adresele martorilor.
Ce poţi să faci dacă ţi s-a refuzat primirea plîngerii?
Organul de urmărire penală este obligat să primească plîngerile cu privire la
săvîrşirea de infracţiuni, chiar şi atunci cînd fapta săvîrşită nu este de competenţa
lui. Persoanei care depune plîngere i se eliberează imediat un certificat despre acest
fapt, indicîndu-se persoana care a primit plîngerea şi timpul cînd aceasta a fost
înregistrată.
Refuzul organului de urmărire penală poate fi atacat imediat la judecătorul de
instrucţie din cadrul judecătoriei din sectorul respectiv al organului de urmărire
penală în termen de 5 zile de la momentul primirii refuzului.
Atenţie! În Republica Moldova agresorul poate fi tras la răspundere
penală sau administrativă contravenţională
numai atunci cînd acţiunile agresorului
corespund cu anumite forme de violenţă prevăzute de legislaţie
şi anume violenţa fizică, psihică, sexuală.
Cum poate fi pedepsit agresorul pentru acte de violenţă?
Articolul 47/1 din Codul cu privire la contravenţiile administrative
Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare, maltratarea, aplicarea
loviturilor şi ale altor acţiuni violente care au provocat dureri fizice, atrag aplicarea
unei amenzi de la 10 la 15 unităţi convenţionale sau arest administrativ pe un
termen de pînă la 15 zile.
Cauzarea premeditată a leziunilor corporale uşoare, care au provocat o dereglare de
scurtă durată a sănătăţii sau o pierdere neînsemnată dar stabilă a capacităţii de
muncă, atrage aplicarea unei amenzi de la 15 la 25 de unităţi convenţionale sau
arest administrativ pe un termen de pînă la 30 de zile.
Atenţie! O unitate convenţională este 20 de lei.
Articolul 47/2 din Codul cu privire la contravenţiile administrative
Calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor scorniri mincinoase ce
defăimează o altă persoană, atrage aplicarea unei amenzi de la 10 la 25 de unităţi
convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 30 de zile.
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Articolul 47/3 din Codul cu privire la contravenţiile administrative
Injuria, adică înjosirea premeditată a onoarei şi demnităţii unei persoane prin
acţiune, verbal sau în scris, atrage aplicarea unei amenzi de la 7 la 15 unităţi
convenţionale sau arest administrativ pe un termen de pînă la 15 zile.
Articolul 151 din Codul Penal
(1) Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care
este periculoasă pentru viaţă ori care a provocat pierderea vederii, auzului, graiului
sau a unui alt organ ori încetarea funcţionării acestuia, o boală psihică sau o altă
vătămare a sănătăţii, însoţită de pierderea stabilă a cel puţin o treime din
capacitatea de muncă, ori care a condus la întreruperea sarcinii sau la o desfigurare
iremediabilă a feţei şi/sau a regiunilor adiacente, se pedepseşte cu închisoare de la
5 la 10 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) asupra soţului (soţiei) sau unei rude apropiate;
b) asupra minorului…..se pedepseste cu închisoare de la 6 la 12 ani.
(3) Acţiunile prevazute la alin.(1) sau (2), săvîrşite:
a) repetat se pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani.
Articolul 152 din Codul Penal
(1) Vătămarea intenţionată medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care
nu este periculoasă pentru viaţă şi nu a provocat urmările prevăzute la art.151, dar
care a fost urmată fie de dereglarea îndelungată a sănătăţii, fie de o pierdere
considerabilă şi stabilă a mai puţin de o treime din capacitatea de muncă, se
pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore
sau cu închisoare de pînă la 4 ani.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) repetat;
b) asupra a două sau mai multe persoane
c) asupra soţului (soţiei) sau unei rude apropiate…se pedepseşte cu închisoare de la
3 la 7 ani.
Articolul 155 din Codul Penal
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii, dacă a existat pericolul realizării acestei ameninţări, se pedepseşte cu
amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de
pînă la 2 ani.
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Articolul 166 din Codul Penal
(1) Privaţiunea ilegală de libertate a unei persoane, dacă acţiunea nu este
legată cu răpirea acesteia, se pedepseşte cu muncă neremunerată în folosul
comunităţii de la 120 la 240 de ore sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
Articolul 193 din Codul Penal
Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în
proprietatea altuia
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 200 de ore.
(2) Aceeaşi acţiune săvîrşită:
a) de două sau mai multe persoane
b) prin distrugerea sau strămutarea semnelor de hotar ale unui imobil aflat în
proprietatea altuia;
c) cu aplicarea violenţei sau cu ameninţarea aplicarii ei
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 500 la 1000 unităţi convenţionale sau cu
muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu
închisoare de pînă la 5 ani.
Articolul 202 din Codul Penal
Eschivarea cu rea-voinţă a părinţilor de la plata mijloacelor, stabilite prin
hotărîre a instanţei judecătoreşti, pentru întreţinerea copiilor minori (a pensiei
alimentare), precum şi de la întreţinerea copiilor maturi, dar inapţi pentru muncă,
aflaţi la întreţinerea lor, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 300
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100
la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
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Cum să începi o acţiune civilă?
Este acţiune civilă divorţul, partajul, obligarea la plata pensiei de întreţinere, altele.
Persoana care începe o acţiune civilă sau altfel spus cheamă o altă persoană în
judecată în ordine civilă se numeşte reclamant, iar persoana care este chemată în
judecată se numeşte pîrît sau reclamat.
Pentru a începe o acţiune civilă, reclamantul trebuie să depună o cerere de chemare
în judecată.
Cererea de chemare în judecată trebuie să conţină următoarele:
 instanţa căreia îi este adresată;
 numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui; dacă
reclamantul este o persoană juridică, datele bancare, codul fiscal,
numele reprezentantului şi adresa lui, în cazul în care cererea se
depune de reprezentant;
 numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui;
 esenţa încălcării sau a pericolului de încălcare a drepturilor, libertăţilor
sau intereselor legitime ale reclamantului, pretenţiile lui;
 circumstanţele de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază
pretenţiile, demonstrarea probelor care confirmă circumstanţele;
 pretenţiile reclamantului către pîrît;
 valoarea acţiunii, dacă aceasta poate fi evaluată;
 documentele anexate la cerere.
Atenţie! Cererea de chemare în judecată se semnează
de către reclamant sau de reprezentantul lui.
Odată cu cererea de chemare în judecată se prezintă următoarele:
 copiile de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisuri,
certificate, într-un număr egal cu numărul de pîrîţi, dacă ei nu dispun
de aceste acte, plus un rînd de copii pentru instanţă. Dacă înscrisurile
sunt făcute într-o limbă străină, instanţa poate dispune prezentarea
traducerii lor în modul stabilit de lege;
 dovada de plată a taxei de stat (taxa de stat se plateşte în contul
judecătoriei respective la Banca de Economii);
 documentele care demonstrează circumstanţele pe care reclamantul îşi
întemeiază pretenţiile şi copiile de pe aceste documente pentru pîrîţi,
dacă aceştia nu dispun de ele;
 procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile
reprezentantului.
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La primirea cererii de chemare în judecată, judecătorul verifică dacă aceasta
este depusă cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite de lege. În caz contrar,
reclamantul trebuie să facă imediat completările sau modificările necesare ori să
depună copii de pe cerere şi copii autentificate de pe înscrisurile pe care îşi
întemeiază pretenţiile.
Cînd completările sau modificările necesare nu sunt posibile la moment, cererea se
înregistrează în registrul de intrare a documentelor, iar reclamantului i se va acorda
un termen pentru a face completările sau modificările necesare. Dacă cererea a fost
primită prin poştă, reclamantului i se vor comunica în scris neajunsurile şi
menţiunea că acestea urmează să fie lichidate în interiorul termenului acordat.
Probele/Dovezile
Toate cererile de chemare în judecată trebuie să cuprindă informaţie despre ceea ce
s-a întîmplat. Trebuie să ai probe (dovezi) pentru tot ceea ce spui în cerere. De
exemplu, dacă spui în cerere că v-aţi căsătorit într-un anumit an, trebuie să anexezi
copia de pe certificatul de căsătorie, dacă spui că aveţi un copil minor împreună,
atunci trebuie să anexezi la cerere copia certificatului de naştere, etc.
Este foarte greu de dovedit actul de violenţă în familie dacă lipseşte plîngerea
depusă la poliţie sau raportul de expertiză medico-legală. Prin urmare, în cazul în
care nu ai dovezi pe care să-ţi întemeiezi cererea, încearcă să le strîngi, spre
exemplu, prin înregistrarea convorbirilor cu agresorul cu telefonul mobil sau
dictofonul, pe care apoi le poţi transfera pe un suport electronic (CD), la fel şi
mesajele text transmise prin telefon. Aceste probe sunt foarte utile mai ales în
cazurile de violenţă psihologică, în cazul ameninţărilor, care sunt foarte greu de
demonstrat în instanţa de judecată.
De asemenea, trebuie să te gîndeşti ce persoane ar susţine cele spuse de tine în
cerere şi să faci o listă cu martori şi cu datele lor de contact.
E important să aduci în instanţa de judecată caracteristici de la locul de muncă, de
la locul de studii, de la gradiniţă sau locul de studii al copilului, de la primărie, care
ar susţine cele afirmate de tine în cerere, demonstrînd comportamentul tău pozitiv
sau cel negativ al agresorului.
În cazurile de divorţ în care apare problema domiciliului copilului minor, adică cu
care dintre părinţi acesta va locui, este important să se facă un examen psihologic
al copilului, raportul căruia va fi prezentat în instanţă, pentru a demonstra că
părintele agresor influenţează negativ dezvoltarea psihologică a copilului minor.
La fel, în cazurile de divorţ pentru a stabili domiciliului la părintele neagresor, e
important să demonstrezi că ai un loc de trai prin prezentarea actelor de proprietate
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pe locuinţă sau un contract de închiriere a locuinţei, precum şi un certificat de
salariu, care ar demonstra că eşti angajată şi că ai resurse financiare pentru a putea
întreţine copilul.
O mare problemă e faptul că în Republica Moldova multă lume munceşte ilegal,
adică fără a avea un contract de muncă. În aceste cazuri, mai ales pentru a
demonstra că soţul are un venit şi poate fi obligat la plata pensiei de întreţinere
pentru copilul minor, trebuie să strîngi tot felul de dovezi, spre exemplu să faci
copia dintr-un ziar de publicitate în care acesta a plasat un anunţ în vederea
prestării anumitor servicii contra plată (de exemplu: „repar maşini de cusut”).
Cum poate înceta căsătoria?
Căsătoria poate înceta prin divorţ, în baza cererii unuia sau a ambilor soţi ori a
tutorelui soţului declarat incapabil.
Atenţie! Fără acordul soţiei, soţul nu poate cere desfacerea căsătoriei în timpul
gravidităţii acesteia şi timp de un an după naşterea copilului
dacă acesta s-a născut viu şi trăieşte.
Desfacerea căsătoriei la oficiul de stare civilă:
În baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de
ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există conflicte referitoare la împărţirea
bunurilor sau la întreţinerea soţului incapabil de muncă, căsătoria poate fi
desfăcută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul
unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi.
La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul de stare civilă
dacă celălalt soţ:




