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SUMAR EXECUTIV
violenţa împotriva femeilor (vÎF) și violenţa în fami-
lie (vF) sunt larg răspândite și sistemice în Moldova. 
Estimările sugerează că mai mult de 63 la sută dintre 
femei și fete, cu vârsta cuprinsă între 15-65 de ani au 
experimentat cel puţin o formă de violenţă din par-
tea partenerului în timpul vieţii lor.

Prezentul raport, Estimarea costurilor aferente VF și VÎF 
în Moldova, a fost autorizat de UN Women în Moldova 
şi Biroul OMS în Moldova, în iulie 2015, pentru a evalua 
serviciile multidisciplinare, la nivel central și local, pre-
cum și serviciile specializate și răspunsurile la abordarea 
violenţei împotriva femeilor în Republica Moldova.

Prezentul raport se concentrează asupra costurilor 
serviciilor multidisciplinare și specializate menţionate 
și asupra mecanismelor de răspuns la abordarea vF și 
vÎF în Republica Moldova; scopul lui constă în aprofun-
darea înţelegerii fenomenului de vF și vÎF. Concluziile 
acestuia vor contribui la promovarea, în continuare, a 
finanţării de stat la nivel central și local și prioritizarea 
fondurilor pentru îmbunătăţirea mecanismelor menite 
să asigure o mai bună protecţie și asistenţă acordată 
victimelor vF și vÎF. Exerciţiul de calculare a costurilor 
este destinat, de asemenea, facilitării unei coordonări 
sporite între sectoare pentru a preveni și a răspunde la 
cazurile de violenţă împotriva femeilor și a violenţei în 
familie, precum și pentru a evidenţia nivelul diferit al 
cheltuielilor, inclusiv cele ale sectoarelor sociale, sănă-
tăţii, justiţiei și celor non-statale.
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Raportul încearcă să prezinte costurile suportate de 
către stat și actorii nestatali – guvernul și societatea 
civilă, precum și persoanele fizice – care consolidează 
amploarea fenomenului. De asemenea, studiul prefi-
gurează faptul că implicaţiile vF și vÎF sunt mult mai 
mari, pe termen mediu și lung, iar costurile se majo-
rează și afectează întreaga societate.

Constatările raportului sunt actuale, deoarece aces-
tea ar putea servi drept instrument de promovare 
pentru adoptarea unor modificări ale cadrului naţi-
onal de reglementare, în conformitate cu cerinţele 
Convenţiei europene privind prevenirea și combate-
rea violenţei împotriva femeilor și a violenţei în fami-
lie și pentru a accelera procesul semnării și ratificării 
acestei Convenţii de către autorităţile moldoveneşti, 
precum și a cadrului legislativ și de reglementare, 
care vizează îmbunătăţirea răspunsului la problema 
vF în Moldova.

Trebuie subliniat faptul că acesta constituie primul 
exerciţiu de acest gen în Moldova, care reunește toa-
te sectoarele și face o estimare a costurilor pentru 
toate serviciile și sprijinul aferent vF și vÎF.
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I. METODOLOGIE

Prezentul raport își propune să ofere Guvernului Republicii Moldova și prin-
cipalelor părţi interesate date și calcule, care le-ar putea ajuta în abordarea 
priorităţilor de cheltuieli pentru îmbunătăţirea cadrului de politici bazate pe 
necesităţi și justiţie. Demonstrând că costul violenţei în familie este suportat 
de economie și societate, în sens larg, nu numai de victime, se speră că acest 
raport va contribui la elaborarea de politici pentru reducerea și eliminarea 
acestui tip de violenţă în Moldova1, precum și va face recomandări pentru o 
mai bună bugetare a procesului.

Acest raport analizează costurile suportate de 3 grupuri (victime/supravieţu-
itori, organizaţiile societăţii civile și guvern) și, în acest moment, nu include 
calcule ale costului pentru următoarea generaţie și mediul de afaceri. Rapor-
tul se concentrează asupra violenţei în familie și violenţei împotriva femeilor, 
practicile de protecţie în conformitate cu cadrul legal actual în Moldova și 
include toate formele de violenţă. În decursul cercetării, au fost examinate 
următoarele costuri: 

■ Serviciile existente (separat de serviciile noi, în conformitate cu cerinţele 
din cadrul Convenţiei de la Istanbul)

■ Calculul costurilor pe unitate pentru serviciile prestate de centrele specia-
lizate 

■ Calculul costurilor, care reflectă perspectivele mai largi ale societăţii,la ni-
vel general.

