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Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare lucrează 
cu oamenii la toate niveluri-
le societăţii pentru a sprijini 
crearea unor ţări rezistente 
la crize și pentru a ghida și 
susţine o dezvoltare, care 
contribuie la îmbunătăţirea 
vieţii fi ecărui om. Prezenţi 
în 177 de ţări și teritorii, noi 
oferim o perspectivă globală 
și soluţii locale pentru abili-
tarea oamenilor și pentru 
crearea unor ţări rezistente. 
Vizitaţi: www.undp.org și 
www.undp.md.
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pentru Egalitatea de Gen 
şi Abilitarea Femeilor (UN 
Women) este o organizaţie 
ONU, care promovează egal-
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meilor. Lider mondial pentru 
femei şi fete, UN Women a 
fost instituită pentru a inten-
sifi ca progresul în favoarea 
ameliorării situaţiei femeilor 
şi satisfacerea necesităţilor 
lor la nivel mondial. 
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egale în societate. Fondul 
ONU pentru Populaţie aju-
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să folosească informaţiile 
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de reducere a sărăciei şi de 
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fi ecare sarcină să fi e dorită, 
fi ecare naştere să fi e sigură, 
fi ecare tânăr să fi e protejat 
de HIV/SIDA şi fi ecare fată 
şi femeie să fi e tratată cu 
respect şi să trăiască o viaţă 
demnă.
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APL  - Administraţia publică locală 
  la nivel de raion

BNS  - Biroul Naţional de Statistică

CEDAW  - Comitetul ONU privind eliminarea 
  discriminării faţă de femei 

CGEFB  - Comisia Guvernamentală pentru 
  egalitate între femei şi bărbaţi

CNAM  - Casa Naţională de Asigurări în Medicină

DPAEGPV  - Departamentul Politici pentru 
  asigurarea egalităţii de gen 
  şi prevenirea violenţei 

EMD  - Echipele multi-disciplinare

HIV/SIDA  - Virusul imunodefi cienţei umane/
  Sindromul imunodefi cienţei dobândite

MAI  - Ministerul Afacerilor Interne

MJ  - Ministerul Justiţiei 

MNR  - Mecanismul Naţional de Referire

MMPSF  - Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 
  şi Familiei

LISTA 
ABREVIERILOR 

MS  - Ministerul Sănătăţii

ONG  - Organizaţie neguvernamentală

OP  - Ordonanţe de protecţie

PNUD  - Programul Naţiunilor Unite 
  pentru Dezvoltare

p.p.  - puncte procentuale

SII  - Sistem Informaţional Integrat

SDS  - Studiu Demografi c şi de Sănătate

SNR  - Sistemul Naţional de Referire

VF  - Violenţa în familie

GF  - Grup Focus

UNECE  - Comisia Economică pentru 
  Europa a Naţiunilor Unite

UNFPA  - Fondul ONU pentru Populaţie 

UN Women - Entitatea ONU pentru egalitate 
  de gen şi abilitarea femeiilor

UPE  - Unitate primară de eşantionare 
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Progresul semnifi cativ obţinut în ceea ce priveşte abor-
darea violenţei în familie în Republica Moldova este un 
fapt real, dar mai există încă numeroase lacune legale, 
instituţionale şi de politici care persistă şi care trebuie 
abordate. În acest context este foarte important să 
dispunem de date şi evidenţe cu privire la prevalenţa 
violenţei faţă de femei, factorii care determină acest 
fenomen, precum şi impactul violenţei asupra sănătăţii 
şi bunăstării femeii şi a familiei în general. 

Întru cunoaşterea stiuaţiei în domeniul violenţei faţă 
de femei, Biroul Naţional de Statistică în premieră, în 
anul 2010, a realizat studiul Violenţa faţă de femei în 
familie, care a presupus o abordare mai complexă prin 
combinarea rezultatelor cercetărilor cantitative şi cali-
tative. 

Unul din obiectivele de bază ale studiului este cu-
antifi carea indicatorilor privind ratele de prevalenţă 
a violenţei pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni, 
violenţă comisă de către soţul/partenerul curent sau 
cel mai recent sau de o altă persoană din familie. 
Datele studiului relevă faptul că violenţa faţă de femei 
este mai frecventă printre femeile din mediul rural, 
acest fenomen progresează odată cu vîrsta femeii şi 
este invers proporţional cu nivelul ei de studii. Femeile 
căsătorite sunt mai reticente în relatarea cazurilor de 
violenţă şi, din aceste considente, cele mai mari rate de 
prevalenţă a violenţei faţă de femei sunt înregistrate în 
cazul femeilor divorţate/separate şi a văduvelor.

Violenţa faţă de femei se manifestă în diverse forme. 
În cadrul studiului a fost colectată informaţie privind 
violenţa psihologică, economică, fi zică şi sexuală. As-
tfel, 60 la sută din femei au raportat cel puţin o formă 
de manifestare a violenţei psihologice, fi ecare a doua 
femeie a confi rmat că a fost supusă unui control cu 
caracter de izolare socială din partea soţului, manife-
stat cel mai des prin insistenţa de a şti unde se afl ă sau 
apariţia furiei în momentul cînd femeia vorbeşte, în 
special, cu un alt bărbat. 

Violenţa economică este mai puţin răspîndită. Cele mai 
vulnerabile femei faţă de această formă de violenţă fi -

SUMAR 
EXECUTIV

ind persoanele cu statut de salariate şi şomerele. În ca-
zul femeilor fără un loc de muncă, violenţa economică 
este determinată, cel mai probabil, de dependenţa 
economică de soţi/parteneri, iar în cazul femeilor an-
gajate în cîmpul muncii probabilitatea survenirii ca-
zurilor de violenţă economică ar putea fi  infl uenţată 
de o ambianţă de factori precum diferenţa de venituri, 
statutul ocupaţional al soţilor/partenerilor, statutul 
social ş.a. 

Prevalenţă violenţei fi zice din partea soţului/parte-
nerului curent sau cel mai recent pe parcursul vieţii 
este raportată de circa 40 la sută din femei, iar 9 la sută 
au suferit şi pe parcursul ultimelor 12 luni, ponderea 
cea mai mare revenind celora din mediul rural. Cele 
mai vulnerabile faţă de violenţa fi zică pe parcursul 
vieţii sunt femeile în vîrstă de 45-59 ani. În ultimele 
12 luni anterioare interviului au avut de suferit mai 
mult femeile în vîrstă de 15-34 ani. Această consta-
tare relevă faptul că violenţa fi zică prevalează în primii 
ani de căsătorie/relaţie, mai probabil fi ind infl uenţată 
de provocările de ordin economic, apariţia copiilor, 
schimbări în conduită, etc., dar şi lipsa abilităţilor de 
a soluţiona problemele apărute, abilităţi care, de fapt, 
vin odată cu timpul. De cele mai dese ori femeile sunt 
pălmuite, bruscate şi lovite. Dar nu sunt excluse şi ca-
zurile cînd femeile au fost bătute cu pumnii, sugru-
mate sau chiar ameninţate cu arme din partea soţilor/
partenerilor. O bună parte a actelor de violenţă fi zică 
au fost săvîrşite în mod repetat în cazul majorităţii vic-
timelor. Datorită, în mare masură, stereotipurilor de 
gen şi atribuirii fi ecărui gen a anumitor caracteristici, 
violenţa fi zică nu doar este răspîndită pe larg, dar în 
unele cazuri este acceptată şi justifi cată din punct de 
vedere socio-cultural.

Violenţa sexuală este mai puţin frecventă, dar se atestă 
cazuri. Circa 19% din femei au declarat că au suferit în 
urma violenţei sexuale cel puţin o dată pe parcursul 
vieţii, iar 4% în ultimele 12 luni. Femeile divorţate sau 
separate au raportat, comparativ cu femeile casătorite 
şi văduvele, cele mai multe cazuri de abuz sexual din 
partea soţului/partenerului. Probabil aceasta este 
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o consecinţă a faptului că dînsele sunt mai deschise 
în raportarea incidentelor de abuz sexual din partea 
foştilor soţi/parteneri. Cazurile de violenţă sexuală 
trebuie analizate cu precauţie, dat fiind percepţiile 
subiective individuale privind noţiunea de violenţă 
sexuală. 

Analogic cu constatările altor studii în domeniul 
violenţei faţă de femei, consecinţele acţiunilor de 
violenţă asupra sănătăţii fizice şi mentale ale victimei 
sunt diverse. De cele mai dese ori femeile au rapor-
tat dureri şi vînătăi, urmate de leziuni ale ochilor şi 
luxaţii. Dar există cazuri şi mai grave, fiind raportate şi 
fracturări ale oaselor, leziuni ale organelor interne. 

Fenomenul violenţei şi momentul declanşării violenţei 
nu sunt corelare direct cu nivelul de studii al soţilor/
partenerilor, starea civilă, activitatea ocupaţională 
şi alţi indicatori, dat fiind că există o mulţime de fac-
tori externi cum ar fi problemele de ordin economic, 
sarăcia, alcoolizmul ş.a, care pot influenţa persistenţa 
violenţei în familie. Totuşi, sunt situaţii cînd violenţa se 
declanşează atunci cînd există diferenţieri între nivelul 
de studii al femeilor şi bărbaţilor, statutul ocupaţional 
sau marimea venitului acestora. Situaţia cînd femeia 
posedă un nivel mai înalt de studii, un loc de muncă 
mai avantajos sau un salariu mai mare este percepută 
de către bărbaţi ca o subminare a masculinităţii. 

Violenţa din partea altor persone decît soţul/parte-
nerul este un fenomen mai puţin răspîndit. Din totalul 
femeilor intervievate circa 6% au raportat asemenea 
experienţe pe parcursul vieţii şi numai 1% în ultimele 
12 luni. Dacă violenţa fizică comisă de soţ/partener 
este raportată mai mult de către femeile din mediul 
rural, atunci violenţa non-partener este raportată 
preponderent de către femeile din mediul urban. 
Cele vulnerabile în acest caz sunt femeile în relaţii de 
concubinaj. Realitatea confirmă încă o dată faptul că 
familia continuă să fie un mecanism de control social 
care limitează survenirea violenţei fizice din partea al-
tor membri ai familiei. Femeile tinere mai des sunt vic-
time ale violenţei din partea non-partenerului, acestea 
fiind, de regulă, cazurile de soluţioneare a conflictelor 
apărute între copii şi părinţi. 

Persoanele care cel mai des au fost în postura de 
agresor sunt bărbaţi, inclusiv taţii şi taţii vitregi, dar nu 
sunt excluse cazurile cînd şi femeile din familie (mama 

sau soacra) manifestă acţiuni violente faţă de femei. 
Astfel, se confirmă modelul tradiţional de familie cînd 
părinţii, socrii menţin un rol disciplinar în societatea 
moldovenească şi acest fapt rezultă într-un nivel mai 
mare de permisivitate socială şi culturală în ceea ce  
priveşte utilizarea forţei fizice pentru soluţionarea 
conflictelor interpersonale în familie. În determinarea 
probabilităţii survenirii violenţei din partea non-parte-
nerului, una din cauze ar fi caracteristicile individuale 
ale familiei bazate pe obişnuinţa de aplicare a abuzu-
lui fizic, cît şi aderenţa la norme ce acceptă un astfel de 
comportament.

De cele mai dese ori victimile violenţei relatează de-
spre comportamentul violent al soţului/partenerului 
sau non-partenerului părinţilor şi membrilor familiei, 
urmate de rudele apropiate şi mai apoi femeile se 
adresează organelor de poliţie şi lucrătorului medi-
cal. Contactarea organelor de poliţie şi a serviciilor 
de asistenţă medicală de cele mai dese ori are loc în 
cazul cînd femeia a suferit în urma acţiunilor severe 
de violenţă fizică. Circa jumătate dintre femei au 
menţionat că nu au raportat cazurile de violenţă, deoa-
rece consideră că sunt capabile să facă faţă problemelor 
de sine stătător sau din cauza ruşinii. Astfel, stigmatiza-
rea socială, convingerile precum că dacă femeia este 
victimă a violenţei înseamnă că a făcut ceva pentru a 
merita o astfel de abordare a situaţiei, la fel şi faptul 
că violenţa în familie este considerată o problemă mai 
mult privată decît una publică -- toate acestea au un 
impact semnificativ asupra deciziei femeii de a raporta 
sau nu cazurile de violenţă în familie. 

Acceptarea violenţei din punct de vedere socio-cul-
tural ca şi rezultat al stereotipurilor şi convingerilor 
populaţiei rezultă în nesancţionarea cazurilor. Aceas-
tă realitate/situaţie este confirmată atît de opiniile şi 
de cunoştinţele femeilor intervievate, cît şi de parti-
cipanţii la interviurile de grup şi cele în profunzime. 
Chiar dacă peste 80% din femeile intervievate cunosc 
despre faptul că violenţa domestică este o infracţiune, 
doar mai puţin de jumătate au auzit despre existenţa 
Legii nr. 45. 

Toate aceste constatări trebuie luate în considerare 
pentru a consolida eforturile societăţii şi a autorităţilor 
cu atribuţii în domeniu în prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie.
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1.1. Contextul şi obiectivele studiului
Violenţa faţă de femei şi violenţa în familie prevalează în 
întreaga lume şi Republica Moldova nu este o excepţie. 
Deşi sunt disponibile unele cunoştinţe şi evidenţe cu pri-
vire la aspectele problemei date, totuşi, studiile şi datele 
disponibile, bazate pe un număr limitat de sondaje, 
relevă nu numai existenţa fenomenului violenţei faţă 
de femei, ci şi o creştere a amploarei acesteia în perioa-
da de tranziţie, care este marcată de nivele înalte de 
sărăcie, situaţie politică instabilă şi sisteme juridice im-
perfecte. Cu toate acestea, informaţia disponibilă nu 
oferă evidenţe sufi ciente privind cauzele ce stau la baza 
acestei probleme, rolul inechităţii de gen, factorii care ar 
putea determina fenomenul violenţei, dar şi posibilele 
consecinţe ale violenţei asupra sănătăţii şi nivelului de 
bunăstare al victimelor, inclusiv şi a societăţii în general. 

Întru asigurarea unui cadru informaţional comprehensiv 
la nivel naţional în domeniul violenţei faţă de femei, pe 
parcursul lunilor iulie – noiembrie 2010, Biroul Naţional de 
Statistică, cu susţinerea Entitatea ONU pentru egalita te de 
gen şi abilitarea femeiilor (UN Women), Programul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Fondul ONU pentru 
Populaţie (UNFPA), a realizat în premieră studiul naţional 
privind violenţa faţă de femei în Repu blica Moldova.

Astfel, obiectivul de bază al acestui studiului constă în 
oferirea informaţiei comprehensive privind violenţa faţă 
de femei în Republica Moldova, cu identifi carea cau-
zelor, estimarea prevalenţei diferitor forme de violenţă, 
frecvenţa şi gravitatea actelor de violenţă, precum şi im-
pactul, consecinţele acestui fl agel asupra sănătăţii fi zice 
şi mentale a femeilor-victime.

În mod specifi c, studiul îşi propune să: 

1. măsoare violenţa faţă de femei în familie (comisă 
de soţ/partener şi non-partener), care a avut loc pe 
parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni;

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. 

2. măsoare frecvenţa survenirii actelor de violenţă, 
im pactul şi consecinţele acestui fl agel pentru sănă-
tatea şi bunăstarea femeilor şi familiilor lor;

3. scoată în evidenţă cauzele ce stau la baza violenţei, 
inclusiv cele ce ţin de factorii individuali, culturali şi 
socio-economici; 

4. identifi ce atitudinile şi percepţiile ce ţin de pro blema 
violenţei faţă de femei atît în rîndul cetăţenilor 
moldoveni în general, cît şi în rîndul factorilor de 
decizie şi a prestatorilor de servicii pe acest dome-
niu.

Respondentele au fost intervievate pe marginea mai 
multor subiecte, pentru a obţine atît date cantitative, cît 
şi date calitative cu privire la un şir de variabile analitice, 
cum ar fi : a) statutul socio-economic al victimei (femeii), 
caracteristicile agresorului şi a familiei (nivelul de studii, 
statutul ocupaţional), b) contextul socio-cultural (ati-
tudini, percepţii, convingeri, stereotipuri despre gen şi 
violenţă), c) accesul la servicii şi calitatea serviciilor dis-
ponibile (nivelul de familiarizare şi de satisfacţie privind 
serviciile disponibile pentru protecţia victimei). 

Prezentul raport conţine informaţie privind principalele 
constatări ale studiului, dar şi o trecere în revistă a cadru-
lui instituţional, juridic şi de politici în domeniul violenţei 
faţă de femei.

1.2. Metodologia studiului cantitativ

Cercetarea cantitativă a fost realizată de către BNS în 
perioada iulie–noiembrie 2010. Instrumentarul de colec-
tare a datelor a fost bazat pe modulul pilot elaborat de 
către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor 
Unite (UNECE)1, care a fost revizuit şi ajustat la contextul 
naţional.

1  Modulul UNECE se bazează pe studiul anterior al OMS cu privire 
la violenţa faţă de femei
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1.2.1. Defi nirea indicatorior de bază

Prevalenţa violenţei a fost determinată în bază răspun-
surilor la anumite întrebări, care defi nesc indirect dife rite 
forme ale violenţei. Menţionăm că în cadrul studiului 
cantitativ cuvîntul violenţă nu a fost utilizat.

Violenţa fi zică comisă de soţ/partener2 presupu ne sur-
venirea a cel puţin uneia din următoarele situaţii:

 pălmuirea sau aruncarea cu ceva în direcţia 
femeii;

 împingerea, bruscarea sau tragerea de păr;

 lovirea cu pumnul sau cu altceva care 
ar putea provoca dureri;

 lovirea cu piciorul sau bătaia;

 strangularea sau provocarea intenţionată 
a arsurilor;

 ameninţarea sau aplicarea de facto a armei 
sau a altor obiecte periculoase/arme reci 
(cuţit, topor, coasă, etc.).

Violenţa sexuală comisă de soţ/partener presupune 
survenirea a cel puţin uneia din următoarele situaţii:

 impunerea forţată la întreţinerea relaţiilor 
sexuale/actului sexual contrar voinţei;

 impunerea forţată a practicilor degradante 
şi umilitoare în timpul actului sexual 
contrar voinţei;

 relaţii sexuale acceptate din cauza fricii.

Violenţa psihologică comisă de soţ/partener presu-
pune survenirea a cel puţin uneia din următoarele si-
tuaţii:

 insultarea;

 subaprecierea, umilinţa în prezenţa 
altor persoane;

 intimidarea intenţionată;

 ameninţarea verbală.

Violenţa economică comisă de soţ/partener presupune 
survenirea a cel puţin uneia din următoarele situaţii:

 ia banii pe care i-a cîştigat femeia;

 refuză să vă dea bani sufi cienţi pentru 
cheltuielile curente ale gospodăriei.

Acţiunile de izolare socială survenite din partea soţu-
lui/partenerului presupun cel puţin una din urmă-
toarele situaţii:

 interzicerea, limitarea întîlnirilor cu prietenii;

 limitarea vizitelor în familie;

 insistă mereu să ştie unde se afl ă femeia;

 ignoranţă, comportament indiferent;

 devine furios dacă femeia vorbeşte 
cu un alt bărbat;

 este suspicios că sunteţi infi del;

 este necesară permisiunea bărbatului 
pentru a merge la medic;

 decide ce puteţi şi ce nu puteţi face. 

Violenţa fi zică comisă de alte persoane decît soţul/
partenerul:

Femeia a fost cel puţin o dată împinsă, trasă de păr, 
lovită, bătută, pălmuită sau a suferit de alte acţiuni de 
violenţă fi zică din partea oricărei alte persoane decît 
soţul/partenerul.

Violenţa sexuală comisă de alte persoane decît soţul/
partenerul:

Femeia a fost cel puţin o dată în situaţia de a fi  forţată 
să întreţină relaţii sexuale/act sexual nedorit prin 
ameninţare sau crearea situaţiei cînd nu a putut refuza. 
Nu au fost considerate tentativele de forţare care nu au 
rezultat în act sexual.

Prevalenţa violenţei din partea soţului/partenerului 
pe parcursul vieţii este determinată ca raportul din-
tre numărul femeilor care au raportat cazuri de surve-
nire a cel puţin unui caz de violenţă, începînd cu vîrsta 
de 15 ani, din partea soţului/partenerului curent sau 
cel mai recent (femei căsătorite, afl ate în concubinaj, 
divorţate/separate, văduve) la numărul total de femei 
intervievate.

Prevalenţa violenţei din partea soţului/partenerului 
în ultimele 12 luni este determinată ca raportul dintre 
numărul femeilor care au raportat cazuri de survenire a 
cel puţin unui caz de violenţă, în ultimele 12 luni ante-
rioare perioadei de cercetare, din partea soţului/parte-
nerului curent sau cel mai recent (femei căsătorite, afl ate 

2  Conceptul de soţ/partener a fost ajustat la contextul legal şi social al ţării, 
astfel fi ind considerate doar situaţiile cînd femeia locuieşte împreună cu 
soţul/partenerul.
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în concubinaj, divorţate/separate, văduve) la numărul 
total de femei intervievate.

Consecinţele fizice măsurate ca ponderea femeilor 
căsătorite, divorţate/separate şi a văduvelor care au ra-
portat consecinţe fizice în rezultatul acţiunilor violente 
fizice sau sexuale din partea soţului/partenerului curent 
sau cel mai recent.

Rata de raportare a violenţei reprezintă ponderea 
femeilor-victime ale violenţei fizice sau sexuale care 
au raportat aceste cazuri unor persoane, nu neapărat 
organelor abilitate în acordarea sprijinului victimelor 
violenţei în familie. 

Cunoştinţe şi atitudini privind rolurile şi stereotipruile 
de gen, informarea şi aprecierea cadrului legal existent 
a presupus evaluarea nivelului de informare al femeilor 
privind legislaţia cu privire la violenţa în familie (expri-
mat ca procentul femeilor care sunt informate despre 
existenţa legii, ordonanţelor de protecţie), cît şi existenţa 
serviciilor de sprijin pentru victime (exprimat ca procen-
tul femeilor intervievate care au auzit despre serviciilor 
de acordare de ajutor existente).

Abilitarea femeilor este exprimată ca procent din 
numărul total de femei care agrează anumite situaţii 
ce relevă rolurile tradiţionale de gen ale femeilor şi 
bărbaţilor în societate. 

 1.2.2. Chestionarul cercetării 

După cum a fost menţionat deja, studiul cantitativ a 
presupus utilizarea modulului elaborat de către UNECE. 
Dar, spre deosebire de acest modul, chestionarul studi-
ului a fost suplinit cu întrebări adiţionale, în special cu 
referire la componenţa gospodăriei, unele caracteristici 
ale victimelor şi agresorilor, dar şi un compartiment de 
atitudini şi cunoştinţe în domeniul violenţei faţă de fe-
mei (vezi anexa 1). Astfel, chestionarul a fost divizat în 6 
compartimente:

1.  Componenţa gospodăriei

2.  Secţiunea R – informaţie generală  
privind persoana intervievată

3.  Secţiunea V – relaţia dintre femeie şi soţul/partenerul 
curent sau cel mai recent

4.  Secţiunea N – relaţia dintre femeie şi non-partener/i

5.  Secţiunea A – atitudini şi cunoştinţe

6.  Secţiunea Z – finisarea interviului.

Ţinînd cont de sensibilitatea subiectului cercetat, în 
procesul de colectare a datelor denumirea studiului 
Violenţa faţă de femei a fost înlocuită cu Studiul privind 
relaţiile dintre bărbaţi şi femei. Structura chestionarului 
a fost gîndită astfel încît să ofere flexibilitate pe parcursul 
derulării interviului. În caz dacă femeia nu a manifestat 
cooperare de la începutul interviului, atunci operatorul 
de interviu avea posibilitatea să înceapă interviul cu 
compartimentul de atitudini şi cunoştinţe sau cu com-
partimentul privind violenţa non-partener.

Compartimentele/modulele chestionarului includ şi 
întrebări-filtre care permit realizarea interviului într-un 
interval cît mai succint, dar totodată asigură comple-
titudinea şi corectitudinea informaţiei despre fiecare 
experienţă de violenţă survenită din partea soţului/
partenerului curent sau cel mai recent. În caz dacă fe-
meia a avut de suferit în urma violenţei comise de mai 
mulţi soţi/parteneri, studiul s-a limitat doar la 2 soţi/
parteneri, inclusiv cei mai agresivi. 

Chestionarul studiului cantitativ a fost testat, o atenţie 
deosebită fiind acordată modului de formulare şi redac-
tare a întrebărilor şi opţiunilor de răspuns, pentru a evita 
perceperea eronată a subiectelor puse în discuţie.

1.2.3. Cadrul de eşantionare

Pentru cercetarea Violenţa faţă de femei în familie a fost 
utilizat un plan de sondaj stratificat, complex, în patru 
trepte, care să satisfacă la maximum atingerea scopului 
acestei cercetări şi anume obţinerea unor estimaţii cali-
tative (nivelul de precizie acceptabil) referitor la violenţa 
faţă de femei la nivel naţional şi pe medii de reşedinţă, 
garantînd rezultatele cu o probabilitate de 95% pentru 
principalele variabile (grupe de vîrstă, statutul matrimo-
nial şi nivelul de educaţie). 

În contextul acestui studiu, teritoriul naţional a fost îm-
părţit în 11 straturi, pentru asigurarea reprezentativităţii 
la nivel naţional, precum şi pe medii de reşedinţă. Volu-
mul eşantionului a fost de 1575 gospodării, din care 615 
au fost alocate pentru mediul urban şi 960 pentru rural. 
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Distribuţia după mediu de reşedinţă s-a efectuat în con-
formitate cu CUATM3. Populaţia de referinţă a studiului 
sunt femeile în vîrstă de 15-65 ani.

Din total 150 UPE4-uri extrase la prima treaptă de 
eşantionare trebuia să fi e intervievare 1575 femei, dar 
dat fi ind faptului că, în perioada de desfăşurare a studi-
ului teritoriul unui UPE a fost inundat de apele rîului 
Prut, iar populaţia a fost evacuată din zonă, în acest UPE 
nu a fost posibil de efectuat interviurile. Astfel, în total au 
fost vizitate 1565 de gospodării în cadrul cărora au fost 
obţinute 1116 interviuri. Pentru asigurarea caracterului 
aleatoriu al selecţiei s-a utilizat regula celei mai apropiate 
zile de naştere, adică în cazul în care într-o gospodărie 
selectată erau mai multe femei eligibile, interviului era 
supusă persoana cu data de naştere cea mai apropiată 
momentului interviului.

Rata generală de răspuns a fost de 71,3%, astfel fi ind 
înregistrată o rată de răspuns relativ înaltă, dacă luăm în 
considerare sensibilitatea subiectului studiului. Din numă-
rul total de non-răspunsuri refuzurile au constituit doar 
5%, motivele de bază fi ind „nu consideră necesară par-
ticiparea în cadrul studiului”, „nu este sigură de asigurarea 
confi denţialităţii datelor” şi „nu dispune de timp”.

1.2.4. Colectarea datelor

Opţiunea de realizare a unui studiu separat a fost 
determinată de faptul că BNS colectează datele prin 
intermediul reţelei unice de colectare a datelor, unde, 
de regulă, sunt angajate persoane din comunitatea 
selectată pentru cercetare. Dat fi ind gradul de sensibi-
litate a subiectului cercetat, dar şi a reticenţei din partea 
femeilor în relatarea cazurilor de violenţă, s-a optat 
pentru crearea echipelor mobile de operatori pentru 
realizarea interviurilor.

Operatorii de interviu au fost instruiţi nu doar pe mar-
ginea conţinutului chestionarului, dar şi cu referire la 
problema violenţei faţă de femei, fi ind iniţiaţi privind 
cadrul legal şi serviciile existente pentru victimele 
violenţei în familie. O atenţie specială a fost acordată 
modului de abordare a situaţiiilor de violenţă severă. 
La fi nalul interviului fi ecare femeie a primit pliantul 
de informare privind linia de încredere pentru femei 

0 8008 8008, dar şi o listă a centrelor care acordă sprijinul 
necesar victimelor violenţei în familie.

Pentru colectarea datelor în teren au fost antrenaţi 40 op-
eratori de interviu, activitatea cărora a fost coordonată de 
responsabilii de cercetare. Validarea şi procesarea datelor a 
fost realizată şi coorodnată de către o echipă de specialişti 
din cadrul BNS. Analiza datelor şi calcularea indicatorilor 
agregaţi a fost realizată cu aplicarea softului SPSS.

1.3. Cercetarea calitativă 

Cercetarea calitativă a presupus organizarea interviuri-
lor/discuţiilor de grup („focus-group”) şi a interviurilor 
în profunzime cu reprezentanţii prestatorilor de servicii, 
victime şi agresori, mass-media şi publcul larg. Pe par-
cursul interviurilor au fost luate măsuri pentru asigurarea 
intimităţii, confi denţialităţii şi a securităţii participanţilor, 
inclusiv prin intermediul oferirii de asistenţă psihologică. 
Studiul calitativ a fost realizat de către Valentina Bodrug-
Lungu şi Natalia Vlădicescu.

1.3.1. Interviurile de grup/focus group 

Obiectivul general al interviurilor de grup a fost de a 
identifi ca şi aprecia modul în care cunoştinţele şi atitu-
dinile cu privire la violenţa faţă de femei infl uenţează 
efi cacitatea răspunsului naţional faţă de acest fl agel, dar 
şi de a identifi ca necesităţile şi priorităţile de dezvoltare 
a capacităţilor în domeniu. 

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost organizate 
opt interviuri de grup:

a) Două interviuri de grup au fost organizate cu repre-
zentanţi ai autorităţilor administraţiei publice lo-
cale (APL)5, care au fost divizaţi în două subgrupuri: un 
grup care a benefi ciat anterior de instruiri în domeniul 
violenţei în familie şi al Sistemului Naţional de Referire 
(10 persoane) şi un alt sub-grup cu persoane care n-au 
fost implicate în astfel de instruiri (10 persoane). Scopul 
unei astfel de abordări este de a înţelege mai bine im-
pactul activităţilor de instruire în derulare şi identifi carea 
necesităţilor adiţionale de instruire. Din 20 specialişti 
participanţi, 17 au fost femei şi 3 – bărbaţi. Sesiunile 
discuţiilor de grup au fost organizate în luna august 
2010 la Chişinău. 

3  CUATM – Clasifi catorul Unităţilor Administrativ-Teritoriale a Republicii Moldova
4  UPE – Unităţi primare de eşantionare

5  Reprezentanţi ai secţiilor de asistenţă socială, comisariatelor de poliţie, 
centrelor medicilor de familie, administraţiei publice locale (raionale), secţiei 
educaţionale, procurorilor, agenţiei de ocupare a forţei de muncă.
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b) Un grup a fost organizat pentru discuţii cu Echipele 
multidisciplinare (EMD) care activează la nivel de co-
munitate. Au fost incluşi 10 reprezentanţi ai EMD6, din 
care 5 au fost implicaţi anterior în instruiri cu privire la 
violenţa în familie şi Sistemul Naţional de Referire, iar alte 
5 persoane n-au participat la astfel de instruiri. Ca şi în 
cazul interviului de grup anterioar, obiectivele discuţiei 
au fost axate nu numai pe evaluarea cunoştinţelor şi ati-
tudinilor cu privire la problema în cauză, dar şi identifi -
carea viitoarelor necesităţi de instruire. Interviul de grup 
a fost organizat în luna august 2010 în Anenii Noi. 

c) Două interviuri de grup au fost organizate cu cetăţenii 
selectaţi în mod aleator, un grup cu femei şi alt grup cu 
bărbaţi, pentru a studia atitudinile şi stereotipurile cu 
privire la rolul femeilor şi bărbaţilor în familie şi în soci-
etate, care contribuie sau ar putea determina violenţa 
faţă de femei în familie. Grupul cu bărbaţi a inclus 10 
persoane cu următoarele caracteristici: vîrsta - 50% sub 
35 ani, 30% între 50-65 ani şi 20% între 35-50 ani; nivelul 
de studii - 40% cu studii medii generale, 30% cu studii su-
perioare, 30% cu studii secundare profesionale; statutul 
ocupaţional - 20% temporar şomeri, 40% angajaţi, 40% 
manageri; starea civilă - 70% căsătoriţi, 10% divorţaţi şi 
30% necăsătoriţi; mediul de reşedinţă - 50% din mediul 
rural şi 50% din mediul urban. Interviul de grup a fost 
organizat în luna august 2010 la Chişinău.

Discuţiile de grup cu femei au inclus 8 persoane cu 
următoarele caracteristici: vîrsta - 50% sub 35 ani, 25% 
între 35-50 ani şi 25% între 50-65 ani; nivelul de studii 
- 12,5% cu studii medii incomplete, 50% cu studii me-
dii generale, 25% cu studii superioare şi 12,5% cu studii 
secundare profesionale; statutul ocupaţional - 25% an-
gajate, dar în concediu de maternitate, 25% temporar 
şomere, 25% angajate, 12,5% cu ocupaţii ocazionale şi 
12,5% pensionare; starea civilă - 50% căsătorite, 12,5% 
mame singure, 25% divorţate şi 12,5% văduve; locul de 
reşedinţă - 50% din localităţi rurale şi 50% din mediul 
urban. Interviul de grup a fost organizat în luna august 
2010 la Chişinău. 

d) Pentru interviul de grup cu femei–victime ale 
violenţei în familie au fost selectate 12 femei conform 
următoarelor criterii: să fi  fost victimă a violenţei în fami-
lie şi să fi  apelat după sprijin la centrele de protecţie a 
victimelor din Drochia şi Căuşeni. Caracteristicile par-

ticipantelor sunt următoarele: vîrsta - 83,3% sub 35 ani 
şi 16,7% între 35-50 de ani; nivelul de studii - 25% cu 
studii medii incomplete, 50% cu studii medii generale, 
8,3% cu studii superioare şi 16,7% cu studii secundare 
profesionale; statutul ocupaţional - 33,4% angajate, dar 
în concediu de maternitate, 25% temporar şomere, 25% 
cu ocupaţii ocazionale, 8,3% angajaţi şi 8,3% studente. 

Acest interviu de grup şi-a propus drept scop să ex-
ploreze cunoştinţele şi percepţiile participantelor cu 
privire la problemele ce ţin de violenţa în familie şi 
impactul actelor de violenţă asupra acestora, pentru a 
înţelege mai bine nivelul de satisfacţie privind servici-
ile oferite de instituţiile abilitate şi pentru a identifi ca 
necesităţile în servicii mai efi ciente şi mai bune pentru 
victimele violenţei. 

e) Pentru interviul de grup cu bărbaţi care au comis 
acte de violenţă împotriva femeilor în familie au fost 
selectaţi 8 bărbaţi conform următoarelor criterii: să fi  co-
mis acte de violenţă împotriva femeilor în familie şi să fi  
fost încadrat în programul de reabilitare pentru abuza-
torii de alcool (ONG-ul „Viaţă Nouă”). Bărbaţii selectaţi au 
următoarele caracteristici: vîrsta - 50% sub 35 ani şi 50% 
între 35-50 de ani; nivelul de studii - 100% cu studii medii 
generale; statutul ocupaţional - 37,5% şomeri şi 62,5% 
angajaţi. Grupul şi-a propus drept scop să exploreze care 
sunt cunoştinţele şi percepţiile agresorilor cu privire la 
problema violenţei în familie; rolul masculinităţii în per-
petuarea violenţei şi atitudinile bărbaţilor cu privire la efi -
cacitatea şi efi cienţa ordonanţelor de protecţie, precum 
şi pentru a identifi ca necesităţile pentru dezvoltarea, 
îmbunătăţirea serviciilor pentru agresori. Interviul de 
grup a fost organizat în luna august 2010 în Anenii Noi.

f ) Interviul de grup cu reprezentanţi ai mass-media: 
au fost selectate 7 persoane în baza criteriului de a fi  un 
jurnalist cunoscut şi/sau de a deţine un post managerial 
în mass-media relevantă (radio, TV, ziare). Din cei şapte 
participanţi: trei au fost bărbaţi şi patru – femei. Obiec-
tivele acestui grup au fost de a explora cunoştinţele şi 
percepţiile acestora cu privire la violenţă împotriva fe-
meilor în familie, de a evalua interesul şi motivarea lor de 
a raporta astfel de probleme şi de a identifi ca necesităţile 
pentru îmbunătăţirea rolului mass-media în abordarea 
problemei violenţei în familie. Acest interviu de grup a 
fost organizat în luna august 2010 la Chişinău. 

6  Asistenţi sociali, ofi ţeri de poliţie, medici de familie, primari, directori de şcoli.
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1.3.2. Interviurile în profunzime 

Interviurile în profunzime au fost realizate cu 
reprezentanţii diferitor instituţii abilitate în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei în familie, în poziţii 
decizionale şi conducătorii structurilor prestatoare de 
servicii: Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii, 
Ministerului Educaţiei, Procuraturii Generale, instanţelor 
judecătoreşti, Centrului de Medicină Legală, Centrului 
de Drept Căuşeni, Dispensarului Republican de Narcolo-
gie, Centrului de asistenţă a victimelor din Căuşeni (10 
persoane). Drept obiective operaţionale a fost propusă 
analiza funcţionalităţii structurilor abilitate în preve-
nirea şi combaterea violenţei faţă de femei în familie 
şi identificarea problemelor existente şi a domeniilor 
care urmează a fi fortificate. Întrebările au fost focusate 
asupra mai multor aspecte: funcţionalităţii Sistemului 

Naţional de Referire, disponibilităţii serviciilor adecvate 
de asistenţă şi protecţie a victimelor, oferirii de către Le-
gea nr.45-XVI a protecţiei victimelor şi responsabilizării 
abuzatorilor, identificării barierelor în adresabilitatea 
victimei la serviciile existente, identificării barierelor 
în aplicarea eficientă a ordonanţei de protecţie, etc. În 
acelaşi timp, persoanele intervievate au fost rugate să 
formuleze propuneri vis-a-vis de măsurile ce pot în-
curaja femeile să nu ajungă victime ale violenţei, cum 
pot serviciile de asistenţă a victimelor încuraja încrede-
rea victimei în sistemul de protecţie, cum statul poate 
ajuta bărbaţii să nu devină abuzatori familiali, ce servicii 
de asistenţă a victimelor şi de reabilitare a abuzatorilor 
poate statul să dezvolte, etc.

Principalele constatări şi recomandări ce derivă din in-
terviurile de grup şi interviurile în profunzime sunt ex-
puse în capitolul 4 al prezentului raport.



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

18
2.1. Cadrul legal şi de politici 

Prin adoptarea Legii privind asigurarea şanselor egale 
între femei şi bărbaţi7 Guvernul Republicii Moldova a 
realizat un pas major în crearea cadrului legal pentru 
asigurarea egalităţii de gen şi constituirea unui sis-
tem efi cient de abordare a violenţei faţă de femei. 
Conco mitent cu sancţionarea discriminării în bază 
de gen, această lege mai prevede şi crearea Comisiei 
Guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi 
(CGEFB) şi a Departamentului politici pentru asigurarea 
egalităţii de gen şi prevenirea violenţei (DPAEGPV) în 
cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
(MMPSF), astfel edifi cînd structurile de bază pentru 
fortifi  carea eforturilor întru abordarea fenomenului vio-
len ţei în familie. 

În conformitate cu recomandările Comitetului Specializat 
CEDAW8 din 2006, prin care se atenţionează asupra 
necesităţii acordării unei atenţii sporite procesului de 
implementare a unor măsuri exhaustive de abordare 
a cazurilor de violenţă faţă de femei, în martie 2007 a 
fost adoptată Legea pentru prevenirea şi combaterea 

VIOLENŢA ÎN FAMILIE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA – CONTEXT LEGAL, 
INSTITUŢIONAL ŞI DE POLITICI

CAPITOLUL 2. 

În Republica Moldova fenomenul violenţei faţă de femei în familie a fost mediatizat mult datorită eforturilor depuse 
de organizaţiile internaţionale şi societatea civilă cu scopul de a spori nivelul de sensibilizare şi pentru a îmbunătăţi 
serviciile de protecţie a victimelor. În pofi da preocupărilor sporite vis-a-vis de această problemă, violenţa faţă de 
femei continuă să fi e percepută în contextul importanţei pe care o are familia ca și structură principală a societăţii. 
Din acest considerent sistemul general legal, instituţional şi de politici se bazează pe conceptul violenţei în familie. 
Acest fapt nu este unul surprinzător, deoarece rolurile tradiţionale de gen mai persistă în societatea moldovenească 
şi Republica Moldova nu a încetăţenit încă o tradiţie pe termen lung în ceea ce priveşte democraţia şi respectarea 
drepturilor omului. 

violenţei în familie (Legea nr. 45)9, care a fost promulgată 
de Preşedintele Republicii Moldova pe 18 martie 2008, 
intrînd în vigoare pe 18 septembrie 2008. Adoptarea 
acestei legi şi a modifi cărilor ulterioare a legislaţiei în 
domeniu a avut drept scop crearea unui mecanism de 
implementare a legii, reprezentînd un pas înainte în 
lupta împotriva violenţei în familie și care a contribuit 
semnifi cativ la plasarea acestei probleme pe agenda 
factorilor de decizie politică. 

În conformitate cu Legea nr. 45 privind prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie, fenomenul (violenţa 
în familie) este defi nit în felul următor: „orice acţiune 
sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de 
autoapărare sau de apărare a unor alte persoane, 
manifestată fi zic sau verbal, prin abuz fi zic, sexual, psi-
hologic, spiritual sau economic ori prin cauzare de 
prejudiciu material sau moral, comisă de un membru 
al familiei contra unor alţi membris, inclusiv contra co-
piilor, precum şi contra proprietăţii comune sau perso-
nale10”. Această lege extinde aplicabilitatea prevederilor 
pentru violenţa fi zică, sexuală şi psihologică, inclusiv cea 
economică şi spirituală, dar mai defi neşte drept violenţă 

7  Legea privind asigurarea şanselor egale pentru femei şi bărbaţi, 
Nr. 5-XVI, 9.02.2006, Monitorul Ofi cial Nr. 47-50/200, 24.03.2006   

8  Comitetul Naţiunilor Unite cu privire la eliminarea discriminării împotriva femeilor, 
Comentarii cu privire la eliminarea discriminării împotriva femeilor: Republica 
Moldova, CEDAW/C/MDA/CO/3, 2006

9  Legea pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
Nr. 45 din 01.03.2007, Monitorul Ofi cial Nr. 55-56, 18 martie 2008, http://lex.
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=
1&id=327246 

10  Art. 2, Legea nr. 45 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
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în familie actele comise de partenerii care nu sunt în 
relaţii ofi ciale de căsătorie. Aceste defi niţii sunt impor-
tante deoarece ele vizează în mod direct domeniul de 
cercetare al prezentului studiu.

Eforturile iniţiale de implementare a legii au relevat un şir 
de defi cienţe care pun în pericol aplicarea efi cace a acestui 
act legislativ. Aceste defi cienţe au fost atribuite mai cu 
seamă faptului că legea se bazează pe o abordare axată pe 
familie, fi ind lipsită de mecanismele de asigurare a aplicării 
efective a măsurilor de protecţie11. Pentru a elimina aceste 
defi cienţe, au fost elaborate amendamente la un şir de 
acte normative, care au fost adoptate în baza Legii Nr.167, 
din 9 iulie 201012. Acestea fac referinţă la „hârţuirea sexuală” 
(art. 173 din Codul Penal13) şi „violenţa în familie” (art. 201 
din Codul Penal), acoperind atît violenţa fi zică, cît şi cea 
psihologică, care cuprind leziuni corporale uşoare, dar 
şi cele medii şi grave, cît şi acţiuni care induc moartea 
victimei. Noile amendamente mai prevăd şi proceduri 
noi în Codul Civil şi Codul de Procedură Penală pentru a 
oferi posibilitatea aplicării ordonanţelor de protecţie de 
către judecători. Cu toate acestea, mai există unele lacune 
şi necesităţi de perfecţionare pentru a asigura punerea 
în aplicare a măsurilor de protecţie urgentă, inclusiv 
prevederi care să reglementeze cazurile de încălcare a 
ordonanţelor de protecţie emise. 

Concomitent cu cadrul legal, recent în Republica Mol-
dova au fost elaborate documente relevante privind 
politicile pentru abordarea inegalităţii de gen şi violenţei 
în familie, cel mai important fi ind Programul Naţional de 
asigurare a egalităţii de gen pentru anii 2010 – 2015 şi 
Planul de Acţiuni 2010-2013 pentru implementarea 
acestuia. Una din priorităţile politicilor adoptate în 
acest domeniu rezidă în prevenirea violenţei împotriva 
femeilor, inclusiv a violenţei în familie. 

2.2. Cadrul instituţional 

Principala instituţie care se ocupă de problemele ce ţin 
de violenţa în familie este MMPSF prin intermediul De-

partamentului de politici pentru asigurarea egalităţii de 
gen şi prevenirea violenţei. La nivel de raion, responsa-
bile de problemele violenţei în familie sunt Direcţiile de 
asistenţă socială, competenţele cărora în acest dome-
niu nu sunt pe deplin elaborate14. Guvernul Republicii 
Moldova a recunoscut existenţa unor defi cienţe vizibile 
în sistemul existent de asistenţă socială, cum ar fi : lipsa 
serviciilor comunitare de asistenţă socială; fragmentarea 
serviciilor de asistenţă socială la diverse nivele şi a pro-
gramelor, măsurilor pentru persoanele în situaţii de difi -
cultate; instituţionalizare excesivă; lipsa de coordonare 
şi colaborare pentru implementarea politicilor sociale 
integrate şi coerente15. La moment funcţionează 25 de 
centre de zi pentru adulţi şi persoane cu dizabilităţi, 25 
de centre pentru familiile cu copii cu dizabilităţi şi 30 de 
centre de zi pentru familiile cu copii în situaţie de risc. 
Adiţional, pe teritoriul Republicii Moldova activează 936 
de asistenţi sociali , consideraţi a fi  acele unităţi-cheie de 
intervenţie la etapa de identifi care şi prevenire a cazurilor 
de violenţă în familie. Asistenţii sociali sunt responsabili 
de problemele familiei, inclusiv cazurile de violenţă16. 
Totuşi, serviciile de asistenţă socială specializată pentru 
victimele violenţei în familie, oferite de către stat, cît şi 
numărul de programe specializate pentru agresori, sunt 
insufi ciente. Unele servicii sunt oferite mai cu seamă de 
ONG-uri şi acestea vor fi  prezentate în continuare. 

Alte ministere de resort, cum ar fi  Ministerul Afacerilor 
Interne (MAI), Ministerul Sănătăţii (MS) şi Ministerul Jus-
tiţiei (MJ) au un rol important la acest capitol. MAI este 
responsabil de înregistrarea și solutionarea cazurilor de 
violenţă în familie în mod sistematic, prin menţinerea 
ordinii publice şi supravegherea aplicării legii. Cazurile 
în care violenţa în familie au rezultat în infracţiuni pe-
nale sunt tratate de MAI în conformitate cu Codul Penal. 
Această instituţie este responsabilă şi de evidenţa cazu-
rilor de violenţă în familie, fi ind disponibile şi unele date 
statistice cu privire la prevalenţa violenţei în familie. 

La moment centrele de medicină legală sunt princi-
palele instituţii din domeniul sănătăţii care se ocupă 

 11   În art. 13 şi 15, legea stipulează eliberarea ordonanţei de protecţie în decurs de 24 
de ore din momentul survenirii actului de violenţă. 

12  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=
1&id=335828

13 Codul Penal al Republicii Moldova Nr. 985 din 18.04.2002
14 Legea nr.45-XVI,  art. 8, stabileşte competenţele asistenţei sociale. 
15 Hotărârea 1512 din 31 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Programului 

Naţional privind dezvoltarea unui sistem integrat 
de servicii sociale, 2008 - 2012; 

16  Conform Hotărârii 1512 din 31 decembrie 2008 cu privire la aprobarea 
Programului Naţional privind dezvoltarea unui sistem integrat de servicii sociale, 
2008 - 2012, asistenţii sociali au sarcina de a identifi ca şi evalua potenţialii 

benefi ciari, care ar putea include copii, persoane în etate, persoane cu dizabilităţi, 
persoane dependente de alcool, droguri şi alte substanţe toxice, persoanele 
infectate cu HIV/SIDA, persoane care au fost neglijate sau persoane abuzate 
şi victime ale violenţei în familie  şi trafi cului de persoane. Asistenţii sociali 
elaborează planuri individualizate de asistenţă, oferă servicii de asistenţă socială 
primară (inclusiv servicii de consiliere, suport pentru familii şi monitorizează 
progresul copiilor care sunt plasaţi în familii de substituire) şi referă cazurile la 
servicii specializate  şi au grijă de problemele de ordin mai general, evaluează 
necesităţile comunităţii şi parvin cu recomandări pentru dezvoltarea unor servicii 
noi de asistenţă socială. Conform celor relatate de Guvernul Moldovei, numărul de 
asistenţi sociali mai este încă insufi cient în comparaţie cu diversitatea de necesităţi 
sociale şi cererea pentru astfel de servicii din partea populaţiei. Doar 10% din 
colaboratorii la nivel de comunitate dispun de califi cări adecvate. Salariile mici 
induc un fl ux mare de personal.
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de victimele violenţei în familie. În Republica Moldova 
funcţionează 32 de centre, care sunt amplasate în in-
cinta spitalelor raionale. Nu este prea clar care este rolul 
medicilor de familie şi al centrelor ginecologice specia-
lizate în ceea ce priveşte tratarea cazurilor de violenţă 
în familie, deoarece nu există regulamente interne şi 
protocoale cu privire la violenţa în familie în acest sec-
tor-cheie. Cîteva instruiri cu privire la violenţa în familie 
şi rolul lucrătorilor medicali în identifi carea, asistarea şi 
consilierea victimelor violenţei în familie au fost organi-
zate în anul 2010 cu suportul UNFPA. Cu toate acestea, 
astfel de instruiri nu sunt organizate în mod sistema-
tic. Interviul cu reprezentantul sectorului de asistenţă 
medicală din Cahul17 a confi rmat faptul că motivaţia și 
capacităţile lucrătorilor medicali în a identifi ca şi gestio-
na cazurile de violenţă în familie sunt foarte reduse. Un 
exemplu bun privind modul în care sistemul de asistenţă 
medicală ar putea acţiona efi cient drept răspuns la ca-
zurile de violenţă în familie sunt Centrele maternale din 
Cahul, Drochia, Căuşeni, etc. 

Colaborarea intersectorială este un alt aspect slab al 
sistemului instituţional de răspuns la VF în Moldova. Pînă 
în prezent, MAI şi MS au semnat un acord cu privire la 
reglementarea aranjamentelor de colaborare între aceste 
două sectoare, stabilind responsabilitatea personalu-
lui medical de a raporta MAI cazurile de leziuni corpo-
rale, însă această obligaţie nu se referă în mod specifi c 
doar la cazurile de VF. Totuşi, ţinînd cont de resursele și 
capacităţile existente în sectorul sănătăţii de a eradica 
fenomenul violenţei în familie, nu este clar în ce măsură 
acest sector abordează problema în cauză. Cu regret, MAI 
şi MMPSF n-au semnat un astfel de acord, după cum n-au 
făcut-o nici alte sectoare importante, cum ar fi  MJ. Pentru 
a îmbunătăţi colaborarea între autorităţile locale şi cele 
centrale în ceea ce priveşte prevenirea şi soluţionarea ca-
zurilor de violenţă în familie, precum şi pentru a asigura 
implementarea cadrului legal existent, au fost elaborate 
instrucţiuni sectoriale specifi ce (pentru asistenţii so-
ciali, lucrătorii medicali şi de poliţie). Aceste instrucţiuni 
urmează să fi e aprobate de MMPSF, MS şi MAI. 

Este necesar de menţionat mecanismul şi structura 
instituţională slab dezvoltate de asigurare a gestionării 
efi ciente şi prevenirii corespunzătoare a cazurilor de 
violenţă, inclusiv capacitatea redusă a organizaţiilor 
neguvernamentale de a se implica în acest proces, în 
special în domeniul prestării de servicii18. 

2.3. Informaţie disponibilă cu privire 
la violenţa în familie

O preocupare majoră în ceea ce priveşte disponibili-
tatea şi necesitatea de a colecta şi analiza datele cu 
privire la violenţa faţă de femei a fost reiterată în Co-
mentariile Comitetului Specializat CEDAW (2006) şi în 
Raportul Raportorului Special cu privire la violenţa faţă 
de femei (2009). Cu toate acestea, statisticile ofi ciale 
unifi cate în baza surselor intersectoriale cu privire la ac-
tele de violenţă în familie nu sunt încă disponibile, din 
cauza inexistenţei unui sistem unifi cat şi standardizat 
de colectare a datelor. La moment, colectarea şi înreg-
istrarea datelor se efectuează mai cu seamă manual, 
utilizînd formulare nestandardizate, separate pentru fi e-
care sector (poliţie, protecţie socială şi sănătate). Astfel, 
procesarea datelor într-un sistem naţional unifi cat este 
o sarcină difi cilă, dacă nu chiar imposibilă şi la moment 
încă nu se cunoaşte cînd va fi  funcţional un astfel de 
sistem unifi cat pentru colectarea la scară naţională a da-
telor şi informaţiei cu privire la violenţă în familie19. 

Pentru a face faţă acestor defi cienţe semnifi cative de 
date, estimările cu privire la prevalenţa şi incidenţa 
violenţei în familie au la bază sondajele în gospodării şi 
studiile de cercetare. Studiul Demografi c şi de Sănătate 
(SDS) din 2005 atestă o prevalenţă a violenţei pe par-
cursul vieţii de 27% în rîndul femeilor intervievate de la 
vîrsta de 15 ani, iar rata violenţei pe parcursul ultimilor 
12 luni anterioare studiului a fost de 13%. Majoritatea 
cazurilor de violenţă s-au produs în familie şi au fost 
comise mai cu seamă de soţi, fi ind urmaţi de taţi/taţi 
vitregi. Majoritatea victimelor violenţei au fost mamele 
cu copii20. 

17  Tatjana Shikoska, 2009, Raportul de evaluare a Proiectului „Dezvoltarea unui 
sistem informaţional integrat pentru violenţa în familie drept parte a unei 
abordări integrate întru gestionarea violenţei domestice în Republica Moldova” 
(Mda1g41a).  

 18 Doar cîteva ONG-uri sunt active în domeniul problemelor de gen şi VF în ţară: 
ONG-ul Gender-Centru (cercetare, training şi advocacy în domeniul egalităţii de 
gen şi violenţei împotriva femeilor),Centrul – adăpost “Casa Mărioarei” din Chişinău 
(servicii de reabilitare, mai cu seamă victimelor violenţei în familie, adăpost, 
consiliere psihologică, asistenţă socială şi asistenţă legală), Centrul maternal 
“Ariadna” (adăpost pentru mamele cu copii pînă la 3 ani, inclusiv victime ale 

violenţei în familie), Asociaţia familiilor monoparentale , Cahul (asistenţă juridică, 
psihologică şi socială mamelor singure, cît şi victimelor violenţei în familie). 

19  În 2009, MMPSF cu asistenţa UNFPA şi suportul din partea Guvernului României 
a elaborat Sistemul Informaţional Integrat (SII) cu privire la violenţa în familie, 
care a fost testat ca proiect-pilot în orașele Drochia şi Cahul. Conceptul SII 
a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului din 9 septembrie 2009. SII va oferi 
infrastructură de monitorizare la nivel naţional ce  va permite colectarea 
informaţiei, dar şi o gestionare mai bună a sistemului  naţional 
pe domeniul  violenţei în familie. 

20  Studiul Demografi c şi de Sănătate, Moldova, 2005, p. 207  
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Datele SDS demonstrează că separarea şi divorţul sunt 
factorii ce fac să prevaleze violenţa: 60% dintre femeile 
divorţate sau separate de soţi au raportat experienţe de 
violenţă de la vîrsta de 15 ani, în comparaţie cu 28% din 
numărul femeilor căsătorite. Văduvele raportează rate 
mai mari de violenţă decît femeile căsătorite (34% şi, re-
spectiv, 28%). De asemenea, studiul relevă faptul că fe-
meile din mediul rural sunt mai predispuse să raporteze 
cazurile de violenţă decît femeile din mediul urban (29% 
şi, respectiv, 24%). O tendinţă similară se observă şi în ca-
zul experienţei de violenţă pe parcursul ultimelor 12 luni 
anterioare sondajului: 14% dintre femeile din mediul ru-
ral şi 10% dintre femeile din mediul urban au raportat 
experienţe de violenţă21.

În conformitate cu caracteristicile socio-economice 
cheie ale victimelor, SDS indică că experienţa de vio-
lenţă descreşte odată cu creşterea nivelului de studii 
atît pentru violenţa pe parcursul vieţii, cît şi pentru 
cea din ultimele 12 luni. Totuşi, raportarea cazurilor de 
violenţă este mai puţin probabilă doar pentru femeile 
care au studii mai avansate decît cele medii generale. 
De exemplu, 18% dintre femeile cu un nivel de studii 
superior nivelului mediu general au raportat cazuri de 
violenţă de la vîrsta de 15 ani, pe cînd 28% dintre femei 
cu studii medii generale sau studii medii speciale au ra-
portat cazuri de violenţă. Există o probabilitate mai mică 
de survenire a cazurilor de violenţă pentru femeile care 
nu sunt angajate în cîmpul muncii, decît cele care au 
o sursă de venit (23% comparativ cu 30%). Mai multe 
cazuri de violenţă au fost raportate de către femeile din 
gospodăriile cel mai puţin asigurate, comparativ cu fe-
meile din gospodăriile mai înstărite (33% faţă de 22%). 
Principalii agresori în cazurile de violenţă faţă de femei 
sunt soţii (69%) şi mai puţin taţii/taţii vitregi (14%) şi 
mamele/mamele vitrege (7%)22.

Un alt studiu, „Femeile în situaţie de risc în Republica 
Moldova”, realizat în 2005, a relevat că 41% dintre fe-
meile intervievate cu vîrsta cuprinsă între 16-35 de ani 
au suferit de violenţă în familie pe parcursul vieţii. Con-
form acestui studiu, femeile din grupul de vîrstă 16–24 
ani sunt supuse, mai cu seamă, violenţei din partea 
tatălui, iar femeile din grupul de vîrstă 25-35 ani, mai cu 
seamă din partea soţului sau a partenerului. Studiul a 

mai demonstrat că peste o treime dintre toate femeile 
intervievate cu vîrsta între 30-40 ani au suferit de abuz 
fi zic, pe cînd 30% dintre femeile şi fetele tinere, cu vîrsta 
între 16-19 ani, au suferit de violenţă sexuală23. 

Datele din aceste două studii au fost prezentate cu scop 
informativ şi nu sunt comparabile, deoarece aceste două 
studii utilizează diferite metodologii şi eşantioane, dar 
şi indicatori şi defi niţii diferite, cum ar fi  prevalenţa pe 
parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni, tipurile de violenţă, 
etc.24 Din cauza diferenţelor metodologice şi a limitărilor 
acestor studii este evidentă necesitatea pentru date 
exhaustive, standardizate din punct de vedere metodo-
logic şi comparabile pe plan internaţional cu privire la 
prevalenţa şi consecinţele violenţei în familie. 

Pentru a înţelege mai bine care sunt cunoştinţele în rîn-
dul moldovenilor despre fenomenul violenţă în familie, 
cît şi percepţiile cu privire la problema dată, în 2007 a 
fost realizat un studiu de opinie de către organizaţia La 
Strada25. Acest sondaj a relevat că 50% dintre persoanele 
intervievate au auzit despre violenţă în familie, dar nu 
cunoşteau detalii despre problema dată. În cazul în 
care doar jumătate din respondenţi cunoşteau despre 
existenţa unei astfel de probleme, nu e de mirare faptul 
că doar 41% dintre persoanele intervievate considerau 
violenţa ca fi ind o problemă gravă pentru Republica 
Moldova. Nivelul de cunoştinţe în rîndul populaţiei din 
mediul urban este mai mare decît în rîndul populaţiei 
care locuieşte în zona rurală. Este interesant faptul că 
marea majoritate a respondenţilor (79%) consideră 
drept cauză principală a violenţei consumul excesiv de 
alcool, pe cînd doar cîţiva respondenţi au menţionat 
modelul tradiţional autoritar al relaţiilor în familie (17%) 
şi emanciparea femeilor (8%) ca factori determinanţi  ai  
violenţei faţă de femei în familie. 

Ţinînd cont de faptul că acest sondaj a fost realizat pe 
un eşantion mic şi nereprezentativ, fi ind intervievate 
atît femeile, cît şi bărbaţii, necesitatea de a înţelege mai 
bine nivelul de cunoştinţe şi atitudinile femeilor despre 
violenţa în familie, utilizînd un eşantion naţional repre-
zentativ, cît şi diverse metode de cercetare calitativă, 
devine şi mai importantă, fi ind astfel unul dintre obiec-
tivele de bază ale prezentului studiu. 

21  Studiul Demografi c şi de Sănătate, Moldova, 2005, p. 208
22  Studiul Demografi c şi de Sănătate, Moldova, 2005, p. 209
23  IMAS inc., Winrock International, 2005, Femeile în situaţie de risc în Republica 

Moldova. Studiu naţional reprezentativ  http://www.atnet.md/public/46/en/
Women%20At%20Risk_eng.pdf , p.63 

24  SDS se bazează pe un eşantion probabilistic reprezentativ la nivel de ţară 
de circa 11000 de gospodării, populaţia de referinţă fi ind  femeile în vîrstă 
de 15-49 ani; Studiul Femeile în situaţie de risc, a utilizat un eşantion 
probabilistic de doar 1030 de persoane, excluzînd respondenţii din 
Chișinău, iar populaţia de referinţă fi ind femeile cu vîrsta de 16-35 ani.

25  La Strada, Sondajul opiniei publice cu privire la violenţa în familie, 2007, 
Magenta Consulting.
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3.1. Violenţa faţă de femei în familie 
din partea soţului/partenerului pe 
parcursul vieţii şi în decursul 
ultimelor 12 luni
În acest capitol este prezentată situaţia privind violenţă 
psihologică, fi zică sau sexuală din partea soţului/parte-
nerului curent sau cel mai recent în conformitate cu un 
şir de caracteristici de context. Deoarece femeile se pot 
confrunta cu mai multe forme de violenţă concomitent, 
toate cazurile sunt măsurate şi nu se exclud reciproc.

Conform datelor sondajului, rata totală de prevalenţă a 
violenţei din partea soţului/partenerului pe parcursul 
vieţii (psihologică, fi zică sau sexuală) este de 63,4% (vezi 
anexa 3, tabelul 1) sau, altfel spus, 6 din 10 femei s-au 
confruntat, de la vîrsta de 15 ani, cel puţin cu o formă 
de violenţă. Statutul social şi economic al victimei şi 
mediul de reşedinţă determină într-o anumită măsură 
probabilitatea survenirii cazurilor de violenţă din partea 

PREVALENŢA, FACTORII ŞI 
CONSECINŢELE VIOLENŢEI FAŢĂ DE 
FEMEI ÎN FAMILIE (studiul cantitativ)

CAPITOLUL 3. 

Pentru măsurarea violenţei faţă de femei în familie au fost abordate următoarele aspecte: prevalenţa violenţei din 
partea soţului/partenerului curent sau recent şi violenţa din partea altor persoane (detalii privind defi niţiile vezi în 
secţiunea 1.2.1). Pentru ambii indicatorii sunt utilizate două perioade de referinţă: pe parcursul vieţii, începînd cu 15 
ani, şi în ultimele 12 luni anterioare interviului.

Deoarece violenţa faţă de femei în familie de cele mai dese ori presupune violenţa din partea soţului/partenerului şi 
acest fapt, la rîndul său, stă la baza inegalităţii de gen, studiul se axează pe o analiză comparativă a violenţei conju-
gale cu violenţa comisă de alţi membri ai familiei. Datele privind prevalenţa violenţei din partea soţului/partenerului 
sunt analizate în baza unui şir de factori ce ţin de statutul socio-economic al femeii-victimă şi al soţului/partenerului. 
De asemenea, sunt analizate şi tipurile specifi ce/caracteristice fi ecărei forme de violenţă, dar şi frecvenţa survenirii 
cazurilor de violenţă.

soţului/partenerului. Astfel, rata prevalenţei violenţei 
pe parcursul vieţii în rîndul femeilor din mediul rural 
(68,2%) este mai mare decît în cazul femeilor din mediul 
urban (57,4%). Vîrsta este un alt factor care determină 
riscul expunerii la violenţa din partea partenerului. Deşi 
violenţa din partea soţului/partenerului este pe larg 
răspîndită în toate grupurile de vîrstă, cel mai mare 
număr de femei, care au suferit de violenţă din partea 
soţului/partenerului, se regăseşte în rîndul femeilor cu 
vîrsta de 45-54 ani (70,3%), urmate de femeile din grupul 
de vîrstă de 55-59 ani (69,1%) şi 60-65 ani (64,3%). Totuşi, 
datele relevă faptul că peste jumătate dintre femeile 
mai tinere, de asemenea, au raportat cazuri de violenţă 
psihologică, fi zică sau sexuală (vezi fi gura 1).

Starea civilă a victimei este corelată cu experienţa ca zu-
rilor de violenţă. Femeile divorţate sau separate rapor-
tează mai multe cazuri de violenţă din partea soţului/
partenerului (84%), iar cea mai mică prevalen ţă a vio  len ţei 
se atestă în rîndul femeilor afl ate în concubinaj (53,1%). 
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Datele sondajului mai sugerează că experienţa cazurilor 
de violenţă din partea soţului/partenerului tinde să fi e 
mai puţin frecventă odată cu sporirea nivelului de studii 
al femeii. Cu cît e mai înalt nivelul de studii al femeii, cu 
atît e mai mică probabilitatea ca ea să sufere de violenţă 
din partea soţului/partenerului. Dacă femeile cu studii 
superioare au raportat cazuri de violenţă în proporţie de 
58 la sută, atunci cele cu studii gimnaziale complete şi 
medii speciale au suferit de cel puţin o formă de violenţă 
în proporţie de 69 şi, respectiv, 68 la sută. 

Relaţia între violenţa din partea soţului/partenerului şi 
statutul ocupaţional al victimei indică anumite infl uenţe 
asupra expunerii violenţei din partea partenerului. Fe-
meile casnicele şi cele fără un loc de muncă raportează 
mai puţine cazuri de violenţă din partea soţului/parte-
nerului (57,7% şi 59,9%) decît femeile care sunt angajate 
şi dispun de surse proprii de venit. În rîndul femeilor an-
gajate, cea mai mică rată a prevalenţei este în cazul fe-
meilor angajate pe cont propriu în activităţi neagricole 

(63%), a femeilor cu statut de salariate (65%), cel mai 
mult fi ind afectate de violenţă femeile care activează pe 
cont propriu în sectorul agricol (67%).

Dacă ne referim la prevalenţa cumulativă a celor trei 
forme de violenţă din partea soţului/partenerului 
curent sau recent, constatăm că 12,3% dintre femei, pe 
parcursul vieţii, au avut parte de experienţe specifi ce tu-
turor formelor de violenţă. Ca şi în cazul ratei generale 
de prevalenţă a violenţei, femeile din mediul rural au 
raportat mai multe experienţe cumulative a celor trei 
forme de violenţă, 14% faţă de 10,3% pentru femeile din 
mediul urban. Survenirea cazurilor de multiple forme de 
violenţă au fost raportate mai frecvent de către femeile 
din grupa de vîrstă 55-59 ani, dar şi de femeile divorţate 
sau separate de soţul/partenerul cel mai recent. Cas-
nicele par să fi e expuse unui risc mai mic de a deveni 
victime ale violenţei multiple (5,8%) în comparaţie cu 
femeile care sunt antrenate în alte categorii de activităţi 
(vezi fi gura 2). 

Figura 1.  Rata totală de prevalenţă a violenţei (psihologică, fi zică sau sexuală) 
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, de la vîrsta de 15 ani, %
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Prevalenţa generală a violenţei din partea soţului/
partenerului în decursul ultimelor 12 luni, măsurată ca 
procentajul total al femeilor cu soţi/parteneri care au 
raportat experienţe de orice formă de violenţă pe par-
cursul ultimelor 12 luni,26 este semnifi cativă şi reprezintă 
26,8% din numărul total al respondentelor. Incidenţa 
violenţei în ultimele 12 luni, de asemenea, este mai 
mare în zonele rurale, astfel încît, fi ecare a treia femeie a 
raportat cazuri de violenţă în ultimele 12 luni, compara-
tiv cu fi ecare a cincea femeie din mediul urban. Dacă 

ne refe rim la prevalenţa violenţei pe parcursul vieţii, în 
raport cu violenţa în ultimele 12 luni, pentru femeile din 
mediul rural în raport cu cele din cel urban, constatăm 
că ponderea femeilor din mediul rural, care au suf-
erit de orice tip de violenţă în ultimele 12 luni, a sporit 
neesenţial în comparaţie cu ponderea femeilor care cel 
puţin o dată pe parcursul vieţii au suportat cazuri de 
violenţă din partea soţului/partenerului (vezi fi gura 3). 

Contextul socio-economic al violenţei în ultimele 12 
luni relevă tendinţe similare violenţei pe parcursul vieţii, 

Figura 2. Rata totală de prevalenţă a violenţei cumulative (psihologică, fi zică şi 
sexuală) din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, de la vîrsta de 15 ani, %

Figura 3. 

Figura 3. Rata totală de prevalenţă a violenţei (psihologică, fi zică sau sexuală) 
din partea soţului/partenerului în ultimele 12 luni,%

26  Vezi defi niţia în secţiunea 1.2.1 „Cercetarea cantitativă”
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cele mai afectate fi ind femeile căsătorite (33%), femeile 
cu studii gimnaziale (37%), dar şi un sfert din femeile cu 
studii superioare şi secundare profesionale au raportat 
experienţe de violenţă din partea soţului/partenerului 
pe parcursul ultimelor 12 luni. 

Experienţe cumulative ale celor trei forme de violenţă 
au fost raportate de către femei şi în ultimele 12 luni. 
Din numărul total de femei intervievate, 1,5% au suf-
erit ca urmare a celor trei tipuri de violenţă, în mediul 
rural 2,3% dintre femei au raportat forme multiple de 
violenţă, pe cînd în mediul urban, doar 0,4%. Cea mai 
mare parte a femeilor victime ale violenţei multiple sunt 
femeile fără un loc de muncă (3,7%), iar casnicele şi pen-
sionarele au fost afectate cel mai puţin (0,6% şi, respec-
tiv, 0,8%). Corelarea cu nivelul de studii ne indică acelaşi 
model ca şi în cazul ratelor generale de prevalenţă, iar 
femeile cu studii gimnaziale sunt supuse celui mai mare 
risc de a deveni victime ale violenţei multiple, inclusiv şi 
în ultimul an (4,8%) (vezi anexa 3, tabelul 2).

În concluzie, putem constata că violenţa faţă de femei 
din partea soţului/partenerului este pe larg răspîndită în 
Moldova şi acest fl agel afectează toate femeile indife-
rent de vîrstă, loc de reşedinţă, statutul socio-economic. 
Totuşi, analiza mai relevă şi unele tendinţe specifi ce care 
sunt corelate cu un şir de factori individuali, socio-eco-
nomici şi culturali, cum ar fi  mediul de reşedinţă al vic-
timei, vîrsta, starea civilă, statutul ocupaţional şi nivelul 
de studii. Prevalenţa în rîndul femeilor din mediul rural, 
femeilor cu un nivel de studii redus, femeilor şomere sau 
celor care sunt angajate pe cont propriu în activităţi ag-
ricole este mai înaltă. În general, constatările de mai sus 
confi rmă complexitatea acestei probleme şi ne indică 
un şir de factori care au un impact asupra prevalenţei 
violenţei faţă de femei din partea soţului/partenerilor şi 
doar intervenţiile sistematice, intersectoriale ar putea să 
contribuie la reducerea prevalenţei acestui fl agel. 

3.2. Prevalenţa violenţei din partea 
soţului/partenerului pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni, după forme 
specifi ce şi frecvenţă 

3.2.1.  Prevalenţa violenţei psihologice pe 
parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni 27

În cadrul studiului au fost colectate informaţii privind 
diferite forme specifi ce ale violenţei pe parcursul vieţii 

şi în ultimele 12 luni, fapt ce ne permite să analizăm fi e-
care tip de violenţă separat. În medie, din numărul total 
de femei intervievate, circa 60% au raportat experienţe 
de violenţă psihologică pe parcursul vieţii, iar 26% au 
suferit în rezultatul acestei forme de violenţă pe parcur-
sul ultimelor 12 luni. Caracteristicile socio-economice 
ale victimei denotă tendinţe similare celor înregistrate 
pentru prevalenţa violenţei în general (orice formă), atît 
pe parcursul vieţii, cît şi în decursul ultimelor 12 luni. 

Şi în cazul violenţei psihologice cele mai afectate pe 
parcursul vieţii sunt femeile din mediul rural (62,9%), 
pe cînd cele din cel urban sunt expuse acestei forme 
de violenţă în proporţie de 55,1%. Violenţa psihologică 
este mai frecventă în cazul femeilor din grupa de vîrstă 
45-59 ani (66%), mai puţin fi ind afectate femeile tinere 
(50,2%). Situaţia este diferită dacă ne referim la cazu-
rile de violenţă în ultimele 12 luni, prevalenţa violenţei 
psihologice fi ind în descreştere pe măsura înaintării în 
vîrstă. În medie, fi ecare a treia femeie în vîrstă de 15-
34 ani a raportat experienţe de violenţă psihologică, 
comparativ cu fi ecare a cincea femeie în vîrstă de 55-
65 ani (vezi fi gura 4). Diferenţa între rata de prevalenţă 
a violenţei psihologice pe parcursul vieţii şi în decursul 
ultimelor 12 luni, între aceste două grupuri de vîrstă, 
poate fi  explicată prin faptul că, cu cît femeia este mai în 
vîrstă, cu atît mai mare este probabilitatea ca femeia să 
nu aibă un partener în ultimele 12 luni.

Corelaţia dintre starea civilă a victimei şi prevalenţa 
violenţei psihologice este consistentă cu constatările 
ce ţin de prevalenţa oricărei forme de violenţă. Femeile 
separate sau divorţate au raportat cele mai multe cazuri 
de violenţă psihologică pe parcursul vieţii (83,3%), după 
care urmează văduvele (60,3%) şi femeile căsătorite 
(56,8%). În decursul ultimului an, cel mai mult au avut 
de suferit în rezultatul violenţei psihologice femeile în 
relaţii conjugale (vezi fi gura 4).

Violenţa psihologică în raport cu nivelul de studii al vic-
timei nu înregistrează diferenţe semnifi cative în rata de 
prevalenţă pe parcursul vieţii. Femeile cu un nivel mai 
înalt de studii raportează mai puţine cazuri de violenţă 
psihologică (56,8%), cea mai mare rată de prevalenţă 
a violenţei psihologice este în cazul femeilor cu studii 
gimnaziale (62%) (vezi fi gura 5). Decalaje mai mari se 
înregistrează în cazurile de violenţă survenite pe parcur-
sul ultimelor 12 luni. Rata prevalenţei violenţei psiho-
logice este cu 10 puncte procentuale mai mare pentru 
femeile cu un nivel de educaţie mai redus comparativ cu 
femeile cu un nivel mai înalt de educaţie. Acest fapt ne 

27  Violenţa psihologică exclude actele de violenţă economică, de control 
şi de izolare socială a victimelor.
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confi rmă importanţa studiilor pentru femei, deoarece 
femeile mai educate probabil trăiesc în cuplu cu bărbaţi 
mai educaţi şi relaţia lor este mai puţin infl uenţată de 
rolurile de gen patriarhale şi tradiţionale, ceea ce consti-
tuie rădăcina violenţei psihologice.

În funcţie de statutul ocupaţional al victimei constatăm 
o corelaţie pozitivă în raportarea cazurilor de violenţă 

psihologică. Pe parcursul vieţii de la vîrsta de 15 ani, cel 
mai mult au suferit de violenţă psihologică femeile sala-
riate (63%) şi pensionarele (63%). Rate similare au fost 
înregistrate în cazul femeilor angajate pe cont propriu 
(54,2%), dar şi a celor fără un loc de muncă sau cas-
nicele. Cu toate acestea, în ultimele 12 luni pensionarele 
au fost victime ale violenţei psihologice într-o proporţie 

Figura 4. Prevalenţa violenţei psihologice din partea soţului/partenerului pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni, dupa mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, %

Figura 5. Prevalenţa violenţei psihologice din partea soţului/partenerului pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni, dupa nivelul de studii şi statutul ocupaţional al femeii, %
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mai mică decît persoanele angajate pe cont propriu şi 
casnicele (vezi fi gura 5). Deşi tendinţa dată ar putea fi  
explicată prin perioada de referinţă mai mare, alţi fac-
tori, de asemenea, ar putea infl uenţa această ordine de 
idei, cum ar fi  contextul specifi c al familiei în care trăiesc 
persoanele în etate. 

a)  Prevalenţa violenţei psihologice după forme 
specifi ce pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni

În cadrul studiului au fost colectate informaţii privind cele 
patru forme tipice ale violenţei psihologice: insultarea, 
umilirea, frica şi intimidarea şi ameninţarea verbală. Mar-
ea majoritate a femeilor victime ale violenţei psihologice 
au declarat că au fost insultate cel puţin o dată pe parcur-
sul vieţii (91,4%), fi ecare a doua femeie a fost intimidată 
sau speriată, 38,1% au fost supuse ameninţărilor verbale, 
iar 37% - umilinţei. Pe parcursul ultimelor 12 luni, pentru 
a-şi menţine controlul asupra femeii, soţul/partenerul 
curent sau cel mai recent a recurs la aceleaşi forme de 
violenţă psihologică, predominînd practicile de insultă 
şi intimidare (vezi fi gura 6).

Practic toate tipurile de violenţă psihologică, în afară de 
umilire, au fost prezente mai cu seamă în cazul femei-
lor din mediul rural, iar insultele au afectat aproape în 
mod egal atît femeile din mediul rural, cît şi pe cele din 
mediul urban (92,2% şi, respectiv, 90,2%). Dezagregarea 
datelor în baza vîrstei femeilor-victime ne indică unele 

variaţii între diferite grupuri de vîrstă, în ceea ce priveşte 
măsura în care aceste forme specifi ce de violenţă 
psihologică au apărut (vezi anexa 3, tabelul 3). Totuşi, 
menţionăm că majoritatea femeilor respondente din 
toate grupele de vîrstă au raportat că au fost supuse in-
sultelor, după care a urmat intimidarea şi frica. Acest fapt 
atestă existenţa comportamentului, acceptat din punct 
de vedere cultural al bărbaţilor, orientat spre exercitarea 
controlului asupra femeii, iar femeia continuă să aibă 
frică de soţ. Există o diferenţă considerabilă între cazurile 
de umilire suportate de femeile care nu şi-au ofi cializat 
relaţia, dar trăiesc în aceeaşi gospodărie, comparativ cu 
femeile din alte categorii: 77,4% dintre femeile afl ate în 
concubinaj au avut parte de umilinţe pe parcursul vieţii, 
pe cînd femeile căsătorite au raportat cazuri de umilire 
doar în proporţie de 31,9%. Nivelul de studii al femeilor 
pare să nu fi e un factor important în predominarea unei 
sau altei forme a violenţei psihologice, deoarece nu se 
observă o corelare între nivelul de studii şi forma de 
violenţă raportată. 

Putem concluziona că soţii/partenerii recurg cel mai 
des la insultă, intimidare şi frică pentru a-şi menţine 
puterea şi controlul asupra soţiilor/partenerelor. Totuşi, 
survenirea diferitor forme ale violenţei psihologice este 
individuală şi ţine mai mult de caracteristicile subiec-
tive ale partenerului, dinamica relaţiei dintre parteneri 
şi percepţia de către femeie a noţiunii de insultă, intimi-
dare, umilinţă sau ameninţare verbală.

Figura 6. Ponderea femeilor care s-au confruntat cu diferite forme de violenţă psihologică 
din partea soţului/partenerului, pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni, %
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b)  Frecvenţa violenţei psihologice pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni 

Frecvenţa cazurilor de violenţă psihologică pe parcur-
sul vieţii denotă faptul că două treimi dintre femei, care 
au avut de suferit în urma violenţei psihologice, au fost 
expuse acestui tip de violenţă în mod frecvent şi per-
manent. Doar un mic procent dintre femei au raportat 
doar un singur caz de violenţă psihologică (4,6%) (vezi 
anexa 3, tabelul 4). Acest fapt confi rmă acceptarea unei 
astfel de conduite din punct de vedere cultural şi social 
ca modalitate de control asupra femeii. Impactul asupra 
bunăstării psihologice şi sănătăţii femeii trebuie să fi e 
analizat cu seriozitate, după cum ar trebui să fi e consi-
derate în continuare şi normele tradiţionale culturale 
şi sociale bazate pe gen, pentru a înţelege mai bine di-
namica relaţiilor între soţi şi parteneri. 

Dacă ne referim la frecvenţa diferitor forme de violenţă 
psihologică la care au fost supuse femeile în decursul 
ultimelor 12 luni, atunci constatăm aceleaşi tendinţe 
de predominare a cazurilor repetate de violenţă psiho-
logică. Doar un număr mic de femei au avut parte 
de experienţe unice de violenţă psihologică. Aceste 
constatări confi rmă din nou prezenţa unui model clar 
şi permanent de violenţă psihologică şi verbală utilizată 
de către soţul/partenerul curent sau cel mai recent îm-
potriva soţiei/partenerei. 

3.2.2. Prevalenţa violenţei psihologice orientate 
spre izolarea socială a femeii pe parcur-
sul vieţii şi în ultimele 12 luni

Pentru a înţelege măsura în care femeile sunt supuse 
comportamentului de control din partea soţilor/parte-
nerilor, în cadrul studiului respondentele au răspuns la 
un şir de întrebări specifi ce, în special la următoarele: 
a) vă interzice să vă vedeţi/întîlniţi cu prietenii?; b) 
vă limitează vizitele la părinţi?; c) insistă să ştie unde 
sunteţi?, d) vă ignoră şi se comportă indiferent?; e) se 
enervează dacă vorbiţi cu un alt bărbat?; f ) deseori este 
suspicios că sunteţi infi delă?; g) aşteaptă să-i cereţi per-
misiunea pentru a merge la medic? ; h) decide ce puteţi 
şi ce nu puteţi face?