a fost declarat incapabil prin hotărîre judecătorească;
a fost declarat dispărut prin hotărîre judecătorească;
a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de
3 ani.

Desfacerea căsătoriei de către instanţa judecătorească:
Dacă soţii au copii minori comuni, cu excepţia cazurilor prevăzute, sau în lipsa
acordului la divorţ al unuia dintre soţi, desfacerea căsătoriei are loc pe cale
judecătorească.
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Desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească şi în cazurile cînd există
acordul la divorţ al ambilor soţi, însă unul dintre ei refuză să se prezinte la oficiul
de stare civilă pentru soluţionarea problemei.
Dacă în procesul examinării cererii de desfacere a căsătoriei, unul dintre soţi nu-şi
dă acordul la divorţ, instanţa judecatorească va amîna examinarea cauzei, stabilind
un termen de împăcare de la 1 lună la 6 luni. Din păcate, acest termen este
obligatoriu. De aceea, încercaţi să convingeţi judecătorul în baza probelor anexate
la cerere (rapoarte de expertiză medico-legală, certificate de la poliţie, care atestă
faptul că agresorul a fost sancţionat pentru violenţa în familie, etc.) să vă dea un
termen de împăcare cît mai scurt.
La desfacerea căsătoriei, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind
împărţirea bunurilor lor comune şi plata pensiei de întreţinere a copiilor şi soţului
inapt de muncă ce necesită sprijin material, indicînd mărimea acesteia. De
asemenea, soţii pot prezenta instanţei judecătoreşti un acord privind determinarea
părintelui împreună cu care vor locui copiii minori comuni.
În cazul lipsei unui acord între soţi sau dacă acest acord încalcă drepturile şi
interesele copiilor minori sau ale unuia dintre soţi, instanţa judecătorească este
obligată:
 să împartă, la cererea soţilor (a unuia dintre ei), bunurile lor comune (trebuie
să anexaţi o listă cu bunurile care vreţi să vă fie date, iar în cazul caselor,
apartamentelor să specificaţi în cerere modalitatea în care vreţi să fie
împărţite acestea (în natură, sau prin vinderea acestuia şi împărţirea banilor
între părţi, sau prin atribuirea întregului imobil dumneavoastră şi plata
celeilalte părţi a costului părţii din bun ce-i revine, etc.);
 să determine care dintre părinţi va plăti pensia de întreţinere a copiilor
minori şi mărimea acesteia;
 să stabilească, la cererea soţului inapt de muncă, care are dreptul la pensie de
întreţinere de la celălalt soţ, mărimea şi modul de plată a acestei pensii;
 să stabilească cu cine dintre părinţi vor locui copiii minori după divorţ.
Cererea de chemare în judecată pentru divorţ, poate să cuprindă pe lîngă cererea de
a desface căsătoria şi cererea de a stabili domiciliul copilului minor, obligarea la
plata pensiei de întreţinere, revenirea la numele anterior, dar şi cererea de a partaja
bunurile comune.
Recomandabil însă e ca cererea de divorţ, să fie depusă separat de cererea de
partajare a bunurilor, dat fiind faptul că cererea de divorţ, de regulă, se
soluţionează mai repede decît cea de partaj, soluţionarea căreia poate dura mult
mai mult. De aceea, aceste două cereri pot fi depuse în instanţa de judecată
simultan sau cererea de partaj poate fi depusă după ce depuneţi cererea de divorţ,
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în special că în cazurile de violenţă în familie este important ca divorţul să se
soluţioneze cît mai repede.
Care este procedura de împărţire a bunurilor comune ale soţilor?
Atenţie! Bunurile obţinute de soţi din ziua încheierii căsătoriei
pînă în ziua încetării acesteia sunt considerate bunuri comune,
chiar dacă sunt înregistrate pe numele doar a unuia dintre soţi.
Trebuie să ştii că...
 Soţul care nu a avut venit propriu, deoarece a avut grijă de gospodărie, de
educaţia copiilor, de asemenea are dreptul la bunurile obţinute în timpul
căsătoriei;
 Instanţa judecătorească este în drept ca, în baza cererii soţului interesat care
nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să-l declare pe acesta proprietar
asupra bunurilor obţinute de către el în perioada cît soţii au dus gospodării
separate;
 Fiecare dintre soţi are dreptul să vîndă bunurile comune, acordul celuilalt soţ
presupunîndu-se că există. Pentru vînzarea bunurilor imobile (de exemplu, a
unei case) este obligatoriu acordul în scris al celuilalt soţ;
 Unul dintre soţi nu poate să desfacă contractul de închiriere a unei locuinţe,
să înstrăineze casa sau apartamentul ori să limiteze prin acte juridice dreptul
la locuinţă al celuilalt soţ fără acordul expres al celuilalt soţ;
 Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi
bunurile primite în dar, cele obţinute prin moştenire în timpul căsătoriei,
sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi;
 Bunurile ce aparţin fiecăruia dintre soţi pot fi declarate de instanţa
judecătorească ca bunuri comune dacă se va stabili că, în timpul căsătoriei,
din contul mijloacelor comune ale soţilor sau al mijloacelor unuia dintre
soţi ori în urma muncii numai a unuia dintre soţi, valoarea acestor bunuri a
crescut simţitor (de exemplu, reparaţie capitală în apartament, reconstrucţia
acestuia);
 Împărţirea bunurilor comune poate fi făcută atît în timpul căsătoriei, cît şi
după desfacerea ei, la cererea oricăruia dintre soţi. Bunurile comune pot fi
împărţite în baza acordului dintre soţi, printr-un contract autentificat la notar.
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În caz de neînţelegere, determinarea cotei-părţi a fiecărui soţ din bunurile
comune, precum şi împărţirea acestora în natură, se face pe cale
judecătorească;
 La împărţirea bunurilor comune, instanţa judecătorească, la cererea soţilor,
stabileşte bunurile ce urmează să fie transmise fiecăruia dintre ei. Dacă
unuia dintre soţi îi sunt transmise bunuri care depăşesc cota ce-i revine,
celuilalt soţ i se poate stabili o compensaţie bănească sau de altă natură;
 Bunurile cumpărate pentru copiii minori (îmbrăcăminte, încălţăminte,
rechizite şcolare, instrumente muzicale, jucării etc.) se transmit gratuit
soţului împreună cu care locuiesc copiii;
 Dacă bunurile comune au fost împărţite în timpul căsătoriei, acestea devin
bunuri personale ale soţilor, iar bunurile care nu au fost împărţite, sunt
bunuri comune;
 Pentru a împărţi bunurile comune ale soţilor a căror căsătorie a fost
desfăcută, se stabileşte un termen de 3 ani. Prin urmare, oricare dintre soţi
poate cere împărţirea bunurilor şi după divorţ, dar într-un termen de 3 ani de
la rămînerea definitivă a hotărîrii de divorţ;
 La împărţirea bunurilor comune şi determinarea cotelor-părţi din acestea,
părţile soţilor sînt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede
altfel;
 Instanţa judecătorească poate împărţi bunurile comune ţinînd cont de
interesele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori;
 La împărţirea bunurilor comune, datoriile comune se împart
proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