Metodologia pentru estimarea costurilor vF2a acestui studiu, în Moldova, se 
bazează pe cele mai bune practici internaţionale. Acesta se concentrează pe 
captarea celor trei tipuri principale de costuri: 1) utilizarea serviciilor, în prin-

1 Sylvia Walby 2009. Costul violenţei în familie: Actualizat 2009. Proiect al Catedrei UNESCO de 
Cercetare a egalităţii de gen, Universitatea lancaster.
2 vF definită ca violenţă petrecută între membrii familiei sau partenerii intimi și vBG, ca violenţă 
bazată pe gen împotriva femeilor (fizică, sexuală și psihologică), indiferent de context sau circum-
stanţele în care apare: (a) în familie (cum ar fi bătaie, violul conjugal, abuzul sexual asupra copiilor de 
sex feminin, violenţa din cauza zestrei, mutilare a organelor genitale feminine/tăiere și alte practici 
tradiţionale dăunătoare femeilor); (b) în general, comunitare (cum ar fi violul, hărţuirea sexuală și inti-
midarea la locul de muncă, la școală și în altă parte, traficul de femei și prostituţia forţată) și violenţă 
comisă sau tolerată de către stat, ori de câte ori apare.
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cipal, servicii publice, sistemul de justiţie penală (inclusiv poliţia); 2) sistemul 
de sănătate (nu include sănătatea mintală) și 3) servicii sociale și servicii ju-
ridice civile. În al doilea rând, studiul își propune să surprindă costurile indi-
viduale suportate de victimele înseși. Deşi un aspect important al exerciţiului 
costurilor – costul uman al durerii și al suferinţei – nu este inclus din cauza 
limitărilor de timp și imposibilitatea de a obţine date despre opţiunea publi-
cului de a plăti în perioada de timp acordată  acestei cercetări.

După cum s-a menţionat anterior, acest studiu face o tentativă de valorifi-
care a unei serii de efecte economice și sociale ale violenţei în familie, prin 
colectarea datelor din diverse domenii (sănătate publică, justiţie, protecţie 
socială, societatea civilă și costurile individuale suportate de victime)3. De 
asemenea, studiul costurilor își propune să exploreze tipurile de costuri ale 
violenţei în familie în Moldova, suportate de victimă, și să sublinieze însăși 
natura publică a violenţei în familie (nefiind de acord cu mitul că aceasta 
constituie o chestiune privată), prin examinarea tuturor tipurilor de costuri 
asociate cu această problemă. Raportul include:

■ Costuri aferente sănătăţii,care includ leziunile corporale, vizitele la spital, 
serviciile de urgenţă, medicamentele și mortalitatea prematură.

■ Costuri de justiţie, suportate de către serviciile de stat și private, care in-
clud poliţia, închisorile, serviciile juridice, de urmărire penală și consiliere.

■ Costuri de protecţie socială, inclusiv programe de prevenire a violenţei, 
cazare și servicii sociale directe pentru femeile cu copii.

■ Costurile suportate de societatea civilă și programele derulate de organi-
zaţiile non-guvernamentale, care vizează prestarea de servicii sociale vita-
le pentru femei și copii.

■ Costurile individuale suportate de victime, ca urmare a abuzului, precum 
și cele suportate în încercarea de accesare a serviciilor existente.

3 vedeţi raportul integral pentru o explicaţie detaliată a costurilor unitare individuale, precum și 
ipotezele pe care s-au bazat aceste costuri unitare.
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II. REZULTATE PRINCIPALE 

Deoarece răspunsul la vF, în general, este insuficient și nu este deloc 
sistemic, multe din costurile mecanismelor existente nu sunt accesibile și 
sunt, prin urmare, fie ascunse, fie sunt suportate de către persoanele fizi-
ce. Cifrele indică faptul că cea mai mare parte a cheltuielilor este alocată 
pentru atenuarea cazurilor vF în detrimentul activităţilor de prevenire în 
toate sectoarele. Răspunsul multidisciplinar și coordonarea răspunderii la 
vF și vÎF nu este încă funcţională în practică și constatările acestui raport 
indică necesitatea ca toate sectoarele să conlucreze pentru a consolida 
răspunsul multidisciplinar.