Răspunsurile la aceste întrebări, deşi ţin, de asemenea, 
de violenţa psihologică într-un sens mai larg, au fost în-
registrate şi analizate separat, deoarece oferă un indiciu 
bun cu privire la prevalenţa normelor culturale şi sociale 
ce ţin de relaţiile bazate pe gen între femei şi bărbaţi.

Astfel, conform datelor sondajului, practic fi ecare a doua 
femeie a raportat cazuri de comportament de control 
din partea soţului/partenerului curent sau cel mai re-
cent, pe parcursul vieţii de la vîrsta de 15 ani, iar fi ecare a 
treia femeie a raportat acest tip de violenţă şi în ultimele 
12 luni (vezi anexa 3, tabelul 5). În general, femeile din 

Figura 7. Prevalenţa violenţei psihologice orientate spre izolarea socială pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, %
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mediul rural într-o măsura mai mare suferă şi de acest 
tip de violenţă comparativ cu femeile din mediul urban 
(58,3% şi 50,5%). Mai mult ca atît, datele cu privire la 
prevalenţa acestui tip de violenţă pe parcursul ultimelor 
12 luni demonstrează o creştere a procentului femeilor 
din mediul rural, care au avut parte de astfel de cazuri 
de violenţă, în comparaţie cu femeile din mediul urban 
(42,2% faţă de 30,3%) (vezi fi gura 7). 

Peste jumătate dintre femeile de toate grupele de 
vîrstă (cu excepţia celor din grupul de vîrstă 60-65) au 
fost supuse unui comportament de control din partea 
soţului/partenerului lor pe parcursul vieţii; acest tip de 
violenţă fi ind prezent aproape în mod egal în toate 
grupele de vîrstă. Cu toate acestea, femeile mai tinere 
sunt cele care cel mai frecvent au fost supuse unui astfel 
de comportament din partea soţilor/partenerilor nu 
numai pe parcursul vieţii, dar şi în ultimele 12 luni (68,9% 
şi, respectiv, 51,6%). Această ordine de idei poate implica 
faptul că din cauza naturii schimbătoare a rolurilor tradi-
ţionale de gen în societatea moldovenească şi abilitarea 
consecventă a femeilor, tinerii soţi/parteneri tind să 
menţină relaţiile tradiţionale de gen prin utilizarea con-
tro lului şi impunerea rolului de deţinători de putere şi 
factori de decizie în gospodărie. 

Ca şi în cazul altor tipuri de violenţă, cel mai mare 

procentaj de femei care au raportat survenirea măcar 
o dată a violenţei de izolare socială pe parcursul vieţii 
lor se înregistrează în cazul femeilor divorţate/separate 
(72,6%), fi ind urmate de femeile căsătorite şi cele care nu 
sunt căsătorite, dar locuiesc împreună cu partenerii lor 
(54,5% şi, respectiv, 50,5%). Situaţia este diferită dacă ne 
referim la ultimele 12 luni anterioare studiului, femeile 
divorţate au raportat cele mai puţine cazuri de control 
din partea soţului/partenerului, dat fi ind că divorţul/
separarea nu s-a produs în ultimul an. După cum s-a 
argumentat şi în cazul altor tipuri de violenţă, prevalenţa 
înaltă a violenţei în rîndul femeilor divorţate/separate 
ar putea fi  unul din motivele de ce aceste femei au 
divorţat /s-au separat de soţii/partenerii lor. Dar ar putea 
fi  cazul, cînd foştii soţi/parteneri încearcă să găsească o 
cale continuă de a controla şi exercita puterea asupra 
femeilor-victime. 

Deşi există diferenţe în ratele de prevalenţă a violenţei 
psihologice orientate spre izolarea socială în funcţie de 
nivelul de studii şi statutul ocupaţional al femeii, aceste 
diferenţe nu sunt semnifi cative, cu excepţia pensionarelor 
care raportează rate mult mai mici atît pe parcursul vieţii, 
cît şi în ultimele 12 luni. Prin urmare, putem concluziona 
că aceşti factori sunt mai puţin importanţi în survenirea 
acestui tip de violenţă (vezi fi gura 8). 

Figura 8. Prevalenţa violenţei psihologice orientate spre izolarea socială pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după nivelul de educaţie şi statutul ocupaţional al femeii, %
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Pentru a înţelege mai bine comportamentul de control 
al soţilor/partenerilor prezintă interes analiza unor cazuri 
de violenţă psihologică orientate spre izolarea socială 
după forme specifi ce. Cea mai tipică modalitate de con-
trol, indicată de către femei, este insistenţa din partea 
soţilor/partenerilor de a ști mereu unde se afl ă femeia 
(73,1%). Două treimi dintre femei au indicat că soţul/
partenerul devine furios, atunci cînd femeia vorbeşte 
cu un alt bărbat, circa 39% au fost supuse suspiciunilor 
precum că sunt infi dele. Totodată, 30,7% au menţionat 
că sunt ignorate şi tratate cu indiferenţă, 28,9% au indi-
cat că soţul/partenerul hotărăşte ce poate să facă şi ce 
nu poate. Mai puţin, dar totuşi femeile sunt limitate în 
dorinţa de a se întîlni cu prietenii (22,7%), 12,1% dintre 
femei au menţionat că trebuie să-şi ceară permisiunea 
pentru a merge la medic, iar în cazul a 11,6% dintre fe-
mei este necesar acceptul soţului/partenerului şi în caz 
dacă femeia doreşte să meargă în vizită la rude (vezi 
anexa 3, tabelul 6). 

Există diferenţe în comportamentul de control al soţilor/
partenerilor din zona urbană şi cea rurală. Femeile din 
mediul urban mai des se confruntă cu situaţia cînd 
soţul/partenerul devine furios dacă femeia vorbeşte cu 
un alt bărbat, mai frecvent acestea sunt limitate în posi-

bilitatea de a merge la întîlniri cu prietenii şi, ca rezultat, 
femeile din mediul urban au raportat mai multe cazuri 
de ingnoranţă şi comportament nepăsător din partea 
soţului/partenerului. În cazul femeilor din mediul rural 
se atestă mai mult un comportament de control din 
partea soţului/partenerului, circa 76% au menţionat că 
soţul/partenerul insistă mereu să știe unde se afl ă feme-
ia, 30% dintre femei au menţionat că soţul/partenetul 
decide ce trebuie să facă. Spre deosebire de femeile din 
mediul urban, femeile din mediul rural sunt izolate mai 
mult de familie şi rude, decît de prieteni. Şi tot femeile 
din mediul rural sunt mai des în situaţia de a-şi cere per-
misiunea să meargă în vizită la medic (vezi fi gura 9). 

Dacă analizăm formele de izolare socială şi de control 
al comportamentului femeii din partea soţului/parte-
nerului, constatăm că femeile tinere (15-24 ani) cel mai 
des se confruntă cu restricţii în a se întîlni cu prietenii 
(36,7%), dar şi cel mai mult s-au confruntat cu situaţii de 
gelozie din partea soţului/partenerului (80,9%) . Această 
categorie de femei au raportat totodată cazuri frecvente 
când partenerul insistă să cunoască mereu unde se afl ă 
ele (vezi anexa 3, tabelul 6). Este interesant faptul că cele 
mai multe cazuri de suspiciuni cu privire la infi delitate 
au fost înregistrate în rîndul femeilor care au depăşit 

Figura 9. Prevalenţa violenţei orientate spre izolarea socială a femeii din partea soţului/
partenerului după forme specifi ce, pe mediul de reşedinţă al femeii,  %
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vîrsta de 60 ani; fi ecare a doua femeie din această grupă 
de vîrstă au menţionat că au fost expuse unui astfel de 
comportament de control pe parcursul vieţii, iar motivul 
de bază ar putea fi  atît perioada de referinţă mai lungă, 
cît şi faptul că cuplurile în etate au trăit mai mult con-
form normelor tradiţionale sociale şi de gen. De aseme-
nea, unul din motive ar putea fi  faptul că multe femei la 
această vîrstă sunt văduve, fi ind, astfel, mai predispuse 
în relatarea unor astfel de comportamente din partea 
soţului/partenerului curent sau cel mai recent. 

În ceea ce priveşte starea civilă a victimelor, datele relevă 
că femeile căsătorite sunt mai cu seamă expuse la situaţii 
cînd partenerii lor insistă mereu să cunoască unde se 
afl ă (73,8%) şi mai puţin la situaţii cînd soţii/partenerii 
insistă ca soţiile/partenerele să-şi ceară permisiunea 
pentru a merge la medic (10,3%) (vezi anexa 3, tabelul 
6). De fapt, dacă analizăm toate categoriile de femei, ve-
dem că distribuţia femeilor, care trebuie să-şi ceară per-
misiunea pentru a merge la medic, este cea mai mică, ca 
şi numărul de femei care sunt limitate în posibilitatea de 
a merge în vizită la rude. Femeile divorţate şi separate, 
şi în acest caz, sunt printre cele care înregistrează rate 
înalte ale diferitor tipuri de comportament de control 
orientat spre izolarea socială a femeii. 

Deşi există unele variaţii în numărul de femei cu nivel 
de studii diferit, care raportează cazuri de comporta-
ment de control din partea soţilor/partenerilor, totuşi 
menţionăm că, indiferent de nivelul de studii al fe-
meilor, majoritatea raportează că au fost supuse mai 
cu seamă la două tipuri de comportament de control: 
„soţul/partenerul insistă să cunoască mereu unde se 
afl ă femeia” şi „soţul/partenerul se enervează dacă fe-
meia vorbeşte cu un alt bărbat”. Dacă ne referim şi la 
statutul ocupaţional al femeii, de asemenea, constatăm 
prevalenţa acestor două tipuri de comportament de 
control din partea soţului/partenerului.

Astfel, putem concluziona, că dintre toate formele de 
violenţă orientate spre izolarea şi controlul social al fe-
meii, predomină două tipuri: insistenţa de a cunoaşte 
unde se afl ă femeia şi furia în caz dacă femeia vorbeşte 
cu un alt bărbat, indiferent de statutul socio-economic, 
vîrstă, nivelul de studii şi mediul de reşedinţă al femeii. 
Ambele forme sunt corelate puternic cu noţiunea de 
masculinitate în termenii tradiţionali de înţelegere a aces-
tei noţiuni. Nu este surprinzător faptul că pentru a con-
serva şi exercita o „astfel de masculinitate”, bărbaţii tind să 
controleze orice mişcare şi conduita soţiilor/partenerelor. 

3.2.3.  Prevalenţa violenţei economice pe par-
cursul vieţii şi în ultimele 12 luni 

Violenţa economică a fost abordată în cadrul sondaju-
lui ca o categorie separată de violenţă psihologică28. 
Femeile au fost rugate să răspundă la două întrebări 
cu referire la acest subiect: „soţul/partenerul curent 
sau cel mai recent preia banii cîştigaţi de dvs.” şi „soţul/ 
partenerul curent sau cel mai recent refuză să dea bani 
sufi cienţi pentru nevoile casnice”. Fiecare a zecea femeie 
a indicat că cel puţin o dată pe parcursul vieţii a suferit 
din cauza violenţei economice, iar în ultimele 12 luni 
rata prevalenţei acestui tip de violenţă este de 4,2%. În 
cazul violenţei economice nu există diferenţe semnifi -
cative între femeile din mediul rural şi cele din mediul 
urban, fi ind înregistrate rate de prevalenţă similare, atît 
pentru perioada începînd cu vîrsta de 15 ani (10,9% în 
mediul rural faţă de 10,2% în cel urban), cît şi în decursul 
ultimelor 12 luni (4,5% faţă de 3,8%). 

Deşi rate similare de prevalenţă a violenţei economice 
pe parcursul vieţii pot fi  observate în majoritatea gru-
purilor de vîrstă de circa 10%-12%, totuşi există o 
diferenţă între rata prevalenţei violenţei economice în 
rîndul femeilor din grupele de vîrstă 25-34 şi 55-59 ani: 
femeile din primul grup de vîrstă raportează cele mai 
puţine cazuri de violenţă economică (5,6%), iar cele din 
a doua grupă de vârstă - cele mai multe cazuri (16,0%). 
Un motiv posibil pentru această situaţie putea să derive 
din situaţia existentă pe piaţa muncii, unde femeile mai 
tinere sunt mai active din punct de vedere economic şi, 
respectiv, depind economic mai puţin de soţ/partener 
şi eventual sunt mai bune la negocierea puterii în fami-
lie, astfel fi ind mai puţin expuse violenţei economice din 
partea soţului/partenerului curent sau cel mai recent 
(vezi fi gura 10). 

Violenţa economică în decursul ultimelor 12 luni, în 
funcţie de vîrsta femeilor, indică unele diferenţe în rata 
de prevalenţă. În cazul dat femeile tinere (15-24 ani) au 
raportat cele mai multe cazuri de violenţă economică 
(5,6%), fi ind urmate de femeile din grupele de vîrstă 
35-44 ani (5,3%). Această situaţie diferă de prevalenţa 
violenţei economice pe parcursul vieţii, iar posibilele 
motive ar putea fi  impactul crizei economice recente 
asupra statutului ocupaţional al femeilor şi bărbaţilor 
din această grupă de vîrstă.

28  Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie din Moldova, 
stipulează violenţa economică ca fi ind o formă separată de violenţă
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În ceea ce priveşte starea civilă a victimelor violenţei eco-
nomice, constatăm că femeile care nu sunt căsătorite, 
dar trăiesc împreună cu un partener, raportează de 
două ori mai multe cazuri de violenţă economică, com-
parativ cu femeile căsătorite ofi cial (vezi anexa 3, tabelul 
7). Cea mai înaltă rată de prevalenţă a violenţei eco-
nomice pe parcursul vieţii este înregistrată printre fe-
meile divorţate/separate (37,8%), iar cea mai mică rată a 
fost raportată de către femeile căsătorite (7,2%). Aceste 
date nu sunt surprinzătoare şi vin să confi rme faptul 
că divorţul/separarea este un factor care contribuie la 
violenţa economică sau violenţa economică ar putea fi  
cauza divorţului/separării. Acest fapt implică necesitatea 
abordării problemei date în contextul vulnerabilităţii 
economice a femeilor divorţate/separate. 

Datele sondajului nu relevă o legătură directă din-
tre nivelul de studii al femeii si experienţa de violenţă 
economică, atît pe parcursul vieţii, cît şi în decursul 
ultimelor 12 luni. Pe cînd statutul ocupaţional 29, al fe-
meilor pare să joace un anumit rol în determinarea ris-
cului survenirii cazurilor de violenţă economică. Astfel, 
femeile cu statut de salariat şi şomerele sunt afectate 
cel mai mult de violenţa economică (12,9% şi, respectiv, 
14,6%). Dacă dependenţă economică a şomerelor este 
explicabilă şi, ca rezultat, acestea sunt mai predispuse să 

devină victime potenţiale ale violenţei economice, atun-
ci în cazul femeilor salariate o astfel de concluzie directă 
nu poate fi  făcută, deoarece astfel de factori precum 
diferenţa de venituri, statutul ocupaţional al soţului/
partenerului şi statutul social general, de asemenea au 
un impact asupra probabilităţii survenirii cazurilor de 
violenţă economică, cît şi a altor tipuri de violenţă30.  

Dacă analizăm separat cele două forme specifi ce de 
violenţă economică: (i) soţul/partenerul preia banii pe 
care i-a cîştigat femeia şi (ii) soţul/partenerul refuză 
să dea bani sufi cienţi pentru cheltuielile curente ale 
gospodăriei, chiar dacă are bani sufi cienţi pentru alte 
lucruri, constatăm că 8 din 10 femei s-au confrun-
tat cel puţin o dată pe parcursul vieţii cu situaţia cînd 
soţul/partenerul a refuzat să dea banii necesari pentru 
cheltuielile curente ale gospodăriei, pe cînd doar 4 din 
10 femei au menţionat că soţul/partenerul preia banii 
cîştigaţi de către femeie. (vezi anexa 3, tabelul 7). Această 
constatare evidenţiază importanţa abilitării economice 
a femeilor pentru a reduce prevalenţa violenţei eco-
nomice, dar totodată, relevă şi faptul că femeia ar putea 
fi  obiectul violenţei economice, chiar dacă dispune de 
surse proprii de venit şi este independentă din punct de 
vedere economic. Acest fapt confi rmă din nou că astfel 

Figura 10. Prevalenţa violenţei economice din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii şi în ultimele 
12 luni, după mediul de reşedinţă, vîrsta, nivelul de educaţie şi statutul ocupaţional al femeii, %

29  Statutul ocupaţional al femeilor este determinat în baza situaţiei din 
ultimele 12 luni şi nu refl ectă neapărat statutul femeii  pe parcursul vieţii. 
Astfel, chiar şi „casnicele” şi „şomerele” raportează experienţe de violenţă 
economică pe parcursul vieţii.

30    Salariul mediu al femeilor constituie 70% din salariul mediu al bărbaţilor. 
Acest fapt afectează negativ nivelul independenţei economice, cît şi 
dinamica relaţiilor între parteneri.
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de factori precum statutul economic al familiei, statutul 
ocupaţional al partenerilor, mărimea veniturilor realizate 
de către femei şi bărbaţi pot şi chiar infl uenţează violenţa 
faţă de femei din partea soţilor/partenerilor. 

În concluzie, se poate afi rma că violenţa economică 
este pe larg răspîndită în Republica Moldova şi că forma 
predominantă este refuzul din partea soţului/partene-
rului de a oferi bani sufi cienţi pentru cheltuielile curente 
ale gospodăriei. Dat fi ind că mai multe femei din zona 
rurală, femeile cu un nivel de studii mai scăzut, femei-
le cu munci mai puţin plătite şi sigure, precum şi cele 
care trăiesc în concubinaj au raportat cazuri de violenţă 
economică, devine clar că dependenţa economică a 
femeilor de bărbaţi rezultă în vulnerabilitatea femeilor 
faţă de această formă de violenţă. Totuşi, sondajul relevă 
şi faptul că peste o treime de femei, care muncesc şi 
cîştigă bani, sunt şi ele victime ale violenţei economice, 
chiar dacă sunt independente economic, statutul lor 
în familie rămîne a fi  unul inegal, iar factorii ce ţin de 
rolurile de gen, normele şi viziunile sociale, precum 
şi capacităţile femeilor de a negocia la egal în familie, 
au un impact asupra vulnerabilităţii femeilor faţă de 
violenţa economică. 

3.2.4.  Prevalenţa violenţei fi zice pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni

Conform datelor studiului, circa 40% dintre femei au su-
ferit cel puţin o dată de violenţă fi zică din partea soţului/
partenerului curent sau cel mai recent pe parcursul vieţii. 
În ultimele 12 luni cazurile de violenţă fi zică au fost ra-
portate de către circa 9% dintre femei. Spre deosebire de 
alte tipuri de violenţă, se atestă diferenţe semnifi cative în 
rata prevalenţei violenţei fi zice începînd cu vîrsta de 15 
ani pentru femeile din zonele rurale (47,3%), în raport cu 
prevalenţa violenţei înregistrată în cazul femeilor din me-
diul urban (30,1%). Mai mult, în ultimele 12 luni anterio-
are studiului, în mediul rural este înregistrată o prevalenţă 
dublă faţă de mediul urban. Aceste diferenţe notabile 
pot fi  explicate prin diferenţele persistente în prevalenţa 
rolurilor tradiţionale de gen în rîndul populaţiei rurale şi 
urbane, precum şi impactul acestora asupra normelor 
sociale şi culturale ce ghidează conduita bărbaţilor şi a 
femeilor din mediul rural şi urban (vezi fi gura 11). 

Vîrsta joacă un anumit rol în determinarea riscului de a 
deveni victimă a violenţei fi zice şi, deşi datele ne arată 
că peste o treime de femei din toate grupurile de vîrstă 

Figura 11. Prevalenţa violenţei fi zice din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, %
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au raportat cazuri de violenţă fi zică, cel mai mult au avut 
de suferit femeile cu vîrsta cuprinsă între 45-59 ani (46 - 
47%). Cel mai probabil, datorită experienţelor acumulate 
pe parcursul vieţii. Totuşi, dacă ne referim la ultimele 12 
luni, atunci situaţia este una diferită: cea mai înaltă rată a 
prevalenţei violenţei fi zice este în rîndul femeilor tinere 
(15-34 ani). Prin urmare, violenţa fi zică are tendinţa de a 
surveni chiar în primii ani de căsătorie/concubinaj. Acest 
fapt necesită o analiză mai aprofundată cu privire la cau-
zele unei astfel de tendinţe pe parcursul ultimului an fi -
ind, în acelaşi timp, un indiciu al persistenţei violenţei 
fi zice faţă de femei de la o generaţie la alta. Aceste 
constatări au ca dovadă şi cercetările socio-psiho-
logice în domeniu conform cărora violenţa prevalează 
mai mult în primii ani de căsătorie/relaţie, deoarece în 
această perioadă cuplurile se confruntă cu mai multe 
sfi dări, inclusiv de ordin economic, apariţia copiilor, 
schimbări în conduită, etc., dar şi lipsa abilităţilor de a 
soluţiona problemele apărute, abilităţi care, de fapt, vin 
odată cu timpul31. 

Prevalenţa violenţei fi zice pe parcursul vieţii în funcţie 
de starea civilă a victimei, denotă tendinţe similare 
violenţei psihologice şi economice, cele mai vulnera-
bile fi ind femeile divorţate/separate: 6 din 10 femei 
din această categorie au suferit pe parcursul vieţii în 

urma violenţei fi zice din partea soţului/partenerului 
cel mai recent. Cel mai puţin au avut de suferit femeile 
căsătorite (35,7%). Menţionăm că femeile care trăiesc în 
concubinaj înregistrează rate mai mari de prevalenţă a 
violenţei fi zice comparativ cu cele care sunt căsătorite 
ofi cial (atît pe parcursul vieţii, dar şi în ultimele 12 luni). 
Aceste tendinţe sunt confi rmate şi de alte sondaje re-
alizate în alte ţări în domeniul violenţei domestice în 
rîndul cuplurilor care trăiesc în concubinaj, divorţate, şi 
cele căsătorite. Conform acestor studii, posibilele cauze 
ale unei astfel de situaţii ar putea fi  faptul că cei care 
trăiesc în concubinaj nu fac obiectul mecanismelor 
instituţionalizate de control social, care ar putea limita 
conduita de violenţă fi zică în căsătorie32. 

Nivelul de studii al femeilor în cazul violenţei fi zice este 
unul din factorii care determină nivelul de vulnerabilitate 
al femeii. Un nivel redus de educaţie este asociat şi cu 
un nivel mai înalt al prevalenţei violenţei fi zice. Fiecare a 
doua femeie cu studii gimnaziale a suferit pe parcursul 
vieţii în urma acţiunilor violente ale soţului/partenerului, 
pe cînd în cazul femeilor cu studii superioare experienţe 
de violenţă fi zică au fost înregistrate pentru fi ecare a pa-
tra femeie intervievată (vezi fi gura 12). Această situaţie 
este adecvată constatărilor din sondajele realizate în 

Figura 12. Prevalenţa violenţei fi zice din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după nivelul de educaţie şi statutul ocupaţional al femeii, %

31  Markman, H. şi alţii., 1998, Prevenirea suferinţei maritale: o investigaţie 
longitudinală, Revista de psihologie clinică şi consultativă;  Frye, N., Karney B.,  
.2006, Revista psihologiei familiale, Vol 20(1); Shumacher, J., Homish, G. Leonard, 
K.Quigley, B, and Kearns-Bodkin, J. 2008, Moderatori longitudinali ai legăturii 
între consumul excesiv de alcool şi violenţa partenerului intim în primii ani de 
căsătorie, Revista psihologiei familiale, Vol. 22(6)

32  Pentru mai multă informaţie vezi: Stets şi Straus 1989 „Licenţa de căsătorie 
drept licenţă pentru lovituri: o comparaţie a abuzurilor în cazul cuplurilor 
căsătorite, concubinaj şi celor care se întîlnesc”. Violenţa în cadrul relaţiilor de 
prietenie: probleme sociale emergente. Redactat de Pirog-Good and Stets, 
Stets 1991”Agresiunea în concubinaj şi căsătorie: rolul izolării sociale”, Revista 
Căsătoria şi Familia 53:669
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alte ţări, care confi rmă o corelare strînsă între prevalenţa 
violenţei fi zice şi nivelul de studii al femeii, adică cu cît 
femeia este mai educată, cu atît mai mică este proba-
bilitatea de a deveni victimă a violenţei fi zice33. Oricum, 
tendinţa dată trebuie să fi e analizată cu grijă, fi ind luaţi în 
considerare şi alţi factori care ţin de statutul ocupaţional 
şi ocupaţia femeilor cu studii gimnaziale.

Nu există diferenţe semnifi cative în ratele de prevalenţă 
a violenţei fi zice în rîndul femeilor cu diferit statut 
ocupaţional, cu excepţia femeilor şomere, pentru care 
rata de prevalenţă este semnifi cativ mai mică (31,5%) şi 
a femeilor angajate pe cont propriu în activităţi agricole 
(47,4%), care sunt cel mai mult afectate de violenţa fi zică 
din partea soţului/partenerului. O cauză pentru rate atît 
de înalte de prevalenţă a violenţei fi zice în rîndul femei-
lor angajate pe cont propriu în activităţi agricole ar fi  
insecuritatea economică şi fi nanciară a femeii, statutul 
socio-economic, mediul de reşedinţă cel mai probabil 
fi ind localităţile rurale şi orăşelele mici, unde predomină 
rolurile tradiţionale de gen, dar şi un nivel mai redus de 
cunoştinţe şi informaţii privind caracterul incriminat al 
acţiunilor fi zice orientate spre executarea controlului 
asupra femeii, etc. Aceste constatări evidenţiază încă 
o dată importanţa nivelului de studii şi a statutului 
ocupaţional al femeilor, drept inhibitori ai violenţei fi zice 
şi altor tipuri de violenţă în familie, factori care trebuie 
să fi e luaţi în considerare în eforturile depuse întru elimi-
narea violenţei împotriva femeilor. 

Prevalenţa violenţei fi zice pe parcursul ultimelor 12 luni 
mai puţin variază în funcţie de statutul ocupaţional al 
femeii, cele mai înalte rate de violenţă fi zică fi ind înregis-
trate în cazul casnicelor (10,6%), iar cele mai mici pentru 
femeile angajate pe cont propriu. Acest fapt confi rmă 
încă o dată argumentul precum că statutul eco-
nomic al femeilor este unul din factorii care afectează 
prevalenţa violenţei fi zice, pe lîngă statutul ocupaţional 
al bărbaţilor, diferenţele în veniturile partenerilor, statu-
tul social, etc.34 

a)  Prevalenţa violenţei fi zice pe parcursul vieţii şi în 
ultimele 12 luni după forme specifi ce ale violenţei 

Formele de violenţă fi zică la care recurg soţii/partenerii 
variază de la o singură pălmuire pînă la aplicarea arme-
lor şi sugrumarea femeii. În medie, fi ecare a treia femeie 

din Republica Moldova a fost cel puţin o dată pălmuită 
pe parcursul vieţii, fi ecare a patra femeie a fost împinsă 
sau bruscată, iar fi ecare a cincea -- lovită cu pumnul 
sau cu altceva care a provocat dureri. Totodată, fi ecare 
a zecea femeie a menţionat ca a fost bătută sau lovită 
cu piciorul, iar circa 5% dintre femei au suferit în urma 
sugrumării sau a tentativelor de a fi  sugrumată sau friptă 
cu ceva (vezi anexa 3, tabelul 8).