între soţi

Cum poate fi obligată o persoană la plata pensiei de întreţinere?
Atenţie! Părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori.
Modul în care se plăteşte pensia de întreţinere poate fi stabilit în baza unui contract
încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major, care nu este capabil să
muncească. Dacă un astfel de contract lipseşte şi părinţii nu participă la întreţinerea
copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia
dintre părinţi.
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Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte
venituri ale părinţilor în mărime de:
 1/4 - pentru un copil;
 1/3 - pentru 2 copii;
 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
Mărimea pensiei alimentare poate fi micşorată sau majorată de instanţa
judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte
circumstanţe importante.
Instanţa judecătorească poate să stabilească mărimea pensiei de întreţinere într-o
sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub
forma unei părţi din salariu şi/sau alte venituri.
Atenţie! Părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină şi copiii majori
care nu pot să muncească
şi care au nevoie de sprijin material.
În cazul în care părinţii nu-şi respectă obligaţia de a acorda sprijin material copiilor
majori care nu pot să muncească, instanţa judecătorească stabileşte mărimea
pensiei de întreţinere pentru aceştia într-o sumă bănească fixă plătită lunar, ţinînduse cont de starea materială şi familială, de alte circumstanţe importante.
Atenţie! Soţii îşi datorează întreţinere materială reciprocă!
Dacă unul dintre soţi refuză să acorde întreţinere celuilalt soţ şi dacă între ei nu
există un contract privind plata pensiei de întreţinere, dreptul de a cere în instanţa
de judecată plata pensiei de către celălalt soţ îl are:
 soţul care nu poate să muncească (care a atins vîrsta de pensionare sau este
invalid de gradul I, II sau III) şi care necesită sprijin material;
 soţia în timpul gravidităţii;
 soţul care îngrijeşte copilul comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
 soţul care îngrijeşte pînă la vîrsta de 18 ani un copil comun invalid sau care
îngrijeşte un copil comun invalid de gradul I din copilărie, dacă acest soţ nu
lucrează şi copilul necesită îngrijire.
Atenţie! Pensia de întreţinere se plăteşte persoanelor enumerate
numai în cazul cînd acestea nu au un venit propriu suficient,
iar soţul care datorează întreţinere are posibilitatea de a o plăti.
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Dreptul de a cere întreţinere de la fostul soţ pe cale judecătorească îl are:
 fosta soţie în timpul gravidităţii;
 fostul soţ, care are nevoie de sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului
comun timp de 3 ani după naşterea acestuia;
 fostul soţ, care are nevoie de sprijin material, ocupat cu îngrijirea copilului
comun invalid pînă la vîrsta de 18 ani sau a copilului comun invalid de
gradul I din copilărie;
 fostul soţ, care are nevoie de sprijin material, devenit incapabil de a munci în
timpul căsătoriei sau timp de un an după desfacerea acesteia;
 fostul soţ care are nevoie de sprijin material şi a atins vîrsta de pensionare, în
termen de cel mult 5 ani din momentul desfacerii căsătoriei, dacă soţii au
fost căsătoriţi cel puţin 15 ani.
Mărimea pensiei de întreţinere se stabileşte de către instanţa judecătorească într-o
sumă bănească fixă plătită lunar în cazul în care soţul obligat la plata pensiei de
întreţinere nu are un venit stabil. La stabilirea sumei pensiei de întreţinere, se ţine
cont de situaţia materială şi familială a soţilor (foştilor soţi), de alte circumstanţe
importante.
Instanţa judecătorească este în drept să-l elibereze pe unul dintre soţi (fostul soţ) de
obligaţia de întreţinere sau să limiteze această obligaţie la un anumit termen dacă:
 incapacitatea de muncă a soţului (fostului soţ) inapt de muncă, care necesită
sprijin material, este rezultatul abuzului de băuturi alcoolice sau droguri ori
al unei infracţiuni pregătite din timp;
 soţul (fostul soţ) care are nevoie de sprijin material a avut un comportament
imoral în familie;
 soţii (foştii soţi) s-au aflat în relaţii de căsătorie cel mult 5 ani;
 s-a dovedit, pe cale judecătorească, că căsătoria a fost desfăcută din vina
fostului soţ care are nevoie de sprijin material.
Procedura de decădere din drepturile părinteşti
Părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii,
indiferent de faptul dacă copiii sînt născuţi în căsătorie sau în afara ei,
dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat.
Conflictele dintre părinţi privind educaţia şi instruirea copiilor se soluţionează de
către autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa de
judecată.
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Domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se stabileşte prin acordul
părinţilor. Dacă un asemenea acord lipseşte, iar copilul a atins vîrsta de 10 ani,
domiciliul acestuia se stabileşte de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de
interesele şi părerea copilului. În acest caz, instanţa judecătorească va lua în
considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi
surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile dintre fiecare părinte
în parte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia
şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.).
La stabilirea domiciliului copilului minor, instanţa judecătorească va cere şi avizul
autorităţii tutelare (Direcţia Protecţiei Drepturilor Copilului) în a cărei rază
teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.
Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are dreptul să împiedice contactul
dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, doar dacă comportamentul
părintelui nu este în interesul copilului sau prezintă pericol pentru starea lui fizică
şi psihică.
Atenţie! Părinţii au dreptul să încheie un acord privind
exercitarea drepturilor părinteşti de către părintele
care locuieşte separat de copil.
Conflictele apărute se soluţionează de autoritatea tutelară (Direcţia pentru Protecţia
Drepturilor Copilului),
iar decizia acesteia poate fi atacată în instanţa judecătorească,
care va emite hotărîrea respectivă.
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
 nu-şi exercită obligaţiile lor părinteşti, nu achită plata pensiei de întreţinere;
 refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă,
educativă (de exemplu, de la grădiniţă, de la şcoală), dintr-o instituţie de
asistenţă socială;
 fac abuz de drepturile părinteşti;
 se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică,
atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
 prin comportare imorală, influenţează negativ asupra copilului;
 suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
 au săvîrşit infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului;
 în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
Atenţie! Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai
pe cale judecătorească şi poate fi cerută de celălalt părinte,
tutorele copilului, autoritatea tutelară sau procurorul.
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Trebuie să ştii că...
 copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sînt decăzuţi din drepturile părinteşti
are dreptul să locuiască în locuinţa părinţilor săi şi să-i moştenească pe
aceştia;
 părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti pot avea întîlniri cu copilul lor
numai cu permisiunea autorităţii tutelare. Aceste întîlniri nu se permit dacă
ele pot cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, este evident că
părinţii nu sînt capabili de aceste întîlniri, contravin intereselor copilului sau
dacă copilul, în timpul şedinţelor de judecată, a avut obiecţii serioase
privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi;
Atenţie! Părinţii pot recăpăta drepturile asupra copilului
dacă au dispărut împrejurările care au condus la decăderea lor
din aceste drepturi şi dacă acest lucru este în interesul copilului.
Persoana care doreşte restabilirea drepturilor sale părinteşti
trebuie să depună o cerere în instanţa judecătorească.
La acest proces participă obligatoriu autoritatea tutelară.
Restabilirea în drepturile părinteşti faţă de copilul care a atins vîrsta de 10 ani
se acceptă ţinîndu-se cont de părerea copilului.
Contractul matrimonial
Contractul matrimonial este un contract încheiat benevol de persoanele care doresc
să se căsătorească sau între soţi, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
patrimoniale (care pot fi evaluate în bani) ale acestora în timpul căsătoriei şi/sau în
cazul desfacerii acesteia.
Trebuie să ştii că contractul matrimonial...
 poate fi încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei sau, în orice moment, în
timpul căsătoriei;
 fiind încheiat pînă la înregistrarea căsătoriei, intră în vigoare la data
înregistrării acesteia;
 se încheie în formă scrisă şi se autentifică notarial. Nerespectarea acestor
condiţii face ca contractul să fie nul;