1. Guvern

În evaluarea cheltuielilor guvernamentale, au fost luate în considerare ur-
mătoarele sectoare: protecţie socială, sănătate și juridic. Totalul cheltuielilor 
guvernamentale pentru anul de referinţă a fost de 36.092 mii lei. Datorită 
mecanismului de răspuns, care, în prezent, se concentrează pe atenuarea vF 
și vÎF și nu pe prevenire, cele mai mari costuri sunt suportate de sectorul 
sănătate, în special, pentru tratamentul spitalicesc al victimelor. Pe locul doi, 
se situează cheltuielile sectorului juridic, care se datorează procedurilor sis-
temului de justiţie, odată cu examinarea unui caz de violenţă în familie în sis-
temul de drept penal. Este de remarcat faptul că, în 2012-2016, mai mult de 
81.450 euro, aproximativ 1.550.970,90 lei au fost plătiţi în calitate de despă-
gubiri de către Guvernul Republicii Moldova femeilor victime ale violenţei, în 
conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Cifrele arată, în mod clar, că finanţarea privată acoperă ceea ce guvernul 
nu reușește să acopere cu privire la servicii. Astfel, 60% din serviciile soci-
ale sunt acoperite de OSC. Trebuie remarcat faptul că aportul victimelor 
la acoperirea serviciilor de avocatură este de patru ori mai mare decât 
contribuţia statului. În acest context, victimele suportă, de asemenea, 
o mare parte din cheltuielile de sănătate; în consecinţă, costurile supor-
tate de victime depășesc de 1,5 ori contribuţia statului. Constatările din 
raportul curent indică adiţional faptul că peste 30% din serviciile care 
sunt listate în standardele internaţionale, ca fiind esenţiale, nu există în 
Moldova sau sunt ineficiente.
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Principalele decalaje, în prestarea de servicii generale în Republica Moldova, 
includ lacunele în: 1) asistenţa socială și, în special, acordarea ajutorului social 
pentru victimele vF, abilitarea economică și asigurarea locuinţelor sociale; 
2) sănătatea mintală și sprijin psiho-social pe termen lung; și 3) accesul la 
consiliere și reprezentare juridică finanţate de stat.

FIGURA 1.  
Costurile totale suportate de Guvern pe sectoare, în anul de referinţă 2014
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FIGURA 2.  
Costurile totale suportate de Guvern pe sectoare, în anul de referinţă 2014
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2. Social

Cifrele relevă realitatea frapantă,conform căreia cea mai mică parte a cheltu-
ielilor guvernului se înregistrează în sectorul social. Costurile totale de asis-
tenţă socială pentru anul de referinţă sunt de 5.195 mii lei. În același timp, 
trebuie remarcat faptul că sectorul protecţiei sociale, în Moldova, este, în 
general, drastic subfinanţat. Cifrele arată că 87% din costurile din sectorul 
de asistenţă socială sunt alocate serviciilor de asistenţă socială, în mod spe-
cific adăpost și hrană. Cu toate că acestea sunt importante, trebuie să existe 
o finanţare sporită a serviciilor specializate, cum ar fi serviciile de consiliere 
psihologică și juridică și de îngrijire a copilului.

Deşi prevenirea este prerogativa asistenţilor sociali, cifrele indică faptul că 
ei nu participă, în mod activ, în cadrul mecanismului de răspuns la etapa de 
prevenire sau de asistenţă și protecţie. Complementar, numărul cazurilor în-
registrate de către poliţie este de 20 de ori mai mare, decât numărul cazu-
rilor raportate de către asistenţii sociali4. În același timp, trebuie să luăm în 

4 Raportul privind monitorizarea implementării Strategiei Sistemului Naţional de Referire pentru 
protecţia și asistenţa victimelor și potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane pentru anul 
2014 și statisticile Inspectoratului General de Poliţie al MAI pentru anul 2014.



REZUMATUL RAPORTULUI DE ESTIMARE A COSTURILOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE  
ȘI A VIOLENŢEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ÎN MOLDOVA10

considerare că asistenţii sociali comunitari sunt remuneraţi cu salarii foarte 
mici (24 lei/1 euro pe oră), cu toate că sunt suprasolicitaţi.