Dacă analizăm distribuţia femeilor victime după cele 
mai tipice forme ale violenţei fi zice pe parcursul vieţii 
de la vîrsta de 15 ani, atunci constatăm că majoritatea 
victimelor au fost pălmuite (87,9%), împinse, bruscate 
sau trase de păr (59,9%), lovite cu pumnul (49,3%), lo-
vite cu piciorul (27,3%), ameninţate cu arma (16,1%) 
şi sugrumate sau fripte cu ceva (13,7%). În ultimele 12 
luni, ierarhia formelor specifi ce ale violenţei fi zice nu 
se schimbă semnifi cativ, fi ind înregistrate cu precădere 
cazuri de pălmuire, dar mai persistă şi forme mult mai 
grave de agresiune fi zică, cum ar fi  ameninţarea cu o 
armă, sugrumarea sau bătaia (vezi fi gura 13).

Survenirea diferitor forme ale violenţei fi zice pe parcursul 
vieţii este caracteristică pentru toate grupurile de vîrstă, 
cu excepţia femeilor din grupa de vîrstă 15-24 ani care 
n-au raportat nici o experienţă de „ameninţare cu arma”. 
Din numărul total de femei-victime ale violenţei fi zice, 
cel mai des au fost expuse pericolului ameninţării cu 
arma femeile în vîrstă de 55-59 ani (29,4% din numărul 
total de victime din aceasta grupă de vîrstă), după care 
urmează femeile care au depăşit vîrsta de 60 ani (21,2%) 
şi cele de 45-54 ani (20,2%). Bruscările sunt şi ele mai 
des aplicate în cazul femeilor în vîrstă de 45 şi peste 45 
de ani (circa 63%). Chiar dacă cele mai puţine cazuri de 
bruscări au fost raportate de către victimele din grupu-
rile de vîrstă de 15-24 ani, totuşi acest procentaj este 
destul de mare (29,9%) (vezi anexa 3, tabelul 9).

Este îngrijorător faptul că practic fi ecare a cincea fe-
meie în vîrstă de 15-24 ani a fost pălmuită cel puţin o 
dată în ultimele 12 luni, iar fi ecare a zecea femeie din 
această grupă de vîrstă a fost împinsă, bruscată sau 
lovită cu pumnul (vezi anexa 3, tabelul 8). Această con-
statare induce preocupări serioase şi confi rmă înca o 
dată fenomenul expunerii la violenţă fi zică începînd de 
la o vîrstă timpurie. Pălmuirea a fost raportată şi de către 

33  Raportul OMS, Raportul mondial cu privire la violenţă şi sănătate, Geneva, 2002.
34  Studiile în domeniu prezintă probe empirice că nu doar statutul ocupaţional al 

partenerilor, ci şi alte dimensiuni economice, cum sunt venitul, compatibilitatea 
statutului între parteneri, clasa socială, sunt corelare cu experienţa de violenţă 
fi zică şi alte tipuri de violenţă (vezi de exemplu Bowlus&Seitz). De asemenea, 
cercetările cu privire la impactul concedierilor asupra comiterii actelor de 

violenţă din partea partenerilor indică, faptul că o astfel de condiţie creează 
suferinţe psihologice mai mari între parteneri şi este în legătură directă cu 
sporirea violenţei faţă de femei. Totuşi, o astfel de corelare trebuie să fi e 
analizată şi din perspectiva unor astfel de factori precum urmează: vîrsta, starea 
civilă, afecţiuni comportamentale, norme sociale şi dimensiunea de gen.
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femeile din grupul de vîrstă de 60-65 ani (circa 92% din-
tre femeile- victime din această categorie). Prin urmare, 
constatăm un risc sporit de vulnerabilitate a femeilor în 
etate, care poate fi  determinat nemijlocit de statutul so-
cio-economic al femeii.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii clasifi că formele violen-
ţei fi zice după gradul de severitate în două catego rii: 
i) violenţă moderată, care include cel puţin unul din 
cazurile „pălmuită” şi „împinsă, bruscată, trasă de păr”, 

şi violenţa severă, care include celelalte forme ale 
violenţei fi zice. Conform acestei devizări, constatăm o 
preponderenţă a cazurilor de violenţă severă, 54% din-
tre femeile-victime au avut de suferit de cel puţin una 
dintre formele violenţei fi zice severe pe parcursul vieţii 
(vezi fi gura 14 şi tabelul 10 din anexa 3). 

În general, femeile în vîrstă de pînă la 44 de ani suferă 
mai mult de violenţă fi zică moderată, iar începînd cu 
vîrsta de 45 de ani deja predomină violenţa severă. Cu 

Figura 13. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice din partea soţului/partenerului pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni, după forme specifi ce ale violenţei, %

Figura 14. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice din partea soţului/partenerului 
pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni, după gradul de severitate a violenţei, %
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excepţia femeilor căsătorite, celelalte categorii de femei 
au avut parte de mai multe experienţe ale violenţei se-
vere, în special cele mai afectate fiind femeile aflate în 
relaţii de concubinaj, cît şi cele divorţate/separate. Dacă 
în cazul femeilor divorţate/separate predominarea vio-
lenţei severe ar putea fi una din cauzele divorţului/sepa-
rării, atunci nu este clar de ce femeile care locuiesc în 
concubinaj sunt supuse unui risc mai mare a violenţei 
fizice severe din partea partenerului comparativ cu cele 
căsătorite oficial. 

Menţinerea aceleiaşi tendinţe generale în formele speci-
fice ale violenţei fizice, atît pe parcurusl vieţii, dar şi în 
ultimele 12 luni, confirmă argumentele ce se bazează 
pe teoriile sociale şi observaţionale precum că com-
portamentul perceput de către copil în copilărie, prin 
socializare, are un impact semnificativ asupra conduitei 
partenerului şi, îmbinînd, aceste teorii cu permisivitatea 
socială existentă în ceea ce priveşte utilizarea violenţei 
fizice de către bărbaţi împotriva femeilor, se creează un 
mediu ce induce comiterea actelor de violenţă fizică. În 
special, este important nu doar să lucrăm cu agresorii 
violenţei fizice, dar și să depunem concomitent eforturi 
pentru a schimba percepţiile sociale şi culturale cu pri-
vire la acceptabilitatea utilizării violenţei fizice. 

b)  Frecvenţa violenţei fizice pe parcursul vieţii  
şi în ultimele 12 luni 

Frecvenţa survenirii cazurilor de diferite forme ale vio-
lenţei fizice pe parcursul vieţii şi în ultimele 12 luni 
variază de la episoade unice pînă la situaţii repetate de 
violenţă fizică. Fiecare a doua femeie-victimă a violenţei 
fizice a fost supusă cel puţin unei forme de violenţă fizică 
de mai multe ori pe parcursul vieţii, inclusiv circa 42% 
dintre victime au raportat cazuri repetate de pălmuire, 
bruscările şi loviturile repetate au fost raportate de către 
mai mult de jumătate din femeile-victime, iar fiecare a 
doua femeie a fost ameninţată cu arma de mai multe 
ori, începînd cu vîrsta de 15 ani (vezi anexa 3, tabelul 
11). Experienţe singulare au fost raportate doar de 15% 
dintre femeile-victime ale violenţei fizice. Totodată, cel 
puţin 20% dintre femeile-victime au avut de suferit în 
urma unor forme severe ale violenţei fizice, precum su-
grumarea şi ameninţarea cu armă.

În ceea ce priveşte frecvenţa cazurilor de forme speci-
fice de violenţă fizică în decursul ultimelor 12 luni, da-
tele ne indică un model destul de uniform cu privire 

la „pălmuire” – o treime dintre femeile-victime au avut 
parte de astfel de cazuri o singură dată, o treime – de 
cîteva ori şi o treime – de multe ori. Aproape jumătate 
dintre femeile, care au raportat violenţă fizică, au avut 
parte de „bruscări” de cîteva ori (44,8%) şi peste o treime 
dintre femei – de mai multe ori (35,7%); iar „loviturile cu 
pumnii” au fost înregistrate repetat pentru 30% dintre 
femeile-victime. În ultimele 12 luni femeile-victime au 
suferit şi în urma actelor de “sugrumare”, circa 41% au 
raportat un singur caz, iar 37,9% - mai multe cazuri (vezi 
anexa 3, tabelul 11). 

În final putem constata că practic fiecare a doua fe-
meie-victimă a violenţei fizice a avut de suferit în urma 
acţiunilor violente din partea soţului/partenerului 
atît pe parcursul vieţii, cît şi în ultimele 12 luni. Astfel, 
femeile-victime ale violenţei fizice probabil că sunt mai 
expuse la leziuni psihologice şi fizice care afectează 
nemijlocit sănătatea fizică şi mentală a femeilor. Acest 
fapt confirmă că utilizarea violenţei fizice de către soţ/
partener împotriva femeilor este o problemă foarte 
serioasă în Republica Moldova şi trebuie abordată în mo-
dul cuvenit la toate nivelele: individual, social, cultural, 
normativ şi instituţional. 

3.2.5. Prevalenţa violenţei sexuale pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni 

Sondajul a avut drept scop estimarea ratei prevalenţei 
violenţei sexuale pe parcursul vieţii şi în decursul ul-
timelor 12 luni. Prevalenţa violenţei sexuale este definită 
ca survenirea a cel puţin uneia din următoarele situaţii: 
i) relaţii sexuale forţate/fără consimţămînt, ii) relaţii sex-
uale din cauza fricii şi iii) relaţii sexuale forţate cu ele-
mente umilitoare şi degradante pentru victimă. 

Conform datelor studiului, circa 19% dintre femei au 
fost cel puţin o dată victime ale violenţei sexuale din 
partea soţului/partenerului pe parcurusl vieţii, iar circa 
4% în ultimele 12 luni. Ca şi în cazul violenţei fizice, fe-
meile din mediul rural au raportat mai multe cazuri de 
violenţă sexuală pe parcursul vieţii (19,2%) decît femeile 
din localităţile urbane (17,8%). Probabilitatea survenirii 
cazurilor de violenţă sexuală creşte odată cu înaintarea 
în vîrstă, cele mai înalte rate ale prevalenţei sexuale fiind 
înregistrate pentru femeile în vîrstă de la 35 pînă la 59 ani. 
Violenţa sexuală este semnificativ mai redusă în rîndul fe-
meilor din alte grupuri de vîrstă, mai cu seamă în rîndul 
femeilor mai în vîrstă şi celor mai tinere (vezi figura 15). 
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Nu este surprinzător faptul că femeile divorţate sau 
separate au raportat mai multe cazuri de abuz sexual 
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, dat 
fi ind că aceste femei în general sunt mai deschise în 
raportarea experienţelor de comportament violent din 
partea soţului/partenerului. Astfel, rata de prevalenţă a 

violenţei sexuale din partea foştilor soţi/parteneri con-
stituie 41%, comparativ cu circa 16% pentru femeile 
căsătorite şi văduve (vezi fi gura 16).

O explicaţie pentru această situaţie ar fi  perceperea 
de către femei a acţiunilor abuzive din partea soţului/

Figura 15. Prevalenţa violenţei sexuale din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii,  %

Figura 16. Prevalenţa violenţei sexuale din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii 
şi în ultimele 12 luni, după nivelul de educaţie şi statutul ocupaţional al femeii, %
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partenerului ca fi ind una din „obligaţiile de căsătorie”, sau 
fi e că căsătoria ca „instituţie” oferă un mediu mai sigur 
împotriva utilizării violenţei sexuale de către partener.

Dacă ne referim la nivelul de educaţie al femeii, iarăşi 
urmărim tendinţe similare ca şi în cazul prevalenţei 
violenţei psihologice şi fi zice: femeile cu studii gim-
naziale şi medii de specialitate sunt cele mai afectate de 
violenţa sexuală (21,0%), iar cele mai puţin afectate sunt 
femeile cu studii superioare (16,0%). Deşi diferenţa în 
ceea ce priveşte ratele de prevalenţă a violenţei sexuale, 
comise de soţul/partenerului cel mai recent, după gru-
purile ocupaţionale ale femeilor, nu este semnifi cativă, 
totuşi, constatăm că femeile casnicele raportează mai 
puţine cazuri de violenţă sexuală (11,5%), cel mai mult fi -
ind afectate de acest tip de violenţă femeile angajate pe 
cont propriu în activităţi neagricole (26,4%) (vezi fi gura 
16). Nu este clar de ce femeile angajate pe cont propriu 
sunt supuse celui mai mare risc de a deveni victimă a 
violenţei sexuale. Drept motiv ar putea fi  independenţa 
economică şi statutul social al acestor femei, care le 
permite să perceapă mai bine cum ar trebui să fi e com-
portamentul sexual din partea soţului/partenerului şi ce 
poate fi  act de violenţă sexuală, fi ind astfel mai deschise 
spre relatarea cazurilor de violenţă sexuală. Teoriile femi-
niste cu privire la violenţa în familie susţin că, atunci cînd 
femeia are un statut social şi ocupaţional mai superior 
decît cel al bărbatului, acesta din urmă percepe această 
situaţie drept o ameninţare pentru masculinitatea sa şi 
pentru rolul de cap de familie, astfel deseori, din cauza 
presiunii sociale sau celei din partea semenilor, recurge 
la acte de violenţă împotriva partenerei. 

Violenţa sexuală în ultimele 12 luni anterioare studiului 
relevă următoarele tendinţe în funcţie de caracteristicile 
femeilor-victime: cel mai mult au avut de suferit femeile 
în vîrstă de 25-34 ani (8,6%), nu există diferenţe între fe-
meile căsătorite şi cele în concubinaj (5%), un nivel re-
dus de educaţie este, de asemenea, asociat cu un risc 
mai mare al violenţei sexuale, şomerele şi casnicele sunt 
categoriile afectate cel mai mult de acţiunile abuzive de 
ordin sexual din partea soţului/partenerului. 

În încercarea de a înţelege şi explica prevalenţa violenţei 
sexuale din partea partenerului în Moldova, trebuie să 
ţinem cont de faptul că sondajele în gospodării deseori 
subestimează situaţia reală privind violenţa sexuală, 

din simplu motiv că nu toate femeile sunt predispuse 
să raporteze aceste cazuri. Totuşi, dacă comparăm 
rezulta tele studiului cu constatările studiului realizat 
recent de OMS în mai multe ţări cu privire la sănătatea 
femeilor şi violenţa împotriva femeilor în familie , dar şi 
cu rezultatele altor studii disponibile35, putem vedea că 
ratele raportate în Moldova sunt într-adevăr comparabile 
cu constatările din alte ţări. De asemenea, studiul OMS 
relevă faptul că experienţa de abuz sexual în copilărie şi 
adolescenţă este asociată semnifi cativ cu riscuri sporite 
pentru sănătate şi conduită care impun riscuri pentru 
sănătate atît în cazul bărbaţilor, cît şi cel al femeilor. Mul-
te din constatările date au fost identifi cate drept factori 
de risc atît pentru victimizarea drept rezultat al violenţei 
sexuale, cît şi comiterea violenţei sexuale în perioada 
adultă. 

a) Prevalenţa diferitor tipuri de violenţă sexuală 

Cea mai tipică formă de violenţă sexuală pe parcursul 
vieţii, menţionată de către femeile care sunt sau au fost 
în uniuni consensuale, este „întreţinerea relaţiilor sexuale 
contrar dorinţei femeii” – 14,4% din total femei, după 
care urmează „relaţiile sexuale forţate cu elemente umi-
litoare, degradante” – 11,7%, iar 4,4% au fost în situaţia 
de a accepta „relaţii sexuale din cauza fricii”. În ultimele 
12 luni se înregistrează aceeaşi ierarhie a formelor speci-
fi ce ale violenţei sexuale (vezi anexa 3, tabelul 12).

În aspect regional constatăm că femeile din mediul 
urban au raportat mai frecvent cazuri de întreţinere a 
relaţiilor sexuale cu elemente umilitoare, degradante, 
dar şi a relaţiilor întreţinute din cauza fricii. Survenirea 
tuturor formelor de violenţă sexuală au tendinţa de a fi  
în creştere începînd cu vîrsta de la 35 ani pînă la 59 ani, 
după care femeile sunt expuse unui risc mai mic de a fi  
victimă a violenţei sexuale în general şi, respectiv, după 
anumite forme specifi ce ale violenţei.

Femeile-victime ale violenţei sexuale în proporţie de 
77,7% au menţionat că cel puţin o dată pe parcursul 
vieţii au fost forţate să întreţină relaţii sexuale contrar 
voinţei, 63,2% au fost în situaţia de a întreţine relaţii se-
xuale cu elemente degradante şi umilitoare, iar 23,7% 
au raportat că au întreţinut relaţii sexuale din cauza fri-
cii sau anumitor constrîngeri din partea soţului/parte-
nerului. Datele sondajului privind formele specifi ce de 
violenţă sexuală pe parcursul ultimelor 12 luni denotă 

Figura 16. 

35  În cadrul Studiului OMS privind sănătatea femeilor şi violenţa faţă de femei  în 
familie au fost intervievate peste 24 000 de femei cu vîrsta între 15 şi 49 de ani în 
10 ţări. Conform rezultatelor studiului între 1 şi 21% din respondenţi au raportat 
cazuri de abuz sexual în copilărie, pînă la vîrsta de 15 ani; violenţa sexuală din 
partea unui partener pînă  la vîrsta de 49 de  ani a fost raportată de 6–59% 
din respondenţi. Un alt studiu din partea Proiectului Musasa din Zimbabwe 

a constatat că din totalul de  759 femei intervievate, 73% au menţionat că 
au fost forţate să întreţină relaţii sexuale cu partenerii contrar dorinţei lor. 
Din acestea, 69 au menţionat că au  avut parte de sex neprotejat, chiar dacă 
cunoşteau că  agresorul  avea o maladie transmisibilă sexual la acel moment, 
însă nu au refuzat actul din cauza fricii de a fi  bătute sau ucise.

a constatat că din totalul de  759 femei intervievate, 73% au menţionat că 
au fost forţate să întreţină relaţii sexuale cu partenerii contrar dorinţei lor. 
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un comportament similar din partea soţului/parteneru-
lui în survenirea unei sau altei forme de violenţă sexuală 
(vezi fi gura 17).

 Femeile-victime din mediul urban au avut de suferit 
mai mult din cauza celor trei forme de violenţă sexuală. 
Relaţiile sexuale contrar voinţei femeii au fost înregistrate 
în cazul a 83,1% dintre femei-victime din mediul urban, 
pe cînd în mediul rural proporţia acestor femei este de 
73,8%. La fel şi în cazul celorlalte forme ale violenţei sex-
uale se înregistrează diferenţe semnifi cative în surveni-
rea actelor violente din partea soţului/partenerului (vezi 
anexa 3, tabelul 13).

Aproape toate femeile-victime ale violenţei sexuale 
(92,4%) din grupul de vîrstă 60-65 ani au raportat că cel 
puţin o dată pe parcursul vieţii au fost implicate în relaţii 
sexuale fără consimţămîntul lor, mai mult de jumătate 
dintre ele au fost forţate să întreţină relaţii sexuale cu 
elemente degradante şi umilitoare (62,2%), iar fi ecare a 
cincea femeie a menţionat că a fost în situaţia cînd a ac-
ceptat să întreţină relaţii sexuale din cauza fricii. Femeile-
victime din grupul de vîrstă 15-24 de ani au raportat că 
au fost mai cu seamă forţate să întreţină relaţii sexuale 
fără consimţămîntul lor (42,2%), iar cele din grupul de 
vîrstă 55-59 ani au fost forţate să întreţină relaţii sexuale 
cu elemente degradante şi umilitoare (85,8%). 

După statutul civil al femeilor-victime ale violenţei se-
xuale constatăm că femeile care nu sunt căsătorite 

ofi cial au raportat cele mai multe cazuri de surve-
nire a tuturor formelor de violenţă sexuală din partea 
partenerilor pe parcursul vieţii: 90,1% au fost forţate 
să întreţină relaţii sexuale contrar voinţei lor, 54,4% au 
acceptat relaţii sexuale din cauza fricii sau posibilelor 
constrîngerii din partea partenerului şi toate femeile-
victime au menţionat că au fost forţate să întreţină relaţii 
sexuale cu elemente umilitoare (vezi anexa 3, tabelul 13). 
Aceste date confi rmă o dată în plus faptul că căsătoria 
constituie o barieră pentru violenţa sexuală sau femeile 
căsătorite nu percep unele acte de comportament sex-
ual ca fi ind acte de violenţă sexuală. 

Indiferent de nivelul de studii al femeilor-victime ale 
violenţei sexuale, cel puţin una din două femei au ra-
portat situaţii de întreţinere a relaţiilor sexuale forţate şi 
a relaţiilor sexuale cu elemente umilitoare. Studiile supe-
rioare s-au dovedit a fi  un factor important doar în cazul 
întreţinerii relaţiilor sexuale din cauza fricii sau anumi-
tor constrîngeri (9,0%), ceea ce probabil se datorează 
abilităţilor mai bune de a negocia în cazul acestei cat-
egorii de femei (vezi anexa 3, tabelul 13). 

În analiza factorilor care contribuie la survenirea cazurilor 
de diverse forme ale violenţei sexuale, dar şi a modului 
în care astfel de factori -- precum mediul de reşedinţă, 
starea civilă, nivelul de studii şi statutul ocupaţional al 
victimelor -- infl uenţează expunerea femeilor la acte 
de violenţă sexuală, trebuie să ţinem cont de gradul 
de sinceritate al femeilor, cît şi de caracterul subiectiv 

Figura 17. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei sexuale din partea soţului/partenerului, pe parcursul 
vieţii şi în ultimele 12 luni, după forme specifi ce ale violenţei, % 
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al percepţiilor individuale cu privire la fiecare formă a 
violenţei sexuale. Astfel, nu putem veni cu o explicaţie 
logică a factorilor care influenţează formele specifice 
ale conduitei soţilor/partenerilor. Totuşi, trebuie să 
considerăm faptul că în mod tradiţional violul intim 
sau conjugal nu este tratat drept o crimă şi, de fapt, 
consimţămîntul soţiei pentru relaţiile sexuale este ca 
şi cum presupus. Este foarte dificil să schimbăm aceste 
convingeri în rîndul femeilor şi bărbaţilor şi acest fapt 
induce dificultăţi în stabilirea legăturii dintre violenţa 
sexuală şi caracteristicile socio-economice şi culturale 
ale partenerilor. În condiţiile în care sondajul relevă 
rate înalte ale violenţei sexuale, totuşi, acest fenomen 
trebuie analizat mai profund din perspectiva acceptării 
culturale „a constrîngerii sexuale din partea bărbaţilor şi 
a abuzului faţă de soţii şi prietene” ca ceva normal, dar şi 
a implicaţiilor unor astfel de conduite asupra sănătăţii şi 
bunăstării femeilor. 

b)  Frecvenţa violenţei sexuale pe parcursul vieţii  
şi în ultimele 12 luni, conform unor forme 
specifice ale violenţei 

Datele cu privire la frecvenţa survenirii diferitelor acţiuni 
de violenţă sexuală pe parcursul vieţii indică că peste 
jumătate din femeile-victime ale violenţei sexuale au suf-
erit de mai multe ori de cel puţin una din formele speci-
fice ale violenţei sexuale şi doar circa 3% dintre victime 
au raportat doar un singur episod de violenţă sexuală 
(vezi anexa 3, tabelul 14). Experienţe multiple au fost în-
registrate pentru toate formele de violenţă sexuală, cel 
mai des fiind menţionate situaţiile cînd femeile au fost 
forţate să „întreţină relaţii sexuale umilitoare” (58,2%), 
după care urmează „relaţiile sexuale forţate” (54,7%). 
Prin urmare, marea majoritate a femeilor - victime ale 
violenţei sexuale au trecut prin experienţe multiple de 
abuz sexual din partea soţului/partnerului curent sau 
cel mai recent. 

Comportamentul violent din partea soţilor/partenerilor 
în ultimele 12 luni nu relevă schimbări semnificative 
cu privire la frecvenţa actelor de violenţă sexuală com-
parativ cu situaţia înregistrată pe parcursul vieţii. Deşi, 
constatăm un procent mai mare pentru femeile-victime 
care au raportat „un singur caz” sau „cîteva cazuri” de 
violenţă sexuală, nu putem spune că femeile sunt su-
puse mai rar cazurilor multiple de violenţă sexuală din 
simplu motiv că perioada vizată de 12 luni este mult 
mai scurtă decît perioada de viaţă. Totuşi, chiar şi într-o 
perioadă atît de scurtă, peste 40% dintre femei au rapor-

tat multe experienţe de violenţă sexuală, ceea ce iarăşi 
denotă o răspîndire pe larg a violenţei sexuale în cadrul 
uniunilor consensuale. 

În final, putem constata că violenţa sexuală pe parcursul 
vieţii din partea soţului/partenerului curent sau cel mai 
recent este raportată de aproape o cincime din femeile 
ţării, iar prevalenţa acestui tip de violenţă creşte odată 
cu vîrsta victimelor şi este influenţată într-o anumită 
măsură de astfel de factori precum mediul de reşedinţă, 
nivelul de studii, starea civilă şi statutul ocupaţional al 
victimei. Un fapt surprinzător, care nu trebuie neglijat, 
este acceptarea unui astfel de comportament de către 
generaţiile mai tinere, dat fiind că o zecime din femeile 
în vîrstă de 15-24 ani sunt victime ale violenţei sexuale. 
Totuşi, nivelul înalt al prevalenţei violenţei sexuale în so-
cietatea moldovenească este un factor îngrijorător. Este 
necesară abordarea cu seriozitate a unor astfel de fac-
tori precum persistenţa rolurilor tradiţionale de gen şi 
a normelor sociale permisive, bazate pe predominarea 
modelelor masculine de conduită, frică şi ruşine, etc., în 
contextul consolidării continue a vulnerabilităţii femei-
lor, a gradului de inhibare a femeii privind abilităţile de 
negociere şi luare a deciziilor asupra comportamentului 
sexual.

3.3. Consecinţele violenţei din partea 
soţului/partenerului curent sau cel mai 
recent asupra sănătăţii femeii 

Femeile care au raportat cazuri de violenţă fizică sau 
sexuală din partea soţului/partenerului curent sau cel 
mai recent au fost întrebate dacă acţiunile violente au 
rezultat în anumite leziuni şi care este percepţia despre 
impactul violenţei asupra bunăstării femeii. Din numărul 
total de femei-victime ale violenţei fizice pe parcursul 
vieţii, circa două treimi au raportat dureri şi vînătăi ca 
urmare a acţiunilor violente din partea soţului/parte-
nerului, iar fiecare a cincea victimă s-a ales cu răni la ochi, 
luxaţii şi dislocaţii. Consecinţe mai grave au fost raportate 
practic de fiecare a zecea femeie-victimă, iar în cazul a 
6,6% actele de violenţă au provocat pierderea sarcinii. 

Cazurile de violenţă sexuală, de asemenea, au fost înso-
ţite de acţiuni fizice violente din partea soţului/parte-
nerului, dar, spre deosebire de violenţa fizică, mai des 
au fost declarate fracturi şi leziuni grave ca urmare a 
violenţei sexuale (11,4%), inclusiv şi pierderea sarcinii 
(10,9%). Totuşi, consecinţele cel mai des raportate de 
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către victimele violenţei sexuale sunt vînătăile sau du-
rerile (58,4%) şi rănile la ochi, luxaţiile sau dislocaţiile de 
oase (20,9%).

Consecinţe similare sunt raportate şi în cazurile de 
violenţă fi zică sau sexuală survenite în ultimele 12 luni 
(vezi anexa 3, tabelul 15). Generalizînd datele privind 
consecinţele violenţei, putem constata că violenţa 
sexuală şi fi zică este deseori însoţită de leziuni mai puţin 
grave (vînătăi şi dureri), iar o parte semnifi cativă din vic-
time a mai suferit şi de consecinţe grave. 