 poate stabili că toate bunurile dobîndite de fiecare dintre soţi în timpul
căsătoriei sînt proprietate personală a soţului care le-a dobîndit;
 poate conţine drepturi şi obligaţii de întreţinere reciprocă, felul în care
fiecare dintre soţi participă la veniturile obţinute de fiecare dintre ei şi la
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cheltuielile comune, bunurile ce vor fi transmise fiecăruia dintre soţi în caz
de împărţire a acestora;
 poate conţine sancţiuni patrimoniale pentru soţul vinovat de desfacerea
căsătoriei;
 poate fi modificat sau anulat în orice moment, în baza acordului dintre soţi.
Acordul privind modificarea sau anularea contractului matrimonial se
întocmeşte în scris şi se autentifică la notar.
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IV. Modele de cerere de chemare în judecată
1. Cerere de desfacere a căsătoriei, stabilire a domiciliului copilului,
partaj, stabilire a pensiei de întreţinere pentru copilul minor, revenire
la numele avut anterior căsătoriei.
Către Preşedintele Judecătoriei ____________
Reclamant: ___________________________
Domiciliu: __________________________
Telefon: ____________________________
Pîrît: ________________________________
Domiciliu:____________________________
Cerere de chemare în judecată
Prin prezenta, eu, subsemnata, chem în judecată pe soţul meu ________ pentru
divorţ, urmînd ca pe baza probelor ce vor fi administrate instanţa să hotărască:
1. În baza art.37 Codul Familiei desfacerea căsătoriei înregistrată sub numărul
_____ din _____ la Pretura _____________ din vina pîrîtului.
2. În baza art. 63 C.F. să-mi fie încredinţat spre creştere şi educare copilul
minor_________________, născut la data de _______________, conform
certificatului de naştere nr._____________, înregistrat la Pretura
____________ .
3. În baza art. 75 C.F. obligarea pîrîtului să contribuie la cheltuielile de
creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.
4. În baza art. 25 C.F. împarţirea bunurilor comune dobîndite în timpul
căsătoriei.
5. În baza art. 25 alin. 3, C.F. să-mi fie recunoscut mie şi copiilor mei minori
dreptul de abitaţie în casa din s._________ unde am eu şi copii domiciliul.
6. În baza art. 17 alin.4 C.F. să reluăm numele avute înainte de căsătorie.
7. În baza art. 85 C.P.C. să fiu scutită de plata taxei de stat (în cazul în care
sunteţi invalid sau şomer).
8. Rog ca pîrîtul să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi
face cu acest proces.
Motivele acţiunii:
În fapt, ne-am căsătorit la data de__________, iar din căsătorie au rezultat ____
copii _________. Încă de la începutul căsătoriei am fost agresată fizic şi psihologic
de către soţul meu, însă am considerat că în timp el se va schimba, eu dorind să
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păstrez familia şi depunînd orice efort pentru a avea o familie normală. Însă acum
convieţuirea cu soţul meu a devenit imposibilă atît pentru mine, cît şi pentru copiii
mei. Soţul meu este foarte agresiv, agresîndu-mă fizic pe mine şi pe copii. Starea
lui de agresivitate se agravează şi mai mult, în special cînd consumă băuturi
alcoolice, iar el le consumă foarte des. Soţul meu a fost pedepsit contravenţional de
_________ pentru aplicarea leziunilor corporale.
Soţul meu nu participă la întreţinerea şi educarea copiilor noştri minori, de
creşterea şi îngrijirea acestora mă ocup doar eu.
Prin urmare, raporturile dintre noi doi sunt grav şi iremediabil vătămate încît
continuarea căsătoriei este vădit imposibilă.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art.37, 63, 75, 25, 17 C.F.
Pentru dovedirea acţiunii voi face uz de proba cu acte şi proba cu următorii martori
(aici se va scrie numele şi adresele martorilor):
Anexez la prezenta acţiune, pe care o depun în două exemplare, unul pentru
instanţă şi unul pentru pîrît, următoarele acte:
 Certificatul de căsătorie;
 Copia certificatului de naştere a copilului minor;
 Copia titlului de proprietate (contract de vînzare-cumpărare, certificat de
privatizare)/Copia contractului de închiriere;
 Copia buletinului de identitate;
 Copia raportului de expertiză medico-legală;
 Copia certificatului de salariu;
 Lista cu bunuri pentru partaj;
 Copia raportului de examinare psihologică;
 Copia chitanţei cu privire la plata taxei de stat.
Data depunerii:____________
Semnătura:_______________
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2. Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea pensiei de întreţinere
pentru copilul minor
Către Preşedintele Judecătoriei_____________
Reclamant:____________________________
Domiciliu:_____________________________
Telefon: ______________________________
Pîrît: _________________________________
Domiciliu:_____________________________
Cerere de chemare în judecată
pentru obligarea la plata pensiei de întreţinere pentru copilul minor
Prin prezenta eu, subsemnata, rog instanţa de judecată ca în baza probelor ce vor fi
administrate:
1. Să-mi fie încredinţat spre creştere şi educare copilul nostru
minor____________.
2. Să-l oblige pe pîrît la plata pensiei de întreţinere pentru copilul minor în ¼
din salariul pîrîtului (sau suma fixă de_________ lei pe lună, atunci cînd nu
are venituri stabile).
3. Să-l oblige pe pîrît la plata tuturor cheltuileilor de judecată pe care le voi
face cu acest proces.
Motivele acţiunii:
În fapt, eu şi pîrîtul, __________, nu suntem căsătoriţi (sau am divorţat la data de
______), dar am locuit împreună încă din________, din relaţia noastră de
concubinaj a rezultat un copil, _________, născut la data de______________.
Pîrîtul mă agresează psihologic în mod continuu, mă umileşte şi mă jigneşte, şi nu
participă la întreţinerea copilului nostru minor.
Prin urmare relaţiile dintre noi doi sunt grav şi iremediabil vătămate şi din această
cauză am hotărît să plec de la el împreună cu copilul. Starea mea financiară însă
este precară, eu fiind angajată în calitate de____________, avînd un salariu doar de
___________pe lună.
Aşadar, rog instanţa să-l oblige pe pîrît la plata pensiei de întreţinere pentru copilul
minor în valoare de ¼ din salariul lui (sau suma fixă de ________ lei).
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile pe art. 63, art. 75 C.F.
Anexez la prezenta acţiune, pe care o depun în dublu exemplar, unul pentru
instanţă şi unul pentru pîrît, urmatoarele acte:
-Copia certificatului de naştere a copilului;
-Copia buletinului meu de identitate;
-Copia certificatului de salariu (sau certificat de şomer).
Data depunerii:__________
Semnătura:____________
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3. Cerere de chemare în judecată pentru decăderea din drepturile
părinteşti
Către Preşedintele Judecătoriei _____________
Reclamant:_____________________________
Domiciliu:_____________________________
Telefon:_______________________________
Intervenient: Direcţia pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
Pîrît:__________________________________
Domiciliu:_____________________________
Telefon: ______________________________
Cerere de chemare în judecată
pentru decăderea din drepturile părinteşti
Prin prezenta, eu, subsemnata, rog instanţa de judecată:
1. Să îl decadă pe pîrît din drepturile părinteşti vis-a-vis de copilul nostru
comun minor_______________, născut la _________________.
2. Rog să introducă ca intervenient Direcţia pentru Protecţia Drepturilor
Copilului din or. ___________________
3. Să-l oblige pe pîrît la plata tuturor cheltuielilor de judecată pe care le voi
avea cu acest proces.
În fapt, eu şi pîrîtul _____________ am divorţat la data _________, din această
relaţie a rezultat copilul nostru comun_____________.
Pîrîtul nu participă la întreţinerea şi educarea copilului nostru minor, neaducînd
nici un aport financiar sau educativ vis-a-vis de copilul nostru. În cadrul procesului
de divorţ fostul meu soţ a declarat că va participa la întreţinerea copilului nostru
benevol fără a fi necesară stabilirea unei pensii de întreţinere pentru copil, însă nu a
făcut-o niciodată (sau pensia de întreţinere a fost stabilită prin hotărîre
judecătorească, însă acesta nu o plăteşte). Ba mai mult, el ne vizitează din cînd în
cînd, fiind în stare de ebrietate, agresîndu-ne verbal şi făcîndu-ne scandal, avînd o
influenţă negativă asupra mea şi a copilului, atît eu, cît şi copilul meu suntem într-o
permanentă stare de frică faţă de el.
Luînd în consideraţie faptele expuse mai sus, rog instanţa de judecată să-l decadă
pe pîrît din drepturile părinteşti, dat fiind faptul că nu îşi îndeplineşte obligaţiile de
părinte, ci chiar mai mult e un factor continuu de stres şi pericol grav pentru mine
şi copil şi influenţează negativ dezvoltarea acestuia.
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În drept, îmi întemeiez pretenţiile pe art. 51, 53 alin.4, 60, 62, 63, 67 lit.b, e, f, h,
art. 68 C.F.
Prezenta cerere o depun în trei exemplare, unul pentru instanţă, unul pentru pîrît şi
unul pentru intervenient, precum şi copii de pe următoarele acte care susţin această
acţiune:
-

Copia certificatului de naştere a copilului;
Copia certificatului de divorţ;
Copia hotărîrii judecătoreşti de divorţ;
Copia buletinului meu de identitate.

Prezenta acţiune o voi susţine şi cu proba cu martori, chemînd în judecată
următorii martori:
1. __________, domiciliat/ă _________________
2. __________, domiciliat/ă _________________

Data depunerii:______________
Semnătura:_________________
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4. Cerere de chemare în judecată pentru partajarea averii comune
Către Preşedintele Judecătoriei___________
Reclamant: __________________________
Domiciliu: __________________________
Telefon:_____________________________
Pîrît: _______________________________
Domiciliu: __________________________

Cerere de chemare în judecată
pentru partajul averii comune
Prin prezenta, eu, subsemnata, chem în judecată pe soţul meu, ___________,
pentru partajul averii comune dobîndite în timpul căsătoriei, urmînd ca pe baza
probelor ce vor fi administrate instanţa să hotărască:
1. În baza art.25, art.26 C.F. partajarea bunurilor mobile şi imobile dobîndite în
timpul căsătoriei:
a) Casa din __________________ şi terenul aferent.
b) Bunurile mobile prevăzute în lista cu bunuri imobile anexată la aceasta
cerere.
2. Rog ca pîrîtul să fie obligat la plata cheltuielelor de judecată pe care le voi
face cu acest proces.
Motivele acţiunii:
În fapt, ne-am căsătorit la data de___________, iar din căsătorie au rezultat doi
copii_________, care deja sunt majori. Încă de la începutul căsătoriei am fost
agresată fizic şi psihologic de către pîrît şi de aceea am divorţat la data de
___________ (sau sunt în proces de divorţ cu pîrîtul).
Prin urmare, prin prezenta cerere rog instanţa de judecată să-mi atribuie ½ cotăparte din imobilul pe care l-am procurat în timpul căsătoriei (teren şi o casă),
precum şi divizarea în natură a acestui imobil, pentru a-mi putea face curte şi
intrare separată (anexez la această cerere copia de pe planul-schiţă elaborat de către
un specialist autorizat cu privire la împărţirea în natură a imobilului în cauză).
La fel, rog instanţa să-mi atribuie în natură bunurile mobile prevăzute în lista cu
bunuri mobile anexată la prezenta cerere.
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În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art.25, art.26 C.F., art.371, art.373
Cod Civil.
Pentru dovedirea acţiunii voi face uz de proba cu actele următoare pe care le
anexez:
- Copia certificatului de căsătorie sau divorţ;
- Copia de pe buletinul de identitate;
- Copia contractului de vînzare-cumpărare sau a certificatului de privatizare;
- Copia de pe planul-schiţă de partajare a bunului imobil în natură;
- Lista bunurilor mobile;
- Copia de pe chitanţa de plată a taxei de stat.

Data depunerii:____________
Semnătura:_______________
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5. Cerere de eliberare a ordonanţei de protecţie
Către Preşedintele Judecătoriei_______________
De la:____________________________________
Domiciliu:________________________________
Telefon:__________________________________
Demers pentru eliberarea ordonanţei de protecţie
pentru victimele violenţei în familie
Prin prezenta, rog să luaţi măsuri într-un caz grav de violenţă în familie continuă,
pentru a opri abuzul arbitrar de drepturile mele, a copilului meu minor, care constă
în violenţă fizică şi psihică parvenită din partea soţului meu, __________,
domiciliat (sau cu care mă aflu în proces de divorţ) şi să dispuneţi aplicarea
măsurilor de protecţie în termen de 24 de ore în conformitate cu cele prevăzute de
Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din 01.03.2007, pentru a
mă apăra pe mine şi copilul nostru minor, de agresiunea primului.
Rog ca ordonanţa de protecţie să fie dispusă pentru perioada maximă pentru care
legiuitorul a prevăzut-o şi anume 3 luni şi să fie dispuse următoarele în ordonanţa
de protecţie:
1. Evacuarea soţului meu din locuinţa comună;
2. Obligarea lui de a sta departe de mine şi de copilul nostru minor, instanţa să
hotărască asupra distanţei la care noi vom fi consideraţi în siguranţă;
3. Obligarea acestuia de a nu ne contacta prin nici o metodă;
4. Interzicerea de a vizita locul de trai al meu sau a părinţilor mei, cît şi locul
de muncă.
În fapt, eu şi _________________ne-am căsătorit la data de ____________, din
căsătorie a rezultat un copil, _________ (a.n.
). Soţul meu mă agresează
fizic şi verbal, însa după cazul din data de________________cînd m-a agresat fizic
aproape inuman, am hotărît să depun plîngere la poliţie şi să cer eliberarea unei
ordonanţe de protecţie împotriva lui, plecînd de acasă de frica soţului meu, în
special şi pentru faptul că agresiunile soţului meu influenţează negativ dezvoltarea
psihică a copilului nostru minor, căruia îi este frică de el.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________
Aşadar, eliberarea ordonanţei de protecţie este mai mult decît necesară în acest caz,
toate faptele descrise mai sus fiind dovedite cu probele anexate la prezenta.
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De altfel rog instanţa, dupa eliberarea acestui ordin de protecţie să îl expedieze
imediat poliţiei de sector şi asistentului social de sector de la locul de trai al soţului
pentru supravegherea respectării de către soţul meu a acestui ordin de protecţie.
Trăim într-un stat de drept, însă drepturile noastre nu sunt apărate şi nici vocile
noastre auzite, organele de poliţie stau în inacţiune, iar eu şi familia mea trăim un
continuu coşmar. Un stat trebuie să-şi apere cetăţenii de cei care sunt antisociali,
valorile de bază fiind familia şi copilul, care ar trebui să beneficieze de o protecţie
maximă a drepturilor lor din partea statului, însă în realitate agresorul stă liniştit în
libertate, iar eu şi copilul meu suntem nevoiţi să cerşim protecţie, lovindu-ne de
indiferenţa organelor de resort în cauză. Autorităţile publice locale trebuie să
intervină în astfel de cazuri pentru a ne proteja, în mod special prin poliţistul de
sector şi asistentul social, care prin atribuţiile profesionale, prevăzute în Legea cu
privire la violenţa în familie sunt obligaţi să supravegheze şi să ia măsuri în cazuri
de violenţă în familie.
Aşadar, rog să luaţi măsuri urgente în vederea asigurării protecţiei mele şi a
copilului meu prin eliberarea unei ordonanţe de protecţie, menite să ne asigure
integritatea fizică şi psihică.
Anexez la prezenta:
1. Copia certificatului de naştere a copilului;
2. Copia certificatului de căsătorie;
3 Copia buletinului meu de identitate;
4. Copia de pe raportul de expertiză medico-legală;
5. Certificat de la poliţie, care confirmă ultima agresiune a soţului meu din
data de__________.

Data depunerii:_____________
Semnătura:________________
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V. Unde te poţi adresa în cazuri de violenţă în familie?
Dacă ai ajuns să-ţi fie frică în propria casă, dacă partenerul de viaţă
te ameninţă, te agresează fizic sau emoţional, traumează copiii...