FIGURA 3.  
Sectorul de protecţie socială, 2014

Consolidarea capacităților

Advocacy

2.1. SECTORUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ:        

Servicii care lipsesc 

Servicii parțial existente 

Servicii existente

Servicii acoperite de către stat 

Servicii acoperite de către OSC

Serviciile 
acoperite de 

către OSC

Serviciile 
acoperite de 

către STAT Consiliere

Consiliere

Linie telefonică fierbinte

Adăpost și hrană

Adăpost și hrană

Servicii pentru copii expuși 
cazurilor de VF

Servicii pentru agresori

2.2. SECTORUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ: 
         Servicii care lipsesc

Servicii 
parțial

existente*

Servicii 
care lipsesc

Servicii
existente

Consiliere

Consiliere

Refugiu

Centre pentru victimele violului

Adăpost și hrană

Anul de referință – 2014

* Acoperirea geografică neuniformă

Anul de referință – 2014
FIGURA 4.  
Sectorul de protecţie socială: servicii care lipsesc, 2014
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3. Sănătate

Cifrele arată că cele mai mari cheltuieli guvernamentale sunt pentru sănătate 
și constituie 15.845 mii lei alocaţi pentru vF în anul de referinţă. Aproximativ 
80% din costurile aferente cheltuielilor de sănătate revin tratamentului spi-
talicesc. În plus, cifrele denotă că doar aproximativ 10% din costul menţionat 
este cheltuit pentru serviciile medicului de familie (MF), subliniind faptul că 
aceste servicii nu constituie încă un punct de acces la identificarea și referire 
a victimelor vF și vÎF și pentru prevenirea celor mai multe cazuri grave. Acest 
lucru se datorează, în primul rând, lipsei de cunoștinţe raportate la răspunsul 
eficient al medicului la violenţa în familie în acest sector.

În conformitate cu studiul costurilor individuale, utilizate în raport, costurile 
de sănătate raportate de către victimele individuale sunt foarte mari; peste 
2800 de lei sunt cheltuiţi de victime pentru tratamentul spitalicesc și mai 
mult de 3400 de lei pentru tratamentul la domiciliu.

Analiza statisticilor aferente relevă faptul că doar un singur caz de urgenţă a 
fost înregistrat de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, ca având 
drept cauză vF. Cu toate acestea, mai mult de 874 de cazuri de vF au fost ra-
portate de către poliţie, ca fiind cazuri cu impact mediu și grav pentru sănătate.

FIGURA 5.  
Sectorul ocrotirii sănătăţii: cheie pentru identificarea și referirea cazurilor de VF, 2014
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4. Justiţie

Costul total pentru sectorul de justiţie este de 14.990 mii lei, cu aproape 
80% cheltuite pentru justiţie. Costurile pentru poliţie reprezintă doar 18% 
din totalul cheltuielilor de justiţie; chiar dacă poliţia se ocupă de mai multe 
cazuri decât sistemul de justiţie, angajaţii din sectorul de poliţie sunt retribu-
iţi cu salarii foarte mici (o oră de lucru a unui ofiţer de sector este remunerată 
cu o sumă în valoare de 37 lei/1,85 euro5). Eficacitatea răspunsului poliţiei 
este astfel împiedicată de o remunerare scăzută. Cu toate acestea, deoarece 
formarea specializată pentru poliţie și-a sporit eficienţa în a identifica și a răs-
punde la cazurile de vF, au fost investigate mai multe cazuri și au fost emise 
mai multe ordonanţe de protecţie.

Una dintre cele mai importante concluzii ale acestui raport în ceea ce 
ţine de accesul la justiţie este că, deși costurile pentru angajarea avoca-
ţilor privaţi sunt de 33,7 ori mai mari decât cele de asistenţă de justiţie 
garantată de stat, victimele vF și vÎF preferă să angajeze avocaţi privaţi. 
Acest lucru se datorează, în parte, faptului că legea cu privire la asistenţa 
juridică garantată de stat nu acoperă toate victimele vF și vÎF; această 
preferinţă pentru avocaţi privaţi subliniază, de asemenea, calitatea îndo-
ielnică a serviciilor de stat prestate în prezent. Aceste cheltuieli reprezin-
tă o povară financiară imensă pentru victimă în cazul recurgerii la justiţie. 
Pentru a angaja un avocat, într-un caz mediu de vF/vÎF, victima ar trebui 
să achite până la 12 salarii medii pe economie6.