Dacă ne referim la caracteristicile de bază ale femei-
lor-victime, constatăm că ponderea victimelor care au 
raportat consecinţe în rezultatul acţiunilor violente din 
partea soţului/partenerului creşte odată cu înaintarea în 
vîrstă, dat fi ind experienţa acumulată pe parcursul vieţii; 
victimele din mediul urban şi femeile victime divorţate/
separate au declarat mai multe cazuri de leziuni şi prac-
tic nu există evidenţe bine conturate privind corelaţia 
dintre nivelul de educaţie şi consecinţele fi zice ale 
violenţei fi zice sau sexuale asupra femeii-victime (vezi 
anexa 3, tabelul 16).

Prezintă interes şi percepţia femeilor-victime ale com-
portamentului violent din partea soţului/partenerului 
asupra sănătăţii fi zice şi mentale a femeii. Practic fi ec-
are a doua femeie a declarat că a suferit foarte mult 
din cauza acţiunilor violente ale soţului/partenerului, 
iar fi ecare a treia femeie, de asemenea, a fost afectată, 
dar mai puţin. Şi doar circa 18% consideră că nu au avut 
de suferit fi zic sau mental în rezultatul violenţei comise 

de soţ/partener. Fie că aceste cazuri s-au produs doar 
o singură dată, fi e ca femeile nu conştientizează gravi-
tatea leziunilor fi zice asupra sănătăţii şi stării emoţionale 
proprii.

Astfel, pe lîngă consecinţele fi zice suportate de către fe-
meile-victime ale violenţei din partea soţului/parteneru-
lui curent sau cel mai recent, femeile-victime mai suferă 
şi emoţional, iar impactul asupra stării de sănătate ar tre-
bui să fi e evaluat în cadrul unor studii separate. Această 
ordine de idei este în concordanţă cu constatările stu-
diului OMS privind sănătatea femeilor şi violenţa faţă de 
femei în familie, care ne dovedeşte că în toate ţările unde 

Figura 18. Distribuţia femeilor-victime ale  violenţei fi zice sau sexuale 
după tipul consecinţelor asupra sănătăţii femeii, %

Figura 19. Percepţiile femeilor-victime privind 
efectului acţiunilor violente din partea 
soţului/partenerului asupra sănătăţii lor, %
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a fost realizat studiul femeile, care au avut de suferit mai 
puţin în urma violenţei fizice sau sexuale, au raportat 
nivele semnificativ mai mari de suferinţă emoţională 
şi au fost mai predispuse să se gîndească la suicid sau 
să recurgă la tentative de suicid comparativ cu femeile 
care niciodată n-au avut parte de violenţă din partea 
soţului/partenerului. 

3.4. Caracteristicile soţului/partenerului 
şi indicatorii statutului femeii

Pentru a înţelege mai bine fenomenul violenţei conjuga-
le este important să cunoaştem caracteristicile de bază 
ale soţului/partenerului şi în ce măsură violenţa faţă de 
femei variază în funcţie de indicatorii care definesc sta-
tutul bărbaţilor şi al femeilor: a) nivelul de studii al soţului/
partenerului; b) diferenţa de studii între soţi/parteneri; c) 
diferenţa de vîrstă între soţi/parteneri; d) caracteristicile 
sociale/psihologice ale soţului/partenerului. 

a) Distribuţia femeilor-victime şi non-victime după 
nivelul de studii al soţului/partenerului 

Indiferent de tipul de violenţă în familie, în structura fe-
meilor-victime după nivelul de studii al soţului/parten-
erului predomină cazurile soţilor/partenerilor cu studii 
gimnaziale sau studii profesionale secundare. Cel mai 
puţin au avut de suferit de acţiuni violente femeile 
soţii/partenerii cărora au studii superioare sau primare. 
În general, nu putem constata anumite corelaţii între 
nivelul de educaţie al soţului/partenerului şi survenirea 
cazurilor de violenţă dat fiind că în structura femeilor 
care nu au suferit de violenţă conjugală se înregistrează 
aceeaşi distribuţie după nivelul de educaţie al soţului/
partenerului (vezi anexa 3, tabelul 19).

Nivelul de educaţie al soţului/partenerului s-a dovedit 
a fi important în survenirea unei sau altei formte de 
violenţă. Astfel, cel mai puţin probabil pot suferi în urma 
violenţei fizice femeile soţii/partenerii cărora au studii 
superioare (6,4% din total victime). În cazul violenţei 
psihologice sau sexuale ponderea femeilor din această 
categorie este mai mare (11,8% şi, respectiv, 15,4%), dar 
nu depăşeşte ponderea femeilor care nu au mai suferit 
ca urmare a acţiunilor violente din partea soţilor/parte-
nerilor cu studii superioare. 

b)  Distribuţia femeilor-victime şi non-victime  
după diferenţa între nivelul de studii  
a soţilor/partenerilor

Este acceptat şi recunoscut faptul că diferenţa între 
nivelul de studii al femeilor şi bărbaţilor poate juca un 
anumit rol în dinamica relaţiilor dintre şoţi/parteneri, 
determinînd astfel survenirea cazurilor de violenţă 
conjugală. O treime din femeile-victime a cel puţin unei 
forme de violenţă au un nivel de studii mai mare decît 
partenerii lor, pe cînd fiecare a doua femeie-victimă 
a violenţei dispune de acelaşi nivel de educaţie pre-
cum soţul/partenerul. În general, rata de prevalenţă a 
violenţei este mai mică atunci cînd soţul are un nivel de 
studii mai înalt sau ambii soţi/parteneri au acelaşi nivel 
de studii (vezi anexa 3, tabelul 18). 

c) Diferenţa de vîrstă între soţi/parteneri 

Datele din tabelul 19 ne indică diferenţele de vîrstă între 
femeile-respondente şi partenerii lor şi cum acest fapt 
se reflectă asupra distribuţiei femeilor-victime şi non-
victime ale violenţei comise de parteneri.

Din numărul total de victime care au suferit cel puţin un 
tip de violenţă circa 32% sunt femeile soţul/partenerul 
cărora este mai în vîrstă cu 3-6 ani, după care urmează 
femeile cu o diferenţă de vîrstă între soţi/parteneri mai 
mică de 3 ani. Femeile-victime care sunt sau au fost 
căsătorite cu bărbaţi mai în vîrstă cu 7 ani reprezintă cea 
mai mică pondere, dar şi în structura femeilor care nu 
au suferit de violenţă conjugală, de asemenea, această 
categorie de femei este cel mai puţin reprezentată. Prin 
urmare, nu putem conchide că diferenţa de vîrstă între 
soţi/parteneri are un impact important asupra expe-
rienţei de violenţă pentru femei (vezi anexa 3, tabelul 19). 

d) Probleme ce afectează soţul/partenerul 

Survenirea cazurilor de violenţă în familie este determi-
nată nemijlocit de caracteristicile şi circumstanţele in-
dividuale şi sociale ale partenerului. Pentru a înţelege 
mai bine în ce măsură caracteristicele soţului/parte-
nerului pot influenţa comportamentul violent, în cadrul 
studiului a fost colectată informaţia privind statutul 
ocupaţional al soţului/partenerului, problemele de fami-
lie, consumul de alcool, droguri, experienţe de violenţă 
în copilărie, etc. 

Indiferent de tipul violenţei, cele mai dominante prob-
leme indicate de femeile-victime sunt problemele de 
ordin familial si consumul de alcool, după care urmează 
problemele de ordin economic, cum ar fi lipsa locului 
de muncă (vezi anexa 3, tabelul 19). Totuşi, acţiuni vio-
lente au fost înregistrate şi în cuplurile unde femeia a 
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menţionat că soţul/partenerul nu are careva probleme 
considerate a fi  factori de risc.

Dacă ne referim la anumite tipuri de violenţă, atunci 
remarcăm că fi ecare a doua victimă a declarat că prin-
cipala problemă a soţului/partenerului este consumul 
excesiv de alcool, totodată fi ind menţionată şi existenţa 
unor probleme familiale. Cazurile de violenţă fi zică, 
de asemenea, au mai mare probabilitate de a surveni 
atunci cînd soţul/partenerul are problemele cu con-
sumul de alcool, dar şi de ordin familial, însă acestea 
sunt menţionate mai rar de către femeile-victime ale 
violenţei fi zice (vezi fi gura 20).

Situaţia economică şi eventual lipsa locurilor de muncă 
este un alt factor menţionat de către fi ecare a cincea fe-
meie-victimă a violenţei fi zice sau sexuale, iar în cazul 
violenţei psihologice această problemă este raportată de 
către circa 23% din victime. Se înregistrează o tendinţă 
vizibilă de majorare a cazurilor femeilor-victime care au 
suferit de acţiuni violenţe pe parcursul ultimilor 12 luni 
din partea soţului/partenerului stresat/iritat din cauza 
problemelor în familiei şi lipsei unui loc de muncă (vezi 
anexa 3, tabelul 19). 

Chiar dacă studiul nu atestă interdependenţe pozitive 
între victimizarea bărbaţilor în copilărie şi survenirea ca-
zuirlor de violenţă faţă de femei, totuşi, s-a înregistrat o 
anumită creştere a proporţiei victimelor violenţei fi zice 
pe parcursul ultimelor 12 luni, care au raportat existenţa 
cazurilor de violenţă în copilăria soţului/partenerului (de 
la 11,6% pe parcursul vieţii pînă la 21,6% pe parcursul 

ultimelor 12 luni). O astfel de tendinţă corespunde cu 
constatările şi cunoştinţele pe plan internaţional privind 
corelaţia între experienţa de violenţă fi zică în copilărie şi 
perpetrarea acestui fl agel de la generaţie la generaţie. 

Prin urmare, datele studiului confi rmă că astfel de fac-
tori precum sărăcia, şomajul, abuzul de alcool, expe-
rienţe individuale de violenţă în copilărie, natura rela-
ţiilor dintre parteneri, etc., au un impact semnifi cativ 
asupra prevalenţei violenţei faţă de femei din partea 
soţului/partenerului. Totuşi, violenţa conjugală poate fi  
comisă chiar şi atunci cînd soţul/partenerul nu suferă 
de anumite probleme, iar caracteristicile individuale ale 
bărbaţilor, statutul femeilor, impactul aranjamentelor 
sociale şi culturale joacă un rol nu mai puţin important 
în survenirea acţiunilor de violenţă faţă de femei.  

3.5. Prevalenţa violenţei fi zice şi sexuale 
faţă de femei din partea altor persoane 
decît soţul/partenerul (non-partener) 

3.5.1.  Prevalenţa violenţei fi zice şi sexuale 
comise de alte persoane

Deşi studiul se axează mai cu seamă pe estimarea 
prevalenţei violenţei faţă de femei din partea soţului/
partenerului, pentru o mai bună înţelegere a amploarei 
si magnitudinei problemei violenţei bazate pe gen, în 
cadrul elaborării studiului au fost colectate informaţii şi 
despre experienţa acţiunilor de violenţă fi zică şi sexuală 
comise de alte persoane decît soţul/partenerul.

Figura 20. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice sau sexuale pe parcursul vieţii, 
începînd cu vîrsta de 15 ani, după caracteristicile soţului/partenerului, %
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Ca şi în cazul altor studii similare, prevalenţa violenţei 
din partea altor persoane decît soţul/partenerul este 
un fenomen mai puţin răspîndit. În medie, circa 6% din 
numărul total de femei intervievate au menţionat că 
au avut de suferit cel puţin o dată pe parcursul vieţii în 
urma acţiunilor violente fi zice din partea altor persoane. 
În ultimele 12 luni anterioare studiului, riscul survenirii 
cazurilor de violenţă fi zică non-partener este şi mai mic, 
doar circa 1% din femei au raportat cazuri de violenţă 
fi zică (vezi anexa 3, tabelul 20).

Violenţa fi zică non-partener a fost mai cu seamă 
raportată de către femeile din mediul urban: 7,4% faţă 
de 4,7% femei din mediul rural au raportat experienţe 
de violenţă fi zică pe parcursul vieţii, iar în ultimele 12 
luni 1,4% femei din mediul urban şi, respectiv, 0,5% fe-
mei din mediul rural. Această situaţie diferă de tendinţele 
înregistrate pentru prevalenţa violenţei fi zice din partea 
soţului/partenerului, unde femeile de la sate au rapor-
tat rate semnifi cativ mai înalte decît cele din oraşe. Nu 
există evidenţe clare care ar fi  factorii ce determină astfel 
de discrepanţe în date, însă aceste constatări urmează 
să fi e investigate pe viitor, în special în contextul im-
pactului unor astfel de factori precum stresul economic, 
schimbarea sistemului de valori în mediul urban, dar şi a 
dinamicii vieţii în general în orăşele şi oraşe. 

Spre deosebire de violenţa comisă de soţ/partener, care 
înregistrează tendinţe de survenire a mai multor cazuri 

odată cu înaintarea în vîrstă a femeii, violenţa non-
partener indică o situaţie inversă. Rata de prevalenţă 
a violenţei fi zice non-partener descreşte pe măsura 
înaintării în vîrstă, cel mai afectate fi ind femeile în vîrstă 
de 15-24 ani - 9,2% femei. Aceste date se corelează 
într-un anumit mod cu prevalenţa normelor şi prac-
ticilor culturale acceptate de către membrii familiei 
în soluţionarea confl ictelor şi neînţelegerilor cu copiii 
prin utilizarea violenţei fi zice. Cu toate acestea, datele 
studiului relevă proporţii semnifi cative şi pentru alte 
categorii de vîrstă, fapt ce confi rmă survenirea cazuri-
lor de violenţă nu numai din partea soţului/partnerului, 
dar şi a altor persoane din familie. Cele mai puţine cazuri 
de violenţă non-partener sunt raportate de femeile din 
grupul de vîrstă 25-34 ani (3,4%) (vezi anexa 3, tabelul 20).
Aceeaşi tendinţă se observă şi în cazul survenirii violenţei 
fi zice pe parcursul ultimelor 12 luni, femeile cele mai ti-
nere au raportat cele mai multe cazuri (2%), fi ind urmate 
de femeile cu vîrsta cuprinsă între 45-54 ani (1,5%). 

Starea civilă a femeii este un alt factor care determină 
probabilitatea survenirii cazurilor de violenţă fi zică din 
partea altor persoane decît soţul/partenerul. Celui mai 
mare risc sunt supuse femeile în relaţii de concubinaj, 
astfel încît fi ecare a cincea femeie din această catego-
rie a menţionat că cel puţin o dată pe parcursul vieţii 
a avut de suferit în urma acţiunilor violente din partea 
altor persoane decît partenerul său (vezi anexa 3, tabelul 
20). Femeile divorţate/separate, dar şi cele necăsătorite 

Figura 21. 

Figura 21. Rata de prevalenţa a violenţei fi zice faţă de femei din partea altor persoane 
pe parcursul vieţii, începînd cu vîrsta de 15 ani, după principalele caracteristici ale femeii, % 
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de asemenea, au raportat experienţe de violenţă fi zică 
non-partener, cel mai puţin fi ind afectate de acest tip 
de violenţă femeile căsătorite (4,6%). Aceste constatări 
confi rmă faptul că doar căsătoria rămîne să fi e un me-
canism instituţionalizat de control social, care limitează 
utilizarea violenţei fi zice de către alţi membri ai familiei, 
iar vîrsta şi starea civilă a femeilor sunt strîns corelate şi 
au un impact impunător asupra probabilităţii de a de-
veni victimă a violenţei fi zice. Totuşi, aceste constatări 
trebuie să fi e abordate cu un anumit nivel de precauţie, 
deoarece femeile căsătorite probabil nu sunt atît de 
sincere în relatarea informaţiei cu privire la violenţă din 
cauza fricii şi ruşinii. 

Ca şi în cazul violenţei comise de soţ/partener, cazurile 
de violenţă fi zică comise de non-parteneri sunt mai 
puţin frecvente atunci cînd femeia dispune de un nivel 
mai înalt de educaţie. Doar 2,6% din femeile cu studii 
superioare au raportat cazuri de violenţă fi zică non-
partener, în comparaţie cu femeile cu studii medii spe-
ciale şi profesionale, care au raportat cele mai înalte rate 
(8,8% şi, respectiv, 8,1%). Este evident că nivelul de stu-
dii al femeilor determină într-o oarecare măsură poziţia 
acestora în familie, dar şi relaţia cu alte persoane din 
familie şi în afara familiei. Femeile cu un nivel de studii 
mai înalt cel mai probabil sunt mai pregătite pentru a 
soluţiona confl ictele pe cale paşnică, pe cînd femeile cu 
studii primare posibil s-au învăţat să facă faţă situaţiilor 
confl ictuale prin cedarea faţă de autoritatea părinţilor şi 
altor membri ai familiei, astfel evitînd dezlănţuirea con-
fl ictului în acţiuni de violenţă fi zică. Prin urmare, nivelul 
de studii al femeilor este un factor important, dar, totuşi, 
nu este unul determinant în survenirea experienţelor de 
violenţă fi zică şi alţi factori individuali cum ar fi  venitul, 
statutul social, experienţe de violenţă şi abuz în familie, 
etc., de asemenea, joacă un rol important. 

Dat fi ind faptul că au fost înregistrate doar 2 cazuri 
de violenţă sexuală pe parcursul vieţii din partea al-
tor persoane şi nici un caz în ultimele 12 luni, acest 
tip de violenţă nu este posibil să fi e analizat din cauza 
irelevanţei statistice a datelor colectate.

Ţinînd cont de faptul că experienţele de violenţă fi zi-
că sau sexuală din partea altor persone decît soţul/
partenerul sunt cu mult mai puţine la număr decît cele 
comise de soţ/partener, putem concluziona că violenţa 

faţă de femei este mai cu seamă violenţă comisă de soţi/
parteneri. Iar cunoaşterea relaţiilor între femei şi bărbaţi 
în contextul statutului socio-economic, a sistemului de 
valori şi comportamente sociale, a impactului acestora 
asupra relaţiei între parteneri reprezintă cheia atît pentru 
abordarea violenţei, cît şi pentru prevenirea acestui fl agel 
pe viitor. Această situaţie, totuşi, nu presupune ignorarea 
acţiunilor de violenţă comise de non-parteneri, care, de 
asemenea, trebuie să fi e abordate în modul cuvenit36. 

3.5.2.  Frecvenţa violenţei fi zice faţă 
de femeie din partea altor persoane 
decît soţul/partenerul 

Acţiunile violente din partea altor persoane decît soţul/
partnerul în majoritatea cazurilor nu au avut loc doar o 
singură dată. Fiecare a doua femeie-victimă a violenţei 
fi zice non-partener a avut parte de experienţe multiple 
pe parcursul vieţii lor, iar fi ecare a patra victimă a rapor-
tat cazuri de violenţă care s-au repetat şi doar 18,4% din 
femeile- victime au avut de suferit doar o singură dată în 
urma acţiunilor violente comise de non-parteneri (vezi 
anexa 3, tabelul 21).

Prin urmare, violenţa fi zică comisă de non-parteneri de 
cele mai multe ori este o formă repetată de abuz şi nu 
doar un incident unic, iar caracteristicile individuale ale 
familiei, inclusiv experienţa de abuz fi zic, consum de 
alcool, etc., cît şi acceptarea socială a violenţei, sunt fac-
torii cheie care trebuie să fi e abordaţi pentru prevenirea 
acţiunilor violente abuzive din partea acestor persoane. 
Deoarece vîrsta, mediul de reşedinţă, nivelul de studii şi 
starea civilă a victimelor joacă un anumit rol în determi-
narea probabilităţii survenirii unor astfel de cazuri, dar şi 
reieşind din faptul că aceste variabile sunt strîns corelate 
cu contextul social, cultural şi economic, eforturile pen-
tru prevenirea violenţei fi zice din partea non-parteneri-
lor trebuie să fi e orientate spre schimbarea normelor şi 
viziunilor sociale, cît şi spre activităţile direcţionate pen-
tru familiile în situaţie de risc. 

3.5.3.  Distribuţia femeilor-victime ale 
violenţei din partea altor persoane 
decît soţul/partenerul după 
caracteristicile agresorului 

Persoanele care au comis acţiuni de violenţă fi zică sau 
sexuală pot fi  delimitate în două categorii: persoane 

36  Sondajul OMS a constatat că femeile preponderent suferă de violenţă din 
partea soţului/partenerului, dar totuşi, în mai multe localităţi din cadrul celor 10 
ţări participante la studiu, violenţa non-partenerului este destul de răspîndită, 
variind de la 11% pînă la 38%, cu excepţia Etiopiei şi Japoniei, unde mai puţin de 
8% din femei au raportat astfel de cazuri. Aceste rate sunt mult mai mari decît 

în cazul estimărilor obţinute în Republica  Moldova, dat fi ind că femeile 
din Republica Moldova sunt mai reticente în raportarea unor astfel de 
cazuri din cauza stigmei sociale şi ruşinii  sau posibil că violenţa fi zică non-
partener nu este atît de răspîndită. 
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din cadrul familiei2 şi din afara familiei. Conform date-
lor studiului mai mult de jumătate dintre femeile care 
au raportat cazuri de violenţă fi zică pe parcursul vieţii 
au fost agresate de către taţi (58,1%). Aproape un sfert 
din aceste femei au avut de suferit doar o singură dată 
(24,5%), iar fi ecare a doua a avut parte de experienţe 
multiple (52%) (vezi anexa 3, tabelul 21). Aceste constatări 
sunt în concordanţă cu rezultatele studiilor similare din 
alte ţări care denotă că membrii familiei, bărbaţii, inclu-
siv taţii şi taţii vitregi, sunt cei mai frecvenţi agresori în 
cazul violenţei fi zice din partea non-partenerilor şi acest 
model ţine de contextul cultural şi social bazat pe auto-
ritatea capului de familie – bărbat.

Postura de agresor a mamei sau mamei vitrege a fost 
raportată de către 43,8% din femeile-victime ale vio-
lenţei fi zice non-partener. Şi în acest caz predomină 
experienţele multiple de acţiuni violente din partea 
agresorului-mamă (48%). Astfel, modelul familiei tra-
diţio nale, unde mama are un rol disciplinar, rămîne să 
predomine în societatea moldovenească.

Fraţii şi surorile, deşi mai rar, totuşi sunt raportaţi 
drept agresori de circa o treime din femeile-victime 
ale violenţei fi zice din partea non-partenerilor. Aceste 
cazuri, de regulă, nu sunt permanente, mai mult de 
jumătate dintre victime au menţionat ca au avut de 
sufe rit în urma acţiunilor violente ale fraţilor, surorilor de 
cîteva ori pe parcursul vieţii, iar fi ecare a zecea a raportat 
doar un singur caz (vezi anexa 3, tabelul 21). 

În afară de membrii familiei, femeile pe parcursul vieţii 
au fost agresate fi zic şi de persoane din exterior. Drept 
agresor, 7,2% din femeile-victime au menţionat profe-
sorul, 6,4% - prietenii, 5,6% - partenerul de relaţii intime, 
iar în cazul a circa 4% din victime agresorul a fost o 
persoană necunoscută.

În concluzie, putem spune că membrii familiei – 
bărbaţii, taţi sau fraţi, şi într-o anumită măsură mamele 
– sunt principalii agre sori în cazul violenţei fi zice faţă 
de femei, şi acest fapt reiese din contextul social şi cul-
tural al Republicii Moldova, bazat pe modelul de familie 
tradiţională.  

3.6. Raportarea cazurilor de violenţă 
comise de soţ/partener şi alte persoane 

Nivelul de raportare a cazurilor de violenţă reprezintă 
un indicator important al atitudinii societăţii faţă de 
violenţa bazată pe gen, dar şi al nivelului de infor-
mare şi conştientizare a violenţei drept infracţiune, al 
disponibilităţii serviciilor de asistenţă pentru victimele 
violenţei. În acest context, în cadrul studiului a fost 
colectată informaţia privind ratele de raportare de către 
victime atît a violenţei comise de soţi/parteneri, cît şi 
a celei comise de non-parteneri; dacă cazurile au fost 
raportate atunci cui/căror persoane şi care au fost mo-
tivele pentru neraportarea cazurilor de violenţă. 

Figura 22. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice din partea altor persoane, 
pe parcursul vieţii după categoria agresorului , % 

37  Lista membrilor  familiei  – agresori, care se utilizează în sondaj se bazează pe 
legile Republicii  Moldova– membrii familiei sunt taţii, socrii, mamele, soacrele, 
mamele şi taţii vitregi, feciorii, ginerii, fraţii, surorile, cumnatele şi alte rude 
apropiate.
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3.6.1  Raportarea cazurilor de violenţă comise 
de soţ/partener 

În general, nivelul de raportare38 a cazurilor de violenţă 
comise de soţ/partener este destul de înalt. Astfel, circa 
73% din femeile-victime ale violenţei fi zice au rapor-
tat despre aceste cazuri şi, respectiv, 27% nu au relatat 
nimănui despre cele întîmplate. Femeile din mediul rural 
s-au dovedit a fi  mai deschise în raportarea experienţelor 
de violenţă fi zică conjugală (73,5% faţă de 70,5% în me-
diul urban). 

Cu excepţia femeilor din grupul de vîrstă de 25-44 ani, 
celelalte categorii de femei mai frecvent au raportat ca-
zuri de violenţă. Femeile căsătorite cel mai puţin sunt 
predispuse să raporteze despre acţiunile violente ale 
soţului curent (67,4%), cele mai deschise fi ind femeile 
în relaţii de concubinaj (86,9%). Prin urmare, femeile 
căsătorite sunt mai reticente în dezvăluirea cazurilor de 
violenţă fi zică din partea soţului, motivul de bază fi ind 
existenţa normelor sociale, a prejudiciilor, fricii şi ruşinii. 

Rata de raportare a acţiunilor de violenţă fi zică comise 
de soţ/partener pe parcursul vieţii variază în funcţie de 
gravitatea acestor acţiuni. Cazurile de violenţă fi zică 
moderată au fost raportate de către 57,9% din femeile-
victime, iar cele mai severe – de 84,8% din victime (vezi 
anexa 3, tabelul 23).

Situaţia este diferită în cazul nivelului de raportare a 
violenţei sexuale. În medie, 68,4% dn femeile-victime 
au raportat despre acţiunile violente din partea soţului/
partenerului. Ca şi în cazul violenţei fi zice, femeile din 
mediul urban sunt mai rezervate în raportarea violenţei 
sexuale, comparativ cu cele din mediul rural (62,6% faţă 
de 72,7%). Această constatare, într-o anumită măsură, 
este în contradicţie cu argumentele, precum că ratele 
de raportare depind foarte mult de nivelul de stigma-
tizare socială şi ruşine, disponibilitatea serviciilor sociale 
adecvate, dar şi de percepţiile femeilor privind actul de 
violenţă sexuală în căsătorie/relaţia cu partenerul. 

În funcţie de vîrsta femeilor-victime, constatăm cea 
mai joasă rată de raportare a violenţei sexuale pentru 
femeile în vîrstă de 25-34 ani (38,3%). Unul din motive ar 
putea fi  faptul, că la această vîrstă femeile se căsătoresc, 
primesc prima slujbă şi, deseori, pentru a-şi păstra 
căsătoria şi locul de muncă, şi, respectiv, statutul social, 
ele nu doresc să raporteze despre acţiunile abuzive din 
partea soţului/partenerului. Această ordine de idei este 
susţinută şi de faptul că anume femeile căsătorite au 
înregistrat cele mai mici rate de raportare a violenţei 
sexuale (59,1%), cele mai mari fi ind înregistrate în cazul 
femeilor divorţate/separate (88,7%), cel mai probabil că 
ele se simt mai puţin inhibate în raportarea a astfel de 

Figura 23. Rata de raportare a cazurilor de violenţă fi zică din partea 
soţului/partenerului pe parcursul vieţii, după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, %

38  Caz de raportare este considerat atunci, cînd femeia-victimă a relatat despre 
cele întîmplate oricărei persoane, fi e membru al familiei, rudă , reprezentant al 
organelor de poliţie, primar, etc.
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cazuri şi posibil aceste experienţe de violenţă au putut fi  
unul din motivele de divorţ sau separare (vezi fi gura 24). 