CAUTĂ AJUTOR LA:
Asociaţia Obştească „Refugiul Casa Mărioarei”, Chişinău, şos. Hînceşti 4, tel.
022 72 58 61. Casa Mărioarei oferă gratuit şi în regim non-stop următoarele
servicii:
 adăpost de urgenţă în situaţii de criză, cazare şi hrană pe o perioada de
pînă la 3 luni pentru depăşirea perioadei de criză;
 asistenţă socială (căutarea unui loc de muncă, integrarea în instituţiile
şcolare a copiilor, etc);
 consiliere/consultanţă juridică acordată de un avocat licenţiat
(întocmirea de cereri de chemare în judecată, demersuri, plîngeri
adresate autorităţilor competente în cazurile violenţei în familie,
iniţierea acţiunilor civile, penale, contravenţional-administrative,
reprezentarea în instanţa de judecată şi în faţa celorlalte organe de stat
competente);
 asistenţă psihologică (consiliere psihologică individuală, consiliere cu
agresorul, consiliere al cuplului şi a copiilor. Plus la aceasta, se
organizează consiliere cu mai multe victime ale violenţei în familie
prin crearea de grupuri de suport);
 medierea relaţiilor cu partenerul, precum şi alţi membri ai familiei;
 intermedierea relaţiei victimă - instituţii abilitate să intervină în soluţionarea problemei.
Pentru informaţii şi asistenţă juridică fără plată contactează:
1. Centrul de Drept Căuşeni, str. Ştefan ce Mare 1/2, tel.: (243) 2-36-80, 2-4291.
2. Clinica juridică Bălţi, str. Puşkin 38, Facultatea de Drept, bloc 5, tel. (231) 244-79.
3. Clinica juridică Comrat, str. Lenin 160, oficiul 8, tel. (298) 2-94-80.
4. Clinica juridică Cahul, piaţa Independenţei 1, oficiul 107, tel.(0796) 80-834.
5. Clinica juridică Tiraspol, Promuzeul „Octeabrskii”, AOZT „Tirotex”, tel.:
(+373533) 2-73-80.
6. Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici”, mun.Chişinău, str. Alecu Russo
1, bloc "A", etajul 3, birourile 317 şi 319, tel.: (+373-22) 31-00-65, 31-01-08,
31-02-84, fax: (+373-22) 31-00-17, e-mail: bpap@mail.md.
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Instituţii şi organizaţii competente într-un caz de violenţă în familie:
1. Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, mun. Chişinău, str.
Vasile Alecsandri 1
Anticamera ministrului: tel.: (22) 26 93 01
Viceministru: tel.: 26 93 01
2. Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 75.
Telefonul de încredere: Unitatea de gardă a MAI: (22) 25-53-46, 25-57-78;
Date de contact ale Comisariatelor de poliţie din Republica Moldova:
































Comisariatul general de poliţie din mun. Chişinău, tel.: (22) 27-95-95;
Comisariatul de poliţie din sectorul Centru, tel.: 255-523, 27-22-57;
Comisariatul de poliţie din sectorul Buiucani, tel.: 255-527, 74-43-24;
Comisariatul de poliţie din sectorul Botanica, tel.: 255-177, 52-11-00;
Comisariatul de poliţie din sectorul Răşcani, tel.: 255-524, 44-61-00;
Comisariatul de poliţie din sectorul Ciocana, tel.: 255-280, 47-11-53;
Comisariatul de poliţie din Ialoveni, tel.: (268) 2-22-02;
Comisariatul de poliţie din Anenii Noi, tel.: (265) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Criuleni, tel.: (248) 2-29-80, 2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Străşeni, tel.: (237) 2-29-80, 2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Dubăsari, tel.: (248) 2-14-01;
Comisariatul de poliţie din mun. Bălţi, tel.: (231) 2-00-99;
Comisariatul de poliţie din Rîşcani, tel.: (256) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Glodeni, tel.: (249) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Făleşti, tel.: (259) 2-26-33;
Comisariatul de poliţie din Sîngerei, tel.: (262) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Edineţ, tel.: (246) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Briceni, tel.: (247) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Donduşeni, tel.: (251) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Ocniţa, tel.: (271) 2-22-02,2-38-80;
Comisariatul de poliţie din Soroca, tel.: (230) 2-36-02;
Comisariatul de poliţie din Drochia, tel.: (252) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Floreşti, tel.: (250) 2-15-50;
Comisariatul de poliţie din Sănătăuca, tel.: (266) 2-23-24;
Comisariatul de poliţie din Orhei, tel.: (235) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Rezina, tel.: (254) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Şoldăneşti, tel.: (272) 2-25-80;
Comisariatul de poliţie din Teleneşti, tel.: (258) 2-29-80,2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Ungheni, tel.: (236) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Nisporeni, tel.: (264) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Călăraşi, tel.: (244) 2-09-80;
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Comisariatul de poliţie din Cahul, tel.: (299) 2-44-88;
Comisariatul de poliţie din Cantemir, tel.: (273) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Tighina, tel.: (232) 2-52-62;
Comisariatul de poliţie din Căuşeni, tel.: (243) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Ştefan Vodă, tel.: (242) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Hînceşti, tel.: (234) 2-28-80, 2-29-80, 2-42-04;
Comisariatul de poliţie din Leova, tel.: (263) 2-29-80;
Comisariatul de poliţie din Cimişlia, tel.: (241) 2-29-80, 2-22-02, 2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Basarabeasca, tel.: (267) 2-22-02, 2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Găgăuzia, tel.: (238) 2-28-74;
Comisariatul de poliţie din Comrat, tel.: (238) 2-29-80, 2-28-80;
Comisariatul de poliţie din Ceadîr Lunga, tel.: (261) 2-10-18;
Comisariatul de poliţie din Vulcăneşti, tel.: (253) 2-29-80;

3. Procuratura Generală a Republicii Moldova, mun. Chişinău, str.
Mitropolit Bănulescu-Bodoni 26, tel.: (22) 22-50-75.
4. Centrul de Medicină Legală:
- Chişinău, str. Korolenco 8, tel.: 73-82-96, 72-79-33;
- Bălţi, str. Decebal 101/V, tel.: (231) 7-04-25;
- Comrat: str. Odesscaia 2, tel.: (298) 3-11-40.
5. Dispensarul de Narcologie, mun. Chişinău, str. I. Pruncul, tel.: 29-36-85,
72-78-56;
6. Direcţia Municipală Chişinău pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
str. Al. Vlahuţă 3, tel.: 24-27-02;
7. Pentru examinarea psihologică a copiilor puteţi apela la Centrul de asistenţă
psiho-socială a copilului şi familiei „Amicul”, mun. Chişinău, str. Calea
Ieşilor 61/2, tel.: (22) 75-88-06. Cabinetele "Amicul" în: sectorul Centru
(27-68-39), sectorul Buiucani (75-67-87), sectorul Ciocana (48-81-28),
Grătieşti (54-17-27).
8. Pentru eliberarea certificatului de şomer apelaţi la Agenţia naţională
pentru ocuparea forţei de muncă, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 1,
et. VI, bir. 603 sau prin e-mail: anofm@anofm.gov.md

Lista oficiilor teritoriale ale Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei
de muncă
Nr.
1.

