
Identificarea cazului  
de violență în familie

Înregistrarea cazului  
de violență în familie

Informarea victimei despre 
dreptul la asistența juridică 

garantată de stat

Evaluarea  
riscului

Raportarea cazului de violență în familie 
către alte autorități fără acordul victimei

Convocarea echipei multidisciplinare 
și examinarea cazului

Depunerea cererii privind eliberarea
Ordonanței de protecție din numele victimei

Referirea victimei către centre de plasament, 
instituții medicale (după caz) și/sau centre de zi, 

cu acordul victimei

Referirea victimei către subdiviziunile teritoriale ale 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă

Victima depune cererea 
privind eliberarea 

Ordonanței de protecție

Eliberarea Ordonanței de protecție pe un
termen de până la 90 de zile

Eliberarea ordinului de 
restricție de urgență pe un 
termen de până la 10 zile

Supravegherea 
executării

Ordinului de restricție 
de urgență și a 

Ordonanței  
de protecție

Nivel de risc înalt? 
Pericol iminent pentru sănătatea  

și viața victimei? 

Acordul  
victimei

Raportarea 
cazului de 
violență în 

familie altor
autorități

Informarea 
victimei 
despre 

drepturile 
sale

Referirea victimei 
către centre 

de plasament, 
subdiviziuni 

teritoriale ale  
Agenției Naționale 
pentru Ocuparea 

Forței de Muncă și/ 
sau centre de zi

Prezentarea 
cazului în 

cadrul echipei
multidis-
ciplinare

Mecanismul de cooperare intersectorială  
în cazurile de violență în familie

Victima este  
în stare de  
imposibilitate

DA

DA NU

NU

24 ore

24 ore

NU DA DA

•	 Garantați	accesul	victimelor la servicii comprehensive pentru toată 
populația, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și marginalizate. 

•	 Susțineți	victimele	violenței	în	familie și răspundeți circumstanțelor 
și necesităților individuale ale fiecărei persoane.

•	 Evitați	victimizarea	secundara ̆ și reduceți numărul de situații când 
victima trebuie să-și relateze istoria și numărul de persoane cu care 
victima relaționează.

•	 Respectați	deciziile	victimelor după ce vă asigurați că ele înțeleg 
totalmente opțiunile disponibile pentru ele. 

•	 Fiți	neutri/e	și	empatici/e în comunicarea cu victima. 

•	 Puneți	întrebări	despre	istoricul	violenței, ascultând atent și fără a 
face presiuni asupra victimei, lasând-o să vorbească. 

Polițist/ă

Asistent/ă  
social/ă

Medic

Judecător/ 
Judecătoare

Consilier/ă  
de probațiune