Un nivel de raportare mai mic al violenţei sexuale este în 
concordanţă cu constatările altor studii privind ratele de 
raportare a violenţei şi mai ales a violenţei sexuale39: „fe-
meia se confruntă cu o situaţie care nu se conformează 
cu înţelegerea ei despre un viol sau un alt tip de abuz 
sexual; femeia ar putea să nu dorească să raporteze inci-
dentul, simţindu-se că anume ea este de vină şi că nime-
ni nu-i va da crezare; dacă va raporta cazul, femeia va de-
veni mai vulnerabilă faţă de acte de violenţă sexuală pe 
viitor sau femeia nu raportează pentru că nu cunoaşte 
că poate raporta astfel de cazuri sau nu există servicii 
disponibile unde femeia ar putea raporta acest fl agel”.

Nivelul de studii şi statutul ocupaţional al femeii relevă 
anumite tendinţe în raportarea atît a violenţei fi zice, cît 
şi a violenţei sexuale. Cea mai mică rată de raportare este 
înregistrată pentru femeile cu studii superioare (63,4% 
în cazul violenţei fi zice şi 59,7% - violenţa sexuală). O 
explicaţie posibilă pentru această situaţie ar putea fi  
faptul că femeile cu studii mai avansate probabil dispun 
şi de locuri de muncă mai bune şi pentru a-şi menţine 
statutul social, deseori, acestea optează pentru tăinuirea 
unei astfel de informaţii din cauza presiunilor şi stereoti-
purilor sociale şi culturale. 

Totodată, femeile fără un loc de muncă au fost cele 
mai reticente în raportarea violenţei fi zice sau sexuale, 

doar fi ecare a doua victimă a raportat cazuri de violenţă 
comise de către soţ/partener (vezi anexa 3, tabelul 
22). Această situaţie ne sugerează faptul că o condiţie 
importantă pentru raportarea de către victime a cazurilor 
de violenţă este independenţa economică a femeilor. Ra-
portarea violenţei ar putea să rezulte în separare şi even-
tual femeia riscă să fi e expusă unor riscuri economice şi 
sociale adiţionale, inclusiv cele ce ţin de venit şi locuinţă. 
Totuşi, alţi factori, de asemenea, trebuie consideraţi în 
evaluarea deciziei femeii de a raporta sau nu cazurile de 
violenţă. Drept confi rmare putem menţiona casnicele, 
care, deşi sunt dependente din punct de vedere eco-
nomic de soţi/parteneri, înregistrează nivel de raportare 
a violenţei este mult mai înalt (71,7%). 

3.6.2.  Raportarea cazurilor de violenţă comise 
de alte persoane (non-parteneri) 

Nivelul de raportare al violenţei fi zice din partea altor 
persoane decît soţul/partenerul este mai înalt decît 
cel înregistrat pentru violenţă conjugală, în medie 78% 
din femeile-victime au raportat aceste cazuri. Datele 
studiului denotă unele diferenţe în rata de raportare a 
violenţei fi zice din partea altor persoane comparativ cu 
nivelul de raportare a cazurilor de violenţă conjugală. 
Astfel, femeile-victime din mediul urban s-au dovedit a 
fi  mai puţin reticente în raportarea cazurilor de violenţă 
non-partener (83,9% faţă de 70,5% în mediul rural) com-
parativ cu violenţa conjugală (vezi fi gura 25). 

39  Du Mont, J., K.L. Miller, şi T.L. Myhr. “Rolul stereotipurilor de „viol real” şi „victimă 
reală” în practicile de raportare a poliţiei cu privire la femeile care au fost 
agresate sexual”, Violenţa împotriva femeilor 9(4)(aprilie 2003)

Figura 24. Rata de raportare a cazurilor de violenţă sexuală din partea 
soţului/partenerului pe parcursul vieţii, după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, %
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Decizia de raportare a violenţei fi zice non-partener 
variază foarte mult în funcţie de vîrsta victimei. Toate 
victimele din grupul de vîrstă 15-24 ani au raportat ca-
zuri de violenţă, cele mai reticente fi ind femeile în vîrstă 
de 55-59 ani (34,5%). Un nivel mai redus de raportare a 
violenţei în cazul femeilor mai în vîrstă cel mai proba-
bil se datorează poziţiei vulnerabile în familie din cauza 
dependenţei economice şi sociale, cît şi ruşinii care re-
zultă din existenţa normelor tradiţionale sociale şi de 
gen. 

Femeile necăsătorite, dar şi cele care locuiesc împreună 
cu partenerul fără a-şi ofi cializa relaţia, au raportat în 
proporţie de 100% experienţe de violenţă fi zică din 
partea non-partenerului survenite pe parcursul vieţii, 
de la vîrsta de 15 ani. Aceste 2 categorii de victime se 
simt mai abilitate şi mai puţin inhibate în dezvăluirea ca-
zurilor de violenţă fi zică din partea altor persoane. Deşi 
femeile căsătorite au raportat într-o proporţie mai mare 
cazurile de violenţă non-partener (65,5%) decît cele de 
violenţă conjugală, totuşi, rămîne discutabil impactul 
posibil al căsătoriei asupra tendinţei de raportare a ca-
zurilor de violenţă fi zică comise de o altă persoană decît 
soţul/partenerul. 

Contrar aşteptărilor, un nivel de studii mai superior al 
femeilor nu presupune şi un nivel mai înalt de raportare 
a cazurilor de violenţă fi zică din partea non-partenerilor. 
Practic nu există diferenţe în rata de raportare pentru 
femeile-victime cu un nivel de studii minim secundar 
profesional şi maxim superior (vezi anexa 3, tabelul 22). 

Excepţie fi ind femeile cu studii medii generale, în cazul 
cărora a fost înregistrat cel mai înalt nivel de raportare 
a violenţei non-partener (92,1%). După cum deja a fost 
menţionat anterior, abilitarea femeii şi capacitatea de a 
se proteja poate fi  restricţionată şi de alţi factori, inclusiv 
stigma socială şi ruşinea.

3.6.3.  Cui raportează femeile-victime 
cazurile de violenţă comise de soţi/
parteneri şi alte persoane?

De regulă, victimele violenţei conjugale relatează de-
spre comportamentul violent al soţului/partenerului 
membrilor de familie şi prietenilor apropiaţi, şi mai rar se 
adresează organelor, instituţiilor abilitate în soluţionarea 
cazurilor de violenţă în familie (vezi anexa 3, tabelul 24). 
Circa două treimi din femeile care au raportat cazuri de 
violenţă din partea soţului/partenerului s-au destăinuit 
părinţilor, fi ecare a treia a relatat rudelor apropiate şi nu-
mai fi ecare a patra femeie a cerut ajutorul organelor de 
poliţie . Asistenţa personalului medical a fost solicitată 
de către 7,8% din victimele care au raportat cazurile 
de violenţă fi zică conjugală. Contactarea organelor de 
poliţie şi a serviciilor de asistenţă medicală de cele mai 
dese ori are loc atunci cînd femeia a suferit în urma 
acţiunilor severe de violenţă fi zică şi mai puţin sunt so-
licitate aceste servicii în cazul violenţei moderate (vezi 
anexa 3, tabelul 25).

Tendinţe similare se observă şi în raportarea violenţei 
sexuale comise de soţ/partener. Totuşi, în cazul violenţei 
sexuale se înregistrează mai multe adresări la organele 
de poliţie (32,9%) şi personalul medical (10,8%).

Figura 25. Rata de raportare a cazurilor de violenţă fi zică din partea altor persoane pe parcursul vieţii, 
după mediul de reşedinţă, vîrsta şi starea civilă a femeii, % 
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Şi în cazul violenţei din partea altor persoane decît soţul/
partenerul femeile-victime preponderent s-au adresat 
părinţilor (60,7% din respondentele care au raportat 
astfel de cazuri), rudelor şi prietenilor (respectiv 35,2%). 
Totodată, organelor de poliţie s-au adresat 19,1% din 
femeile-victime, iar medicilor - 4,1%. Acest fapt relevă 
un nivel redus de încredere în prestatorii de servicii, dar 

posibil că şi prejudiciile sociale şi ruşinea sunt încă prea 
puternice pentru a fi  depăşite de către victime. 

Prin urmare, victimele par să aibă mai mare încredere 
în organele de poliţie doar în cazul violenţei sexuale 
comise de soţ/partener. Acţiunile de violenţă fi zică 
comise atît de partener, cît şi de non-partener, sunt ra-

Figura 26. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice sau sexuale din partea soţului/partenerului 
după persoana căreia i-au fost raportate cazurile de violenţă, % 

Figura 27.  Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fi zice din partea altor persoane decît soţul/partenerul, 
după persoana căreia i-au fost raportate cazurile de violenţă, %
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portate preponderent rudelor apropiate şi prietenilor şi 
mai rar organelor de poliţie şi altor prestatori de servicii 
(vezi anexa 3, tabelul 25). Lucrătorii medicali nu se bucură 
de prea multă încredere din partea victimelor violenţei, 
fapt ce implică preocupări adiţionale cu privire la capa-
cităţile acestora de a identifi ca şi gestiona cazurile de 
violenţă fi zică şi sexuală. 

3.6.4.  Cui ar raporta cazul de survenire a 
acţiunilor de violenţă din partea soţului/
partenerului sau a altor persoane?

Decizia de raportare a cazurilor de violenţă şi cui urmea-
ză să fi e relatate aceste cazuri este infl uenţată de un şir 
de factori, inclusiv percepţia modului în care sistemul 
răspunde la cazurile de violenţă în familie, percepţia 
individuală a celor întîmplate, care este la rîndul său infl u-
en ţată de statutul socio-economic al femeii, cunoştinţele 
şi atitudinile faţă de violenţa în familie, dar şi valorile şi 
relaţiile care predomină în familie şi în comunitate. 

Intenţiile de raportare a cazurilor de violenţă sunt simi lare 
cu constatările privind raportarea de facto a acţiunilor 
violente de către femeile victime. În caz de survenire a 
unor acţiuni violente, 36% din femei au menţionat că 
vor apela la părinţi, 33,3% vor merge la organele de 
poliţie, după care urmează rudele şi prietenii (19,9% şi, 
respectiv, 12,1%). Lucrătoriir medicali şi asistenţii sociali 
şi în acest caz vor fi  contactaţi doar de 3,1% din femei. 
Totuşi, fi ecare a zecea femeie a declarat că nu se va ad-
resa nimănui în caz de survenire a acţiunilor violente din 
partea unei sau altei persoane (vezi anexa 3, tabelul 28).  

Se înregistrează unele diferenţe în intenţia de raportare 
a femeilor din mediul urban şi a celor din mediul rural. 
Femeile de la oraşe au mai mare încredere în organele 
de poliţie şi, în caz de survenire a acţiunilor violente, 
37,2% se vor adresa organelor de poliţie, pe cînd în me-
diul rural poliţia a fost menţionată de către 30,1% din 
femei. Spre deosebire de femeile din mediul urban, cele 
de la sate vor recurge mai des la serviciile primarului, dar 
şi a preotului în caz de violenţă (vezi anexa 3, tabelul 27). 

În funcţie de vîrsta femeii, constatăm femeile mai tinere 
(cu grupul de vîrsta 15-44 ani) în situaţii de violenţă vor 
apela mai mult la părinţi decît la poliţie, în special acesta 
este cazul femeilor tinere (15-24 ani), urmate de cele din 
grupul de vîrsta de 25-34 ani (42%). Pe măsura înaintării 
în vîrstă femeia are mai puţine şanse să aibă parte de 
părinţi în viaţă şi din aceste considerente femeile mai în 
vîrstă îşi găsesc refugiu la rude, preot şi primar. Intenţia 
de raportare reprezentanţilor organele de poliţie este 
practic una şi aceeaşi pentru toate grupurile de vîrstă 
(circa 30%). Ţinînd cont de aceasta, putem presupune 
că vîrsta nu infl uenţează nivelul de încredere în orga-
nele de poliţie, mai degrabă este o tendinţă generală în 
societate privind nivelul de credibilitate faţă de această 
instituţie. În schimb, intenţiile de neraportare a cazurilor 
de violenţă sunt strîns corelate cu vîrsta femeii: cu cît 
este mai în vîrstă femeia cu atît este mai mare probabili-
tatea ca ea să nu raporteze nimănui despre survenirea 
cazurilor de violenţă (vezi anexa 3, tabelul 27). 

Dacă ne referim la starea civilă a femeii, atunci consta-
tăm că văduvele şi femeile căsătorite sunt cel mai puţin 

Figura 28. Ponderea femeilor care, în caz de survenire a acţiunilor de violenţă din partea unor 
persoane, s-ar  adresa după ajutor, pe categorii de persoane/instanţe la care ar apela, %
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predispuse să raporteze cazurile de violenţă, iar cele 
necăsătorite doar în proporţie de 3,6% nu vor raporta 
nimănui despre acţiunile abuzive violente din partea 
unor persoane. Femeile divorţate/separate au mai mare 
încredere în reprezentanţii organelor de poliţie, dat 
fi ind că fi ecare a doua persoană a menţionat că va ra-
porta cazurile de violenţă poliţiei, comparativ cu circa 
29% în cazul femeilor căsătorite. Femeile căsătorite s-ar 
adresa mai rar părinţilor şi rudelor (25,0% şi, respectiv, 
21,5%) decît femeile necăsătorite şi cele care locuiesc cu 
un partener (49,2% şi, respectiv, 24,2%). Astfel, părinţii 
continuă să fi e refugiul principal pentru majoritatea 
femeilor, în special acesta este cazul femeilor tinere şi 
necăsătorite (vezi anexa 3, tabelul 28).

3.6.5.  Motivele neraportării cazurilor 
de violenţă 

Pentru a spori nivelul de încredere în serviciile oferite de 
autorităţile cu atribuţii în domeniul prevenirii violenţei 
în familie este important să cunoaştem din ce motive 
femeile decid să nu raporteze cazurile de violenţă. Con-
form datelor studiului, decizia femeii este bazată pe 
două motive majore: a) convingerea precum că poate 
face faţă în mod individual problemelor apărute şi 
b) ruşinea. Practic fi ecare a doua femeie (44,7%) a de-
clarat că nu va apela la nimeni în caz de violenţă, pe 
motiv că este capabilă să soluţioneze problema de una 
singură, iar 40,2% au indicat drept motiv ruşinea. Aceste 
constatări confi rmă încă o dată stigmatizarea socială, 
existenţa convingerilor precum că femeia a făcut ceva 
şi, respectiv, merită o astfel de tratare, dar şi a stereotipu-
rilor în abordarea violenţei în familie ca fi ind mai mult o 
preocupare privată şi nu publică, etc., – toate acestea în 

fi nal au un impact semnifi cativ asupra deciziei femeii de 
a raporta sau nu cazurile de violenţă în familie. 

Fiecare a cincea femeie în caz de survenire a cazurilor de 
violenţă nu va raporta aceste cazuri pe motiv că familia 
îi va acorda sprijinul necesar. Din cauza neîncrederii în 
organele de poliţie, 18,2% din femei nu au intenţii de 
raportare a cazurilor de violenţă, 7,2% nu au înceredre 
în sistemul de protecţie socială, 6,3% - în sistemul de 
justiţie, iar 3,7% - în sistemul de sănătate (vezi fi gura 29). 

Motivele pentru neraportare a posibilelor cazuri de 
violenţă variază semnifi cativ în dependenţă de mediul 
de reşedinţă al femeii. Peste două treimi din femeile 
de la oraşe consideră că pot face faţă situaţiei de sine 
stătător şi mai puţin de o treime din femeile din mediul 
rural (26,9%) consideră că se vor descurca în mod 
individual. Familia este mai importantă în cazul femeilor 
din mediul rural, 28,1% vor recurge la suportul familiei, 
comparativ cu doar 8,5% în cazul femeilor din mediul 
urban (vezi anexa 3, tabelul 29). Ruşinea este motivul 
principal de neraportare pentru 47,2% din femeile de la 
sate şi pentru 31,1% din femeile de la oraşe. 

Decizia de a raporta sau nu cazurile de violenţă are la 
bază motive diferite în cazul femeilor mai tinere şi a celor 
mai în vîrstă. Femeile din categoria de vîrstă 15-24 ani în 
proporţie de 85 la sută au declarat că familia poate să le 
acorde sprijinul necesar, pe cînd femeile care au depăşit 
vîrsta de 60 de ani mai puţin contează pe familie şi mai 
mult pe propriile forţe în a face faţă problemelor date. 
Răzbunarea soţului/partenerului este cauza indicată de 
către circa 14% din femeile din grupul de vîrstă 15-34 
ani. 

Figura 29. Ponderea femeilor după motivul neraportării în caz de survenire a violenţei, %



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

54

Neîncrederea în instituţiile de stat este unul din motivele 
de neraportare a cazurilor de violenţă pentru femeile 
din grupurile de vîrstă 25-34 ani şi 45-65 ani, şi nu este 
factor important pentru femeile tinere (15-24 ani). Lipsa 
încrederii în organele de poliţie este cauza neraportării 
indicată de către 27,3% din femeile în vîrstă de 55-60 ani 
şi a 25,1%, în cazul femeilor din grupul de vîrstă 45-55 
ani (vezi anexa 3, tabelul 29). 

Motivele pentru neraportarea violenţei sunt corelate 
cu starea civilă a femeii. În timp ce ruşinea, încrederea 
în familie şi în forţele proprii sunt unii dintre factorii 
determinanţi pentru toate categoriile de femei, atunci 
lipsa încrederii în instituţiile relevante ale statului a fost 
menţionată doar de femeile căsătorite drept unul dintre 
motive. Ruşinea este, de asemenea, unul din motivele 
de bază al deciziei de a raporta sau nu actele de violenţă 
pentru 62,4% femei divorţate/separate, 56,1% văduve, 
44,0% femei necăsătorite, care locuiesc cu un partener 
şi pentru 37,7% femei căsătorite. Peste jumătate din 
femeile văduve (58,0%) şi aproape jumătate din femeile 
căsătorite (47,7%) cred că pot face faţă singure posibilelor 
cazuri de violenţă, fiind urmate de 43,2% femei divorţate/
separate. Pe de altă parte, 81% din femeile necăsătorite 
cred că familia le poate oferi sprijinul necesar (vezi anexa 
3, tabelul 30). 

În final, putem conclude că nivelul de raportare 
a violenţei fizice sau sexuale din partea soţului/
partenerului şi non-partenerului este înalt, deşi violenţa 
sexuală este raportată mai puţin decît violenţa fizică. 
Ratele mai mici de raportare a violenţei sexuale comise 
de soţ/partener rezultă din prevalenţa stereotipurilor 
şi prejudiciilor privind relaţiile sexuale în căsătorie şi 
atunci cînd femeia se confruntă cu o situaţie care nu 
se conformează înţelegerii sale privind noţiunea de viol 
sau alte tipuri de abuz sexual, ea ar putea fi reticentă în 
raportarea unor asemenea incidente, simţindu-se că ea 
este de vină şi nu va fi crezută. Neraportarea cazurilor de 
violenţă o face mai vulnerabilă la actele de violenţă pe 
viitor sau posibil femeia nu cunoaşte despre existenţa 
serviciilor unde ar putea raporta astfel de cazuri sau 
aceste servicii nu sunt disponibile. 

Deoarece violenţa fizică de cele mai dese ori rezultă în 
leziuni vizibile, şansele pentru raportarea acestor cazuri 
sunt mai mari. Datele studiului relevă faptul că ratele 
de raportare sunt influenţate de statutul ocupaţional şi 
nivelul de studii al victimei, astfel încît femeile cu un nivel 

mai redus de studii şi şomerele tind să raporteze într-o 
proporţie mai mică acţiunile violente din cauza fricii de 
separare şi a insecurităţii venitului şi a locuinţei. Mediul 
de reşedinţă al victimei, de asemenea, influenţează ratele 
de raportare atît a cazurilor de violenţă fizică din partea 
soţilor/partenerilor, cît şi a non-partenerilor, dat fiind că 
violenţa fizică comisă de soţ/partener este raportată mai 
cu seamă de către femeile din mediul rural, iar violenţa 
fizică comisă de către o altă persoană este raportată 
preponderent de femeile din mediul urban. 

În cazul survenirii actelor de violenţă atît din partea 
soţului/partenerului, cît şi a altor persoane, majoritatea 
femeilor-victime apelează în primul rînd la părinţi şi mem-
brii familiei. Nivelul de raportare a cazurilor de violenţă or-
ganelor de poliţie şi lucrătorilor medicali este redus, fapt 
ce trezeşte anumite preocupări cu privire la problema 
încrederii şi conştientizării rolului prestatorilor de servicii, 
dar şi a capacităţii sistemului naţional de a aborda cazurile 
de violenţă în familie, inclusiv prin diseminarea adecvată 
a informaţiei, schimbarea normelor culturale şi sociale şi 
creşterea nivelul de încredere în organele abilitate în do-
meniul problemei violenţei în familie.  

3.7. Atitudini şi cunoştinţe despre 
violenţa în familie 

Violenţa faţă de femei în familie este un rezultat al 
inegalităţii de gen şi discriminării, care sunt acceptate 
din punct de vedere social şi rămîn a fi nesancţionate. 
În cadrul studiului a fost colectată informaţie despre ati-
tudinile femeilor privind dimensiunea de gen şi violenţa 
în general, cadrul legal, instituţional şi de politici cu 
referire la problema violenţei în Republica Moldova. 
Adiţional au fost realizate interviuri şi discuţii de grup 
cu prestatorii de servicii, femei şi bărbaţii din publicul 
larg, reprezentanţi ai mass-media, victimele violenţei şi 
agresorii lor. 

3.7.1.  Cunoştinţe şi nivelul de satisfacere 
 privind sistemul legal şi instituţional  
în domeniul violenţei în familie

Conform datelor studiului, din numărul total al femei-
lor intervievate 42,2% au declarat că au informaţii de-
spre Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie. Şi în acest caz femeile din mediul rural s-au 
dovedit a fi mai puţin informate, doar 36,2% au auzit 
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despre această lege comparativ cu 49,5% femei din me-
diul urban. În cazul victimelor violenţei fi zice sau sexuale 
nivelul de informare este şi mai redus: circa 39% au de-
clarat că au auzit despre Legea nr. 45, iar în mediul rural 
circa 33% din victime sunt informate la acest capitol 
(vezi anexa 3, tabelul 31). 

Nivelul de informare al femeilor este strîns corelat cu 
nivelul de educaţie şi, pe măsura înaintării în vîrstă, tot 
mai puţine au auzit despre legea respectivă, iar în cazul 
femeilor în vîrstă de 60-65 ani proporţia celor informate 
este de 28 la sută. O explicaţie ar fi  faptul că această lege 
a fost aprobată recent şi probabilitatea ca femeile din 
acest grup de vîrstă să fi e informate este mult mai mică. 
Totuşi, nivelul de informare al femeilor care au auzit 
despre Legea nr. 45 denotă necesitatea direcţionării 
activităţilor educaţionale şi de sensibilizare către toate 
categoriile de vîrstă (vezi anexa 3, tabelul 31). 

În funcţie de starea civilă a femeii constatăm că cel mai 
bine sunt informate femeile divorţate/separate (52,2%) 
şi cele necăsătorite (45,9%), iar văduvele au auzit despre 
legea respectivă doar în proporţie de 25 la sută (vezi 
fi gura 30). Aceeaşi tendinţă se observă şi în rîndul femei-
lor divorţate/separate care au fost victime ale violenţei 
fi zice şi/sau sexuale. Un motiv posibil ar putea fi  faptul 
că din cauza divorţului sau separării femeile au fost mai 

mult expuse procedurilor juridice, astfel fi ind mai mare 
probabilitatea să fi  auzit despre Legea nr. 45.

În general, un nivel de studii mai înalt presupune şi un 
nivel de informare mai mare. În medie, din numărul total 
al femeilor cu studii primare, doar 28% au auzit despre le-
gea respectivă, pe cînd în cazul celor cu studii superioare 
ponderea femeilor informate este de 67,2%. Situaţia este 
practic identică dacă ne referim doar la femeile-victime, 
cu excepţia femeilor cu studii primare, în cazul cărora se 
înregistrează cea mai mare pondere a femeilor care cu-
nosc despre existenţa Legii nr. 45. Cel mai probabil o ast-
fel de tendinţă se datorează faptului că anume femeile 
din această categorie cel mai mult au avut de suferit în 
urma violenţei din partea soţului/partenerului, dar şi a al-
tor persoane (vezi anexa 3, tabelul 31). 

Statutul ocupaţional al femeilor la fel determină într-o 
oarecare măsură nivelul de informare privind Legea 45. 
Astfel, indiferent de faptul dacă a fost sau nu victimă a 
violenţei, fi ecare a doua femeie salariată cunoaşte de-
spre existenţa legii vizate. Cel mai puţin sunt informate 
femeile angajate pe cont propriu în activităţi agricole 
(24,9%), pensionarele (25,7%) şi femeile fără un loc de 
muncă (29,8%).

În cadrul studiului femeile au fost întrebate dacă cunosc 
despre faptul că violenţa în familie este o infracţiune. 

Figura 30. Ponderea femeilor care cunosc despre existenţa Legii privind prevenirea 
şi combaterea violenţei în familie, după caracteristicile femeilor, % 
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În medie, circa 83 la sută au declarat că ştiu despre 
acest fapt, ponderea acestora fi ind mai mare în cazul 
femeilor non-victime (83,4% faţă de 80,8% pentru vic-
timele violenţei). Informarea femeilor privind caracterul 
infracţional al acţiunilor de violenţă în familie diferă în 
funcţie de mediul de reşedinţă al femeii. Dacă în mediul 
urban 9 din 10 femei au declarat că ştiu despre faptul că 
violenţa în familie este o crimă, atunci în mediul rural 7 
din 10 femei sunt informate despre acest fapt. 

Vîrsta respondentelor nu infl uenţează semnifi cativ nivelul 
de informare despre violenţa în familie drept infracţiune, 
cu excepţia femeilor din categoria de vîrstă 15-24 ani. 
Faptul poate fi  explicat prin perioada de timp mai scurtă 
de expunere la posibilele acţiuni de violenţă. Femeile 
din categoria de vîrstă 25-34 ani sunt cel mai bine infor-
mate, 87,0 la sută cunosc despre faptul că violenţa este o 
infracţiune. În funcţie de starea civilă a femeilor, un nivel 
de informare mai mare este înregistrat în cazul femeilor 
divorţate/separate (88,5%), iar cel mai puţin informate 
sunt femeile văduve (74,5%) (vezi anexa 3, tabelul 31). 

Nivelul de informare al femeilor despre statutul de 
infracţiune al violenţei, de asemenea, este mult mai înalt 
în cazul femeilor cu studii superioare (94,9%). Totodată, 
se înregistrează şi un nivel de informare mai înalt şi în 

cazul femeilor cu studii primare (59,7%). Menţionăm că 
nici o femeie-victimă a violenţei fi zice sau sexuale, care 
are studii primare nu a menţionat că ar cunoaşte despre 
acest fapt. Prin urmare, acesta este un indicator impor-
tant care ar trebui să ghideze pe viitor direcţionarea 
activităţilor educaţionale şi de conştientizare, prin efi -
cientizarea modalităţilor de transmitere a mesajului dat 
acestui grup de femei.  