Denumirea
agenţiei
AOFM Anenii
Noi

Cod poştal, adresa
6501,or.Anenii Noi, str.31
august, 4

Numele, Prenumele
directorului
Vicol Maria

Prefixul,
telefoane de
contact
(265) 23982
(265) 23495
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2.

AOFM
Basarabeasca

6702, or. Basarabeasca, str. K.
Caicî Olga
Marx, 55

(297) 22505
(297) 22733

3.

AOFM Briceni

4700,or. Briceni,
str.Independenţei 3

Muntean Valentina

(247) 22653
(247) 23696

4.

AOFM Cahul

3909, or. Cahul, str. Şt. cel
Mare, 15

Dimineţ Ludmila

(299) 22186
(299) 21623

5.

AOFM Cantemir

7300, or. Cantemir,
str.Trandafirilor, 2

Baba Elena

(273) 22541
(273) 23300

6.

AOFM Călăraşi

4404, or. Călăraşi, str.M.
Eminescu 19

Diaconov Tamara

(244) 22071
(244) 22371

7.

AOFM Căuşeni

4304, or. Căuşeni, str.
Mateevici, 9

Cernat Vasile

(243) 23055
(243) 23344

8.

AOFM Cimişlia

4100, or. Cimişlia, piaţa Sfînta
Aramă Tatiana
Maria, 7

(241) 23036
(241) 23309

9.

AOFM Criuleni

4801, or. Criuleni, str.31
August 139

Orlov Tatiana

(248) 21450
(248) 22708

10.

AOFM
Donduşeni

5102, or. Donduşeni, str.
Independenţei, 25

Corcimari Larisa

(251) 22489

11.

AOFM Drochia

5202, or. Drochia, bd.
Independenţei, 15

Zavorotnîi Galina

(252) 22782
(252) 21827

12.

AOFM Dubăsari

4571, r-nul Criuleni, com.
Cocieri, str. Renaşterii, 58

Micu Vasile

(248) 52870
(248) 52871

13.

AOFM Edineţ

4601, or. Edineţ,
str.M.Eminescu, 24

Celac Rodica

(246) 22779
(246) 24399
(246) 24807
(246) 22344

14.

AOFM Făleşti

5902, or. Făleşti, str.Şt. cel
Mare, 50

Chiruţă Ion

(259) 22262
(259) 23330

15.

AOFM Floreşti

5000, or. Floreşti, bd.
Victoriei, 2

Rusu Iulia

(250) 20134
(250) 22669

16.

AOFM Glodeni

4901, or. Glodeni, str.
Suveranităţii 4

Buza Nicolae

(249) 23360
(249) 23182

17.

AOFM Hînceşti

3401, or. Hînceşti, str M.
Hîncu 123

Vlas Maria

(269) 23961
(269) 23251

18.

AOFM Ialoveni

6800, or. Ialoveni, str. Alx. cel
Sert Mihail
Bun 49

(268) 23452
(268) 22109

19.

AOFM Leova

6301, or. Leova, str. I
ndependenţei, 3

Meaun Ala

(263) 22046
(263) 22593

20.

AOFM
Nisporeni

640, or. Nisporeni, str.
Suveranităţii 2

MuşcheiPavel

(264) 23055
(264) 22734

21.

AOFM Ocniţa

7101, or. Ocniţa, str.
Independenţei 47

Şeludico Valentina

(271) 23760

40

(235) 21490
(235) 20912
(235) 22407
(235) 27690

22.

AOFM Orhei

3505, or. Orhei, str. V. Lupu,
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23.

AOFM Rezina

6701, or. Rezina, str.27 august,
Efremov Eugenia
1

(254) 23173
(254) 24374

24.

AOFM Rîşcani

5600, or.Rîşcani, str.31 August
Galer Ludmila
16

(256) 23261
(256) 22004

25.

AOFM Sîngerei

6201, or. Sîngerei, str.
Independenţei 124

Deleu Valerian

(262) 25102
(262) 23867

26.

AOFM Soroca

3000, or. Soroca, str.
Independenţei 69

Ciobanu Nina

(230) 22302
(230) 23066

27.

AOFM Străşeni

3701, or. Străşeni, str.
.Eminescu,56

Rodideal Galina

(237) 22620
(237) 23240

28.

AOFM
Şoldăneşti

7201, or. Şoldăneşti, str. Păcii
8-a

Zgurean Elena

(272) 22454
(272) 24333

29.

AOFM Ştefan
Vodă

4201, or. Ştefan Vodă, str.
Libertăţii 1

Orlov Nicolae

(242) 23670
(242) 23537

30.

AOFM Taraclia

7400, or. Taraclia, str. Lenin
167

Dragan Maria

(294) 25382
(294) 25998

31.

AOFM Teleneşti

5800, or. Teleneşti, str.
Renaşterii 69

Codreanu Maria

(258) 25720
(258) 22795

32.

3603, or. Ungheni, str.
AOFM Un gheni
Naţională 33

Cerempei Alexei

(236) 23280
(236) 23166
(236) 20692
(236) 20633

33.

AOFM Chişinău

Şupac Ala

(22) 226487
(22) 224440
(22) 222492

2012 mun. Chişinău, str.
M.Varlaam 90

Lisu Petru

34.

AOFM mun.
Bălţi

3100, mun. Bălţi, str.
Puşchin,16

Chiţac Ilie

(231) 20522
(231) 21254
(231) 23337
(231) 23237
(231) 25280
(231) 52929

35.

AOFM UTA
Găgăuzia

3805, or. Comrat, str.
Tretiacova 36

Miron Natalia

(298) 24433
(298) 24541
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Publicat de Asociaţia Avocaţilor Americani/
Iniţiativa pentru Supremaţia Legii
Prin intermediul finanţării acordate de către
Agenţia Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaţională
Afirmaţiile şi analizele incluse în textul de faţă sunt realizate de Asociaţia Avocaţilor
Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii, care este singura responsabilă pentru
conţinutul său. Comitetul Director al Asociaţiei Avocaţilor Americani nu a examinat şi
nici nu a autorizat conţinutul documentului. Prin urmare, punctele de vedere exprimate în
prezentul text nu trebuie să fie considerate ca reprezentînd politica ABA. Mai mult, nimic
din prezentul text nu trebuie să fie considerat asistenţă juridică pentru cazuri particulare şi
cei care o citesc trebuie să solicite astfel de asistenţă de la propriul jurist. Această
publicaţie a fost posibilă datorită susţinerii generoase a poporului american acordată prin
intermediul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în
condiţiile Acordului de Cooperare Asociat Nr. 121-A-00-00-00821-00 şi ale Acordului
Principal de Cooperare Nr. ENI-A-00- 00-0003-00. Asociaţia Avocaţilor
Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii este responsabilă pentru conţinutul
prezentului text, care nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID sau al autorităţilor
Statelor Unite.
Datele de contact ale biroului din Moldova a Asociaţiei
Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii
sunt următoarele:
str. Kogălniceanu 76, etajul 2,
MD-2009, Chişinău, Moldova
Tel.: (37322) 23 89 34, 23 89 35, 23 89 36
Fax: (373 22) 23 48 73
E-mail: office@abaceeli.md