Cifrele dezvăluie faptul că doar 3% din totalul cheltuielilor din sectorul juri-
dic este alocat sistemului penal. Astfel, din 3000 de cazuri investigate în anul 
de referinţă, doar un număr foarte mic de contravenienţi au fost condamnaţi 
la termene de detenţie. Acest lucru este confirmat de realitatea revelată în 
numeroase decizii emise de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
împotriva Moldovei, a lipsei de sancţionare eficientă pentru agresori și apli-
carea neuniformă a legii.

5 Cursul de schimb valutar la rata medie pentru anul 2014  https://www.bnm.md/.
6 Salariul mediu pe economie, pentru anul 2014, a fost de 4172,00 lei.
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FIGURA 6. 
SERVICIILE JURIDICE: costuri pentru accesul la justiţie în anul de referinţă 2014
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5. Organizaţiile societăţii civile

Cifrele indică faptul că mai mult de 60% din costurile serviciilor sociale ofe-
rite victimelor vF și vÎF sunt acoperite de către organizaţiile societăţii civile 
(OSC). Datele denotă că organizaţiile non-guvernamentale prestează servi-
cii specializate victimelor, cum ar fi consiliere juridică, reprezentare, linii de 
asistenţă telefonică de urgenţă, consiliere psihologică și adăpost, precum și 
consolidarea capacităţilor profesioniștilor din prima linie.

Spre deosebire de serviciile prestate de către entităţile publice, OSC-urile 
furnizează asistenţă de specialitate adaptată victimei și necesităţilor ei. Cu 
toate că un număr mare de servicii sunt acoperite de societatea civilă, aces-
tea sunt insuficiente. Raportul a estimat că mai mult de 175 de locuri de 
adăpost lipsesc. Prin urmare, asumarea responsabilităţii pentru finanţarea 
permanentă a acestor servicii, precum și asigurarea acoperirii geografice tre-
buie să constituie o prioritate a autorităţilor naţionale.

De asemenea, raportul a identificat că doar câteva OSC-uri păstrează statis-
tici privind beneficiarii de asistenţă vF/vÎF; această lipsă de date împiedică 
colectarea datelor statistice complete pentru fiecare sector, precum și calcu-
lul costurilor.

Consiliere juridică finanțată de stat*

Cheltuieli private**
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6. Costuri individuale

Prezentul raport include un studiu privind costurile individuale pentru bene-
ficiari cu scopul de a capta costurile reale suportate de femeile victime ale vF 
și vÎF. Eșantionul victimelor intervievate este destul de mic, iar constatările 
și concluziile sunt doar orientative.

Se cere menţionat că studiul a inclus mai multe cheltuieli suportate de vic-
time, decât cele reflectate în estimările pentru guvern. De exemplu, există 
un impact financiar semnificativ asupra statutului ocupaţional al victimei, 
condiţiilor de trai, precum și asupra frecventării școlii de către copii.

Aproape toate femeile intervievate s-au confruntat cu probleme serioase de 
sănătate, atât de natură fizică, cât și psihologică, ca o consecinţă a vF. Cu 
toate acestea, nu toate au avut acces la tratament medical; acest lucru este 
valabil preponderent în cazul femeilor din mediul rural. Suma medie, cheltu-
ită pentru fiecare caz în parte, este mai mare de 3000 de lei cheltuiţi pentru 
tratamentul medical (spitalizare, procurarea medicamentelor, servicii medi-
cale şi investigaţii). În același timp, costurile de transport pentru accesarea 
serviciilor de sănătate, de asemenea, sunt destul de mari.

Mai mult de două treimi dintre victimele intervievate au chemat poliţia pen-
tru a raporta cazul, fără a suporta costuri suplimentare. Cele mai mari cos-
turi, în accesarea justiţiei, le-au constituit costurile pentru acoperirea servi-
ciilor de avocatură. Costurile pentru serviciile de avocatură au variat între 
200 și 20 000 mii lei (în medie, 9000 de lei). Costurile de transport pentru 
accesarea serviciilor juridice sunt, de asemenea, ridicate din cauza necesităţii 
de a participa la diferitele etape ale procedurii de judecată în faţa instanţelor 
judecătorești, în special pentru victimele din zonele rurale.

Atunci când victimele vF/vÎF accesează serviciile oferite de OSC, nu mai 
trebuie să plătească din resurse proprii, deoarece aceste servicii sunt oferite 
gratuit. Toate victimele au primit consiliere acordată faţă-în-faţă și consilie-
re psihologică individuală; 30% au primit consiliere psihologică pentru copiii 
lor; 15% au beneficiat de cazare/adăpost; 15% au beneficiat de servicii de 
acces la piaţa muncii; 10% au avut acces la suport financiar, iar 10% au primit 
sprijin pentru a identifica locuri de cazare.
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Datele indică faptul că cheltuielile de cazare sunt o parte importantă a cos-
turilor individuale, cu o medie de aproximativ 3200 de lei. Faptul că aceste 
victime au fost nevoite să-și părăsească casele lor, în căutarea de adăpost, a 
împiedicat femeile să caute ajutor.

FIGURA 7. 
Cheltuielile statului versus cele ale sectorului privat, în anul de referinţă 2014
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III. RECOMANDĂRI

1. Recomandări generale principale:

■ Alocările și resursele trebuie să fie cheltuite pentru serviciile de prevenire 
și suport pentru a evita costurile enorme ale violenţei în familie.

■ Este necesară formarea specializată continuă a profesioniștilor din 
prima linie pentru acordarea unui răspuns îmbunătăţit – trebuie să se 
acorde prioritate formării profesioniștilor din sectorul sănătăţii și soci-
al (asistenţă socială comunitară și medici de familie). Formarea trebuie 
consolidată prin protocoale și îndrumări clare, pentru a asigura oferirea 
unor servicii adecvate din partea reprezentanţilor sectoarelor medical, 
social, educaţie, de justiţie victimelor care au avut de suferit în urma  
inegalităţii de gen.

■ Îmbunătăţirea Mecanismului Naţional de Referire, soluţii și coordonare 
multidisciplinară a răspunsului la vF și vÎF. Toate sectoarele trebuie să 
conlucreze pentru a consolida răspunsul multidisciplinar, în conformitate 
cu cele mai bune practici internaţionale, cum ar fi cele menţionate în “Ser-
viciile esenţiale pentru femei și fete, supuse violenţei, 2015”.

■ Consolidarea sistemului de colectare a datelor pentru a asigurarea ca da-
tele să fie delimitate, în funcţie de tipul de violenţă și de relaţia dintre 
agresor și victimă.

■ Elaborarea mai multor programe de sensibilizare cu privire la natura pe-
nală a violenţei împotriva femeilor și a violenţei în familie și promovarea 
toleranţei zero faţă de violenţa în familie, pentru a desfiinţa stereotipurile 
și a încuraja femeile să raporteze cazurile de vF și vÎF.

■ Realizarea campaniilor de sensibilizare și informare, în mod regulat,și în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile pentru abordarea și transfor-
marea stereotipurilor de gen, care duc la discriminarea femeilor în viaţa 
lor profesională și personală, pentru a promova responsabilităţi parentale 
echitabile etc. Campaniile de sensibilizare și informare funcţionează mai 
bine în combinaţie cu programele de informare și trebuie să aibă susţinere 
la nivel de comunitate, local și naţional din partea agenţiilor guvernamen-
tale.
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■ Elaborarea și instituţionalizarea unui curriculum oficial cuprinzător, care 
să includă aspectele-cheie, cum ar fi sexualitatea, egalitatea de gen, HIv 
etc. să înveţe copiii despre egalitatea între femei și bărbaţi, rolurile de gen 
non-stereotip, respect reciproc, violenţa bazată pe gen și dreptul la inte-
gritate personală pentru a promova schimbări de mentalitate și de atitu-
dini pentru dezvoltarea capacităţii tinerilor de a se bucura și de a pleda 
pentru drepturile lor la demnitate, egalitate și o viaţă sexuală responsabi-
lă, satisfăcătoare și sănătoasă.  

Sectorul sănătate:

■ Consolidarea mecanismului multidisciplinar de referire, prin simplificarea 
procedurilor și reducerea sarcinii birocratice, în special, pentru cazurile de 
urgenţă. Acest lucru ar putea crește în timp raportarea și înregistrarea ca-
zurilor vF de către sectorul de asistenţă medicală.

■ Crearea de stimulente pozitive pentru înregistrarea și raportarea cazurilor 
vF de câte medicii de familie, personalul din cadrul asistenţei medicale, în 
special pentru situaţii de urgenţă.

■ Investigarea, în continuare, a cauzelor plăţilor din cont propriu aferente 
asistenţei medicale (inclusiv cheltuielile individuale pentru medicamente 
în cazul când pacientul este internat în spital), precum și luarea în consi-
derare a anumitor măsuri, care să asigure accesul la asistenţă medicală 
pentru victimele vF.

■ Investigarea, în continuare, a posibilităţilor de integrare a serviciilor spe-
cializate în cadrul Centrelor pentru Sănătate Mintală create recent (sprijin 
psihologic și consiliere, tratament medical etc.).

■ Îmbunătăţirea colectării de date dezagregate la toate punctele de acces 
din sectorul sanitar.

Sectorul de justiţie:

■ Îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru victimele vF și vÎF – legea cu 
privire la asistenţa juridică garantată de stat modificată pentru a soluţiona 
astfel de cazuri.

■ Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă juridică acoperite de stat.
■ Elaborarea procedurilor de efectuare a evaluării riscului de letalitate și a 

riscului de violenţă repetată, care trebuie efectuate de către actorii rele-
vanţi din cadrul sistemului de justiţie.
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Sectorul Social:

Datorită eforturilor de promovare ale OSC pentru semnarea și ratificarea 
Convenţiei de la Istanbul de către Republica Moldova, se recomandă ca în 
termen de 5-10 ani, Guvernul să ia măsuri pentru a se conforma standarde-
lor minime de disponibilitate a serviciilor de asistenţă pentru supravieţuitorii 
vÎF, oferind, în mod specific, finanţare pentru:

■ Asistenţă telefonică de urgenţă la nivel naţional pentru femei, unde toţi 
victimele/supravieţuitoarele violenţei pot beneficia de asistenţă gratuită 
prin telefon timp de 24 de ore și unde aceștia pot să fie direcţionaţi la alţi 
prestatori de servicii.

■ Furnizarea unui loc de adăpost/refugiu pentru fiecare 10.000 de locuitori, 
oferind cazare de urgenţă în condiţii de siguranţă, consiliere calificată și 
asistenţă în identificarea unui loc de trai care presupune asigurarea unui 
număr estimativ de 175 de locuri de adăpost pe întreg teritoriul Moldovei.

■ Asigurarea unui Centru de criză pentru victimele violului la fiecare 200.000 
de femei; precum și accesul la asistenţă medicală, inclusiv asistenţă medi-
cală de reproducere și profilaxie HIv.

■ Asigurarea unui centru de promovare și consiliere a femeilor la  fiecare 50.000 
de femei, care oferă sprijin proactiv și de intervenţie de criză pentru victime-
le/supravieţuitoarele, inclusiv consultanţă juridică și de sprijin, precum și un 
sprijin pe termen lung pentru victimele/supravieţuitoarele, servicii speciali-
zate pentru anumite grupuri de femei (cum ar fi serviciile specializate pentru 
imigranţii supravieţuitori ai violenţei, pentru supravieţuitorii traficului de fe-
mei sau pentru femeile care au suferit hărţuire sexuală la locul de muncă).

Odată cu ratificarea Convenţiei de la Istanbul  
de către Republica Moldova:

■ Stabilirea unui proiect-pilot de locuinţe sociale: monitorizarea locuinţelor 
disponibile trebuie să fie prevăzută pentru clienţii în căutare de adăpost, 
care sunt nevoiţi să părăsească, după o anumită perioadă de timp, adă-
postul temporar acordat. Trebuie să le fie oferită nu doar cazarea, dar, de 
asemenea, sprijinul psihologic sau psihoterapeutic, iar această măsură ar 
putea fi, de asemenea, combinată cu participarea la un program ce ţine de 
piaţa forţei de muncă7.

7 Birgit Haller, Raportul de evaluare a necesităţilor, acordul special de serviciu nr. 2013-MOl68-BH 
din decembrie 2013.
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■ Elaborarea unor programe de protecţie a victimelor violenţei sexuale. Cu 
toate că victimele violenţei sexuale beneficiază, în prezent, de consilie-
re psihologică gratuită oferită de mai mulţi prestatori de servicii sociale, 
acestea nu sunt protejate și nu sunt în condiţii de siguranţă. Există o lege 
privind protecţia martorilor în Republica Moldova, dar nu se referă la victi-
mele violenţei sexuale în calitate de beneficiari. În aceste condiţii, trebuie 
să se creeze un sistem de protecţie și siguranţă pentru victimele violenţei 
sexuale pentru a spori încrederea în autorităţile statului. 

■ Crearea de programe și servicii speciale destinate copiilor-victime și mar-
torilor, în conformitate cu prevederile Convenţiei, care includ particula-
rităţile de vârstă și cele mai bune practici psihosociale fondate pe dovezi 
care corespund nivelului lor de dezvoltare, în mod specific, adaptate co-
piilor pentru a face faţă experienţelor traumatice în cazul în care este ne-
cesar. Toate serviciile oferite trebuie să acorde atenţia cuvenită interesului 
superior al copilului. 

■ Elaborarea și extinderea unui program eficient de intervenţie pentru agre-
sori în întreaga ţară. Utilizarea pedepselor alternative, inclusiv condamna-
rea în care făptuitorul este mandatat să participe la un program de inter-
venţie pentru agresori și nu este impusă o altă sancţiune, care trebuie să 
fie abordată cu în mod riguros și să fie pronunţată numai în cazurile în care 
se preconizează o monitorizare continuă a pedepsei de către funcţionarii 
justiţiei și organizaţiile non-guvernamentale ale femeilor pentru a oferi 
siguranţă femeii care a fost supusă violenţei și a asigura eficacitatea pe-
depsei8.

2. Recomandări care rezultă din analiza costului individual9

victimele au făcut următoarele recomandări, ca parte a studiului:

■ victimele violenţei în familie au nevoie de servicii medicale fără plată (tra-
tamentul chirurgical al leziunilor rezultate în urma violenţei, reabilitarea 
medicală, precum și anumite proceduri medicale). În prezent, serviciile 
medicale sunt asigurate în baza poliţei de asigurare medicală oferită fe-
meilor de către angajator în cazul în care au un loc de muncă. În cazurile 
în care victimele nu au un loc de muncă, ele trebuie să-și procure poliţa de 

8  Articolul 16, Convenţia de la Istanbul.
9 Trebuie luată în considerare necesitatea unei analize mai aprofundate a costurilor din aceste re-
comandări.
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asigurare medicală obligatorie. Unele victime nu dispun de resurse financi-
are pentru a-și procura această asigurare medicală.

■ Un loc de reședinţă protejat pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, unde 
victimele pot găsi adăpost după actele de violenţă în familie.

■ Sancţiuni legale severe pentru taţii, care nu oferă suport  financiar copiilor 
lor, deoarece, după divorţ, marea majoritate a părinţilor care lucrează, nu 
plătesc pensie alimentară, sau există mai multe cazuri când taţii nu sunt 
angajaţi în câmpul muncii, respectiv, mamele nu primesc niciun sprijin 
pentru creșterea și îngrijirea copiilor.

■ Sprijinirea victimelor în identificarea unui loc de muncă.
■ Mai multe acţiuni de sensibilizare și de prevenire a violenţei în familie.

3. Recomandări privind bugetarea sensibilă la gen

■ Să fie stabilite sub-programe vF pe deplin dezvoltate în clasificările buge-
tare de program pentru fiecare dintre sectoarele relevante.

■ Să fie folosite oportunităţile oferite de clasificarea bugetului pentru a re-
flecta abordarea multisectorială pentru combaterea vF în cadrul procese-
lor de planificare bugetară în toate entităţile și instituţiile relevante (a se 
vedea figura 3),

■ Să fie inclus un capitol separat în Ghidul metodologic privind elaborarea, 
aprobarea și modificarea bugetelor (aprobate de către Ministerul Finan-
ţelor, Ordinul nr. 191 din 31 decembrie, 2014), cu metode și exemple de 
analiză specială a modului de prognozare a cheltuielilor din perspectiva 
bugetării sensibile la dimensiunea de gen.

■ Să fie incluse cerinţe și să se solicite o analiză vF în Circulara bugetului 
anual.