Femeile cu un loc de muncă şi în acest caz sunt mai in-
formate cu privire la statutul de infracţiune a violenţei în 
familie (87,5%), iar cel mai puţin informate sunt femeile 
angajate pe cont propriu în activităţi agricole (76,1%). 
Aceeaşi tendinţă se observă şi în cazul femeilor-victime 
ale violenţei, totuşi, situaţia este diferită dacă ne referim 
la femeile care nu au suferit în urma violenţei. Astfel, 
casnicele sunt cel mai puţin informate, fi ind urmate de 
femeile angajate pe cont propriu în activităţi agricole 
şi pensionarele (vezi anexa 3, tabelul 32). Deşi este difi cil 
să înţelegem care circumstanţe infl uenţează nivelul de 
informare al acestor două categorii de femei, o posibilă 
explicaţie ar putea fi  cea cu privire la modelele de socia-
lizare a acestor femei. 

O măsură de protecţie a victimelor violenţei în familie este 
eliberarea ordonanţelor de protecţie. Din numărul total 

Figura 31. Ponderea femeilor care cunosc că violenţa în familie este o infracţiune, 
după caracteristicile femeilor, % 
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de femei care au menţionat că ştiu despre Legea privind 
prevenirea şi combaterea violenţei, 9 din 10 femei susţin 
că sunt informate şi despre existenţa ordonanţelor de 
protecţie40 prevăzute de legea respectivă. Nu se observă 
diferenţe semnifi cative în informarea femeilor-victime şi 
non-victime, dar şi a femeilor din mediul urban şi cel ru-
ral (vezi anexa 3, tabelul 33). Nivelul de informare privind 
existenţa măsurilor de protecţie a victimelor violenţei 
variază de la 86% în cazul femeilor în vîrstă de 15-24 ani, 
pînă la 95% pentru femeile din grupele de vîrstă 25-34 
ani şi 60-65 ani.

Nivelul de informare privind posibilitatea emiterii ordo-
nanţelor de protecţie a victimelor este unul similar celui 
înregistrat în cazul informării femeilor privind Legea nr. 
45. Cele mai iniţiate sunt femeile cu studii superioare 
(93,0%) şi, respectiv, cel mai puţin sunt informate femei-
le cu studii primare (74,2%). Totodată, femeile-victime cu 
un nivel de studii cel puţin gimnazial sunt cel mai bine 
informate despre prevederile de protejare a victimelor 
violenţei în familie (vezi anexa 3, tabelul 33).

Deşi ratele de informare privind existenţa Legii nr. 45 
variază foarte mult în funcţie de statutul ocupaţional 
al femeii, informarea privind ordonanţele de protecţie 
a victimelor variază mai puţin de la o categorie de femei 
la alta: casnicele (87%) sunt informate cel mai puţin, cel 
mai bine fi ind informate femeile angajate pe cont pro-
priu în activităţi non-agricole (95,5%). Dacă ne referim 

la femeile-victime, atunci casnicele sunt, de asemenea, 
categoria de femeie care în cea mai mică proporţie este 
informată despre existenţa prevederilor de protejare a 
victimelor violenţei în familie.

Pe lîngă cunoştinţele şi informarea respondentelor de-
spre prevederile legale existente cu privire la violenţa în 
familie, sondajul a inclus şi întrebări de opinie cu referire 
la măsura în care Legea nr. 45, după părerea responden-
telor, asigură protecţia necesară victimelor violenţei şi 
respectiv pedepse pentru agresori. Astfel, din numărul 
total de femei care au declarat că au auzit despre Le-
gea nr.45, circa 43% consideră că legea dată asigură 
protecţie victimelor actelor de violenţă, 34,8% susţin 
că nu este asigurată protecţia, iar 22,5% nu au putut să 
ofere un răspuns la această întrebare (vezi fi gura 32).

Femeile-victime ale violenţei şi mai puţin sunt satisfăcute 
de măsurile de protecţie asigurate de către cadrul legal 
respectiv: 43,1% consideră că legea este inadecvată şi 
inefi cientă, ceea ce ar putea fi  motivul de bază pentru 
insatisfacţia victimelor privind serviciile oferite de siste-
mul naţional în baza Legii nr. 45. Pe lîngă aceasta, şi fe-
meile non-victime ale violenţei, în proporţie de 47,2%, 
de asemenea, consideră că cadrul legal nu este unul 
efi cient (vezi anexa 3, tabelul 34). 

Opinia femeilor nu diferă foarte mult în funcţie de me-
diul lor de reşedinţă , mai mult, este determinată de 

Figura 32. Distribuţia femeilor după opinia acestora în ceea ce priveşte caracterul adecvat şi efi cienţa Legii 
nr. 45 în a asigura protecţia necesară victimelor violenţei şi, respectiv, a aplica pedepse pentru infractori, %

40  Ordonanţa de protecţie este o măsură care are drept scop  protejarea victimei. 
Aceasta este emisă de instanţa de judecată la cererea victimei în decurs de 
24 de ore pentru o perioadă de pînă la 3 luni. Măsurile care pot fi  incluse în 
ordonanţă: obligarea agresorului să părăsească domiciliul comun, să nu se 

apropie de victimă, să nu contacteze cu victima şi cu copii (dacă sunt), 
să plătească pentru daunele cauzate de violenţă, să urmeze un curs 
relevant de consiliere şi/sau tratament, etc.



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

58

ca racteristicile individuale cum ar fi  vîrsta, nivelul de stu-
dii, starea civilă, etc. Cea mai pozitivă opinie vis-a-vis de 
ca racterul adecvat şi efi cient al legii este înregistrată în 
rîndul femeilor în vîrstă de 60-65 de ani (63,4%), inclusiv 
de către femeile-victime şi non-victime din această ca-
tegorie de femei. Legea nr. 45 este susţinută, considerată 
efi cientă în special de către femeile văduve (58,0%) şi cele 
care n-au fost căsătorite niciodată (50,5%), în timp ce mai 
puţin de o treime dintre femeile divorţate/separate au 
aceeaşi opinie (29,1%). Acest fapt ar putea fi  rezultatul 
experienţei negative din timpul divorţului sau separării. 
Această concluzie este susţinută într-o anumită măsură şi 
de faptul că femeile-victime ale violenţei în proporţie de 
26 la sută apreciază pozitiv legea dată, fi ind urmate de fe-
meile necăsătorite care locuiesc cu un partener (21,5%). 

În condiţiile în care femeile cu studii superioare sunt cel 
mai bine informate despre cadrul legal privind violenţa 
în familie, această categorie de femei într-o proporţie 
mai mică consideră că legea respectivă conţine preve-
deri efi ciente pentru asigurarea siguranţei victimei şi, 
respectiv, măsuri de pedeapsă pentru agresori (43,7%). 
Femeile, cu un nivel de studii mai inferior au apreciat 
pozitiv Legea nr. 45 mai des, iar în cazul celor cu stu-
dii gimnaziale 5 din 10 femei consideră efi cientă legea 
dată. Opiniile femeilor-victime nu diferă mult de cea 

exprimată de populaţia generală, cu excepţia femei-
lor-victime cu studii primare, care în proporţie de 100% 
nu şi-au putut exprima opinia în acest subiect. Astfel, 
putem concluziona că nivelul de educaţie este un fac-
tor important în abilitarea femeilor şi doar femeile bine 
iniţiate pot redresa situaţia existentă, inclusiv solicitarea 
unei protecţii mai efi ciente pentru femei, dar şi, even-
tual, sancţionarea conduitei agresorului. 

Casnicele şi femeile neangajate în cîmpul muncii apre-
ciază pozitiv efi cienţa prevederilor Legii nr. 45 în măsura 
cea mai mică, cele mai satisfăcute fi ind femeile angajate 
pe cont propriu în activităţi neagricole (vezi anexa 3, ta-
belul 34). În cazul femeilor-victime, casnicele şi cele cu 
statut de şomere, de asemenea, au specifi cat prepon-
derent neîncrederea în efi cienţa prevederilor Legii nr.45, 
cele mai optimiste în acest sens fi ind femeile angajate 
pe cont propriu. 

Linia telefonică de încredere pentru victimele violenţei 
domestice este unul din servicii dezvoltate pentru fe-
meile în situaţie de risc. Şi în acest context este impor-
tant să cunoaştem în ce măsura femeile sunt informate 
despre existenţa acestui serviciu41. În medie, 6 din 10 
femei au declarat că deţin informaţii despre existenţa 
liniei de încredere, femeile non-victime fi ind mai infor-
mate decît femeile-victime (65,2% şi respectiv 58,9%). 

Figura 33. Ponderea femeilor care au declarat că ştiu despre existenţa 
liniei de încredere pentru femei 080088008, după caracteristicile femeilor, %

41  Linia telefonică de încredere pentru femei, 0 8008 8008, este gestionată de 
Centrul Internaţional “La Strada” şi funcţionează din 2 noiembrie 2009. Acest 
serviciu oferă consiliere psihologică primară persoanelor care suferă de violenţă 
domestică, sfaturi cum să recunoască semnele timpurii ale violenţei şi modul 

în care să construiască o relaţie fără violenţă, cît şi informaţie cu privire la 
legislaţia în domeniu şi disponibilitatea serviciilor specializate.
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Studiul nu denotă diferenţe mari în nivelul de informare 
al femeilor din mediul rural şi urban, în schimb vîrsta 
şi nivelul de educaţie relevă anumite tendinţe în infor-
marea acestora. Astfel, femeile din categoria de vîrstă 
25-54 ani sunt cele mai informate despre existenţa liniei 
de încredere, iar cel mai puţin informate fiind cele care 
au depăşit vîrsta de 55 ani. Dacă ne referim la nivelul de 
educaţie, femeile cu studii medii generale este catego-
ria care a raportat cele mai puţine cazuri de cunoaştere 
a acestui serviciu pentru femei (vezi figura 33).

Totuşi, situaţia este una diferită în cazul femeilor-victime 
ale violenţei în familie: mai puţine femei din mediul rural 
cunosc despre linia de încredere 0 8008 8008, respectiv 
57,2% faţă de 61,7% din mediul urban. Cu toate aces-
tea, un număr mai mare de femei din mediul rural, care 
nu au suferit în urma violenţei, cunosc despre linia de 
încredere, 67,9% faţă de 62,3% în cazul celor din me-
diul urban. Este dificil să spunem de ce doar victimele 
violenţei din mediul rural în comparaţie cu alte femei 
din mediul rural, dar şi urban sunt mai puţin informate 
în acest subiect. 

Nu există o corelaţie bine conturată între nivelul de in-
formare privind linia de încredere şi starea civilă a femei-
lor intervievate. Totuşi, femeile în relaţii de concubinaj 
şi cele divorţate/separate, indiferent de faptul dacă au 
fost sau nu victime ale violenţei în familie, s-au dovedit 
a fi cel mai bine informate despre existenţa liniei de în-
credere pentru femei. Femeile-victime ale violenţei, care 
la momentul cînd s-a realizat studiul nu erau căsătorite 
este categoria de femeie care doar în proporţie de 28 
la sută au declarat că deţin informaţii despre linia de 
încredere. Prin urmare, anume acest segment de femei 
trebuie considerat prioritar în strategiile de informare a 
populaţiei în problema violenţei faţă de femei.

Analizînd datele în funcţie de statutul ocupaţional al fe-
meii, constatăm că cel mai mult sunt informate femeile 
salariate (71,2%), iar cel mai mic număr este înregistrat 
în rîndul femeilor angajate pe cont propriu în activităţi 
neagricole (41,0%) şi a pensionarelor (44,8%).

Femeile-victime ale violenţei care au apelat la serviciile 
autorităţilor responsabile de oferirea sprijinului necesar 
au fost rugate să aprecieze gradul de prestare a aces-
tor servicii. Din numărul total de victime care s-au ad-
resat după ajutor la anumite autorităţi, organe, marea 
majoritate a apelat la ajutorul poliţiei (86%), după care 
urmează lucrătorii medicali (21,9%). Cel mai puţin au 

fost solicitate serviciile de asistenţa juridică şi asistenţă 
psihologică (2,8% şi respectiv 1,3%). Cert este faptul că 
nici una dintre victime n-a raportat despre utilizarea 
serviciilor oferite de ONG-uri sau serviciul de asistenţă 
socială.

În pofida faptului că organele de poliţie au fost contac-
tate preponderent de victime, nivelul de satisfacţie faţă 
de sprijinul oferit a fost cel mai mic (33,7%). Cel mai mult 
femeile-victime au fost satisfăcute de serviciile oferite de 
către lucrătorii medicali (92,7%) sau de către psihologi 
(76,4%) (vezi anexa 3, tabelul 36). 

Conform opiniei femeilor-victime ale violenţei princi-
palele motive ale insatisfacţiei faţă de sprijinul acordat 
din partea poliţiei este lipsa de interes din partea cola - 
boratorilor de poliţie în soluţionarea adresărilor (74,8%), 
ineficienţa serviciilor acordate (57,7%) şi tratarea vic-
timelor cu grosolănie, ignoranţă şi neprofesionalismul 
poliţiştilor (32,5%). Lipsa de interes şi condiţiile proaste 
ale instituţiei au fost identificate drept motive cheie pen-
tru nivelul redus de satisfacţie în cazul serviciilor oferite 
de către lucrătorii medicali. În mod similar, pentru ser-
viciile de asistenţă juridică, principalul motiv identificat 
de două treimi dintre femei-victime este lipsa de interes 
(32,5%) şi gestionarea ineficientă a cazurilor (28%). 

Astfel, lipsa de interes din partea prestatorilor de servi-
cii este una dintre problemele principale care afectează 
eficienţa activităţii serviciilor în domeniu, mai puţin 
importante fiind condiţiile instituţiilor sau modalitatea 
de funcţionare a acestora. În acest context este vizibilă 
necesitatea sporirii interesului, dar şi conştientizarea ro-
lului şi importanţei serviciilor prestate de către instituţiile 
cu abilităţi în domeniul prevenirii violenţei în familie. 
De asemenea, este important să fie stabilită o clari-
tate în mandatarea fiecărei instituţii, precum şi crearea 
unui sistem transparent de monitorizare şi evaluare a 
performanţelor prestatorilor de servicii. 

În final, putem concluziona că nivelul de informare al 
femeilor privind cadrul legal existent şi serviciile dis-
ponibile pentru victime este unul redus. Mai puţin de 
jumătate dintre femei au auzit despre existenţa Legii 
nr.45, iar cel mai puţin informate fiind femeile din me-
diul rural, cele cu un nivel de studii mai inferior, precum 
şi femeile care activează pe cont propriu în sectorul ag-
ricol. Majoritatea femeilor care cunosc despre lege, sunt 
informate şi despre existenţa ordonanţelor de protecţie, 
iar astfel de factori precum mediul de reşedinţă, nivelul 
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de educaţie, statutul ocupaţional, starea civilă şi vîrsta 
determină nivelul de informare al femeilor. Cu toate 
acestea, chiar dacă femeile au declarat că știu despre 
Legea nr. 45, acestea nu consideră totuşi că acest cadru 
legal asigură protecţie victimelor şi pedepse adecvate 
agresorilor. 

Femeile-victime ale violenţei cel mai puţin sunt satisfă-
cute de serviciile, sprijinul oferit de către organele de 
poliţie, mai bine fi ind apreciate serviciile oferite de către 
lucrătorii medicali sau cei care oferă consiliere psihologică. 
Principalele motivele de insatisfacţie fi ind lipsa de interes 
şi actvitatea inefi cientă a prestatorilor de servicii. 

3.7.2.  Atitudinile femeilor cu privire la rolurile 
de gen şi stereotipurile bazate pe gen 

Atitudinile femeilor cu privire la rolurile şi stereotipurile 
tradiţionale de gen indică valorile şi regulile existente în 
societatea moldovenească. Existenţa unor prejuddecăţi 
şi atitudini ar putea să justifi ce discriminarea bazată pe 
gen, care eventual ar putea reduce abilitatea femeii 
de a-şi asigura nu doar respectarea drepturilor, securi-
tatea fi zică şi mentală la locul de trai, dar şi consolidarea 
continuă a divizării tradiţionale a muncii, ceea ce inhibă 
capacităţile femeii de a redresa situaţiile create.

În cadrul studiului femeile şi-au expus părerea privind 
susţinerea sau negarea stereotipurilor ce persistă în 
societate despre rolurile tradiţionale de gen. La între-

barea „sunteţi de acord cu faptul că femeia trebuie să 
se supună opiniei soţului/partenerului, chiar dacă nu 
este de acord”, 6 din 10 femei au negat acest fapt, iar 
fi ecare a treia femeie susţine totuşi această abordare a 
relaţiilor dintre bărbaţi şi femei (vezi fi gura 34). Opinia fe-
meilor variază odată cu înaintarea în vîrstă şi pe măsura 
majorării vîrstei tot mai multe femei susţin această 
afi rmaţie, fapt ce se datorează normelor şi percepţiilor 
sociale existente în Republica Moldova, care nu s-au 
schimbat considerabil pe parcursul ultimilor 20 de ani. 
Dacă ne referim la nivelul de studii, atunci constatăm că 
femeile cu studii superioare (18,8%) cel mai puţin sunt 
de acord cu afi rmaţia dată, iar cu cît este mai mic nive-
lul de studii al femeilor, cu atît mai multe femei sunt de 
acord cu afi rmaţia dată sau nu au putut să se expună la 
acest subiect. 

Femeile victime ale violenţei fi zice sau sexuale în 
proporţie de 65 la sută nu consideră că femeia trebuie 
să susţină opinia soţului/partenerului, dacă are o 
altă părere, iar în cazul femeilor non-victime această 
afi rmaţie nu este susţinută de către 70% din femei. Acest 
fapt ar putea indica că insufi cienţa de abilitare a femeilor 
şi docilitatea ar putea fi  unii din factorii care contribuie la 
utilizarea violenţei de către bărbaţi. 

La întrebarea „trebuie soţul/partenerul  să se simtă capul 
familiei” majoritatea femeilor au răspuns afi rmativ 
(70,2%). Nu este surprinzător faptul că femeile din 

Figura 34. Distribuţia femeilor care sunt de acord cu faptul că femeia trebuie întotdeauna să se supună 
opiniei soţului/partnerului chiar dacă ea nu împărtăşeşte aceeaşi opinie, după caracteristicile femeilor, %
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mediul rural susţin această opinie mai mult decît cele din 
mediul urban (72,7% faţă de 68,5%), deoarece populaţia 
de la sate tinde să se ţină mai cu ardoare de convingerile 
tradiţionale (vezi anexa 3, tabelul 37). Nu se înregistrează 
opinii foarte diferite în funcţie de vîrsta respondentelor, 
excepţie făcînd femeile din grupul de vîrstă 35-44 ani, 
care într-o proporţie mai mică susţin enunţul dat. 

Starea civilă a victimei joacă un rol semnifi cativ în ceea 
ce priveşte opinia respondentelor şi cea mai mare 
diferenţă se observă în rîndul femeilor căsătorite şi a 
celor divorţate, pe de o parte, şi a celor în concubinaj 
pe de altă parte. Astfel, în timp ce peste 73% din femeile 
căsătorite şi cele divorţate/separate sunt de acord cu 
faptul că soţul/partenerul trebuie să se simtă capul 
familiei, atunci în cazul femeilor în relaţii de concubinaj 
doar 54,4% susţin această afi rmaţie (vezi anexa 3, tabelul 
37). Ca şi în cazul afi rmaţiei precedente, cu cît femeia este 
mai instruită, cu atît mai mică este ponderea celor care 
declară afi rmaţii pozitive. Totodată, opiniile femeilor-
victime ale violenţei fi zice sau sexuale nu diferă esenţial 
de opinia femeilor non-victime.

În ce măsură femeile susţin normele sociale şi rolurile 
tradiţionale de gen nu doar în viaţa de familie, dar 
şi în afara acesteia, este un alt aspect important al 
relaţiei dintre femeie, partener şi familie, care trebuie 
analizat pentru o mai bună înţelegere a relaţiilor de 
gen în familie şi a faptului dacă acestea pot sau nu să 

infl uenţeze asupra experienţelor de violenţă în familie. 
Astfel, respondentele au fost rugate să răspundă dacă 
sunt de acord cu faptul că „niciodată n-ar trebui să-şi 
contrazică soţii/partenerii în faţa altor persoane”. 

Practic fi ecare a doua femeie consideră că nu e bine să-
ţi contrazici soţul/partenerul în prezenţa altor persoane 
(53,8%), ceea ce confi rmă predominarea continuă 
a normelor sociale tradiţionale ce oferă autoritate şi 
drepturi necondiţionate bărbatului, cel puţin în public, 
şi impun conformarea deplină a femeii cu această ordine 
de idei. Femeile din mediul rural au fost de acord cu 
acest enunţ cu circa 2 puncte procentuale mai mult faţă 
de femeile din mediul urban (54,6% şi, respectiv, 52,8%). 
Totodată, femeile din grupul de vîrstă 45-54 ani susţin 
o astfel de abordare a relaţiilor dintre bărbaţi şi femei în 
proporţie de 64 la sută, dezacordul cel mai mare fi ind 
înregistrat în cazul femeilor tinere (vezi fi gura 35). 

Femeile căsătorite şi cele care sunt văduve susţin 
această afi rmaţie în proporţie de 57 la sută, iar femeile 
în concubinaj mai puţin agreează relaţiile date (40,6%). 
Nu există tendinţe bine conturate în funcţie de nivelul 
de educaţie al femeii, opinia pozitivă variază de la 63,1% 
pentru cele cu studii medii profesionale pînă la 38,8% în 
cazul celor cu studii primare. Surprinzător, dar aproape 
jumătate dintre femeile cu studii superioare au răspuns 
că sunt de acord cu convingerea dată. La fel, studiul 
nu denotă diferenţe semnifi cative în opinia femeilor-
victime şi non-victime ale violenţei fi zice sau sexuale 
(vezi anexa 3, tabelul 37).

Figura 35. Distribuţia femeilor care sunt de acord cu faptul că femeia nu trebuie să contrazică soţul în 
prezenţa altor persoane, după caracteristicile femeilor, %
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Controlul tuturor mişcărilor femeii şi necesitatea de a-şi 
cere permisiunea de la soţ/partener pentru a se implica 
în activităţi sociale reprezintă unul din aspectele de 
bază ale inegalităţii de gen şi care, de fapt, este o formă 
a violenţei psihologice răspîndită pe larg. Cu toate că 
preponderent femeile au declarat că nu sunt de acord 
cu această afi rmaţie, 22 la sută susţin un astfel de 
comportament al femeii. Spre deosebire de alte situaţii, 
în acest caz opinia femeilor din mediul rural diferă faţă 
de părerea femeilor de la oraşe. Circa 27,2% din femeile 
de la sate sunt de acord cu faptul că femeia trebuie să-şi 
ceară permisiune de la soţ/partener înainte de a merge 
în vizită la rude, prieteni, pe cînd în rîndul femeilor din 
mediul urban doar 17,1% sunt de acord cu aceasta 
afi rmaţie. 

Dezacordul cu enunţul dat variază puţin de la o grupă 
de vîrstă la alta, o pondere mai mică fi ind înregistrată 
în cazul femeilor în vîrstă de 45-59 ani (71%). Situaţia 
este diferită dacă analizăm opinia respondentelor 
după nivelul de educaţie al acestora. Opinii negative 
sunt declarate preponderent de către femeile cu studii 
medii de specialitate şi cele cu studii superioare, pe cînd 
femeile cu studii primare doar în proporţie de 38 la sută 
nu sunt de acord cu faptul că femeia nu trebuie să ceară 
permisiunea de la soţ pentru a merge în vizite, circa 40 
la sută sunt de acord cu aceasta, iar 22 la sută nu au ştiut 
ce să răspundă la această întrebare.

Starea civilă a respondentelor este unul din factorii care 
determină formarea viziunilor cu privire la acţiunile 

de controlul din partea soţului/partenerului. Femeile 
divorţate/separate şi cele căsătorite susţin mai mult un 
astfel de comportament din partea soţilor/partenerilor 
(25,1% şi, respectiv, 23,3%). Cel mai puţin sunt de acord 
cu acţiunile de control din partea soţului/partenerului 
femeile necăsătorite, o explicaţie ar putea fi  absenţa unei 
experienţe de a fi  căsătorită/de a locui cu un partener şi 
respectiv opinia lor se formează mai mult în baza unor 
idei ipotetice şi nu a unei experienţe reale din viaţă. 

În ceea ce priveşte nivelul de studii al femeilor intervie-
vate, datele ne arată o corelare pozitivă între nivelul 
de studii şi susţinerea afi rmaţiei date în cazul a 13,9% 
femei cu studii superioare în comparaţie cu 39,4% 
femei cu studii primare (vezi anexa 3, tabelul 37). La fel şi 
experienţa femeilor privind anumite forme de violenţă 
au un impact asupra atitudinii femeii faţă de acţiunile 
de control din partea soţului/partenerului, astfel încît 
cel mai mult femeile-victime ale violenţei sexuale susţin 
aceste acţiuni (29,2%). 

Convingerea tradiţională că femeia trebuie să întreţină 
relaţii sexuale cu soţul/partenerul, chiar dacă este 
împotriva dorinţei sale, nu este doar o justifi care pentru 
violenţa sexuală, dar şi un motiv de nerecunoaştere şi 
identifi care a anumitor comportamente sexuale ale 
soţului/partenerului ca fi ind un act de violenţă sexuală. 
Cu toate acestea, circa 14 la sută din respondente 
au menţionat că sunt de acord cu această „obligaţie” 
patrimonială, cu mici diferenţe în opinii pe medii de 
reşedinţă (13,1% în urban şi 14,6% în rural). Necesitatea 

Figura 36. Distribuţia femeilor care sunt de acord cu faptul că femeia trebuie să ceară permisiunea 
bărbatului de a merge în vizită la rude, prieteni, după caracteristicile femeilor, %
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întreţinerii relaţiilor sexuale cu soţul/partenerul este 
recunoscută mai mult de femeile care au depăşit vîrsta 
de 45 ani, în special de către cele în vîrstă de 60-65 ani.

Necesitatea întreţinerii relaţiilor sexuale contrar voinţei 
sale este recunoscută mai mult de femeile care au 
experienţe de căsătorie, în special văduvele (18,1%) şi 
femeile căsătorite la momentul studiului (17,3%). Cele 
mai categorice s-au dovedit a fi  femeile necăsătorite, 
care au fost de acord cu „obligaţia” dată doar în proporţie 
de 4,5%. Situaţia în cauză denotă caracterul persistent 
al valorilor tradiţionale în rîndul femeilor căsătorite şi 
a celor necăsătorite, fapt ce ne permite să concludem 
că perceperea socială a căsătoriei şi rolul tradiţional 
al femeilor în căsătorie este încă unul foarte puternic 
şi pentru a-şi păstra căsătoria femeile menţin aceste 
convingeri mai mult decît alte categorii de femei. 

Nivelul de studii al femeilor infl uenţează într-o anumită 
măsură atitudinile cu privire la necesitatea întreţinerii 
relaţiilor sexuale contrar dorinţei femeii. Cel mai înalt 
nivel de dezacord se regăseşte în rîndul femeilor cu 
studii medii de specialitate (82,2%), fi ind urmate de 
cele cu studii profesionale (75,5%), iar femeile cu studii 
superioare înregistrează o proporţie mai mică (73,4%). 
Totodată, femeile cu studii primare au înregistrat cel mai 
mic nivel de dezacord (60,2%), dat fi ind că mai bine de 30 
la sută dintre ele n-au putut să se pronunţe în acest sens. 
Sondajul relevă şi faptul că opinia femeii este infl uenţată 
de experienţa de viaţă, astfel încît victimele violenţei 
declară mai frecvent că sunt de acord cu obligativitatea 
relaţiilor sexuale cu partenerul său de viaţă.

Pentru a înţelege mai bine comportamentul abuziv al 
soţului/partenerului şi în ce măsură femeile justifi că 
sau nu o astfel de conduită, dar şi cum sunt abordate 
aceste situaţii, femeile intervievate au fost rugