
Caracteristici demografice ale femeilor victime ale violenței

din partea soţului/partenerului - 6 din 10 femei  din partea altor persoane - 5,9% femei, în 
special 7,4% femei din orase și 9,2% femei 
tinere (15-24 ani)

Profilul femeilor
victime ale violenței

63,4%

din mediul urban (57%)
de vîrstă fertilă (25-44 ani) (60%)

47%

40%

52%

43% 18%

21%

21%

19%

cu studii superioare (58%) 

S-au simțit controlate și izolate 
social de către soț/partener 2 din 3 
femei tinere de 15-24 ani (69%) 

constituie mai mult de jumătate 
din femeile din țară (59%) 

din mediul rural (68%)
adulte (45-59 ani) (70%)
cu studii gimnaziale sau de specialitate (68%) 

Constituie 7 din 10 femei:

Femeile victime ale VIOLENŢEI ECONOMICE:

Femeile victime ale VIOLENŢEI SEXUALE

constituie fiecare a 5-a femeie:2 din 5 femei din țară

Constituie fiecare a 10-a femeie 
careia soțul/partenerul cel puţin o 
dată în viață i-a luat banii cîştigaţi 
sau a refuzat să-i dea bani suficienţi 
pentru nevoile casnice (11%) 

din țară
fiecare a doua dintre 
femeile de la sate

fiecare a doua dintre 
femeie cu studii gimnaziale

4 din 10 femei aflate în concubinaj

adultă (35-59 ani)

cu studii gimnaziale sau medii 
de specialitate

în concubinaj

38%
fiecare a treia femeie 
tînără de 15-24 ani

Din femeile de 15-65 ani, pe parcursul vieții, au fost supuse UNEI FORME DE VIOLENȚĂ

Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Constituie 6 din 10 femei:

Femeile victime ale VIOLENŢEI PSIHOLOGICE:

Femeile victime ale VIOLENŢEI FIZICE constituie:

Femeile victime ale cel puţin UNEI FORME DE VIOLENŢĂ

Violență din partea soțului/partenerului

Sursa: BNS, Cercetarea “Violența față de femei în familie”, 2011
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48%

6 din 10 au suferit multiplu 
de violență psihologică

1 din 2 a suferit multiplu de violență fizică din 
partea soțului/partenerului

9 din 10 au fost pălmuite

6 din 10 au fost  împinse sau 
bruscate
fiecare a 2-a a fost lovită cu pumnul 
sau alt obiect

fiecare a 4-a a fost bătută sau lovită cu 
piciorul, tîrîtă sau bătută 

8 din 10 au fost forţate să 
întreţină relaţii sexuale

6 din 10 au fost forţate să 
întreţină relaţii sexuale cu 
elemente degradante şi umilitoare

2 din 10 au fost nevoite să întreţină relaţii 
sexuale din cauza fricii sau constrîngerii

Vînătăi sau dureri - pentru 
3 din 5 victime (58%)

A fost raportată de 2 din 3 
femei victime (66%)

Nu a fost raportată de 1 din 3 
femei victime (34%)

Fiecare a 2-a a suferit de cazuri multiple de 
abuz sexual din partea soțului/partenerului

Din femeile victime ale VIOLENŢEI FIZICE:

Dintre acestea, cel puțin o dată în viață:

2 din 5 au fost agresate verbal 
sau umilite (37%)

1 din 2 a fost intimidată sau 
speriată  (55%)

65%

57%

10%Răni la ochi, luxații, 
disclocații de oase - pentru 
1 din 5 victime (22%)

Fracturi, leziuni interne - pentru 1 din 10 victime

Pierderea sarcinii - pentru 1 din 10 victime

88%
60%

50%

77%

63%

24%27%

34%
66%

Fiecare a 3-a
2 din 3
Fiecare a 3-a
Peste jumătate
Fiecare a 4-a

femeia trebuie să se supună opiniei bărbatului (32%)
soțul trebuie să se simtă capul familiei (70%)
femeia poate fi abuzată fizic dacă este descoperită ca fiind infidelă (35%)
femeia nu trebuie să contrazică soțul (54%)
femeia trebuie să-și ceară voie de a merge la rude/prieteni (25%)

femeie victimă
consideră că

Acceptarea de către femeile victime ale violenței fizice sau sexuale a 
comportamentului violent din partea soților/partenerilor:

Frecvența, formele și consecințele violenței față de femei
Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Comportamente și atitudini ale femeilor victime ale violenței
Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Din femeile victime ale VIOLENŢEI SEXUALE:

Dintre acestea, cel puțin o dată în viață:

Din femeile victime ale VIOLENŢEI PSIHOLOGICE:

Consecințele violenței fizice sau sexuale asupra femeilor victime:

Violența fizică sau sexuală din partea soților/partenerilor:

Violență din partea soţului/partenerului

Sursa: BNS, Cercetarea “Violența față de femei în familie”, 2011
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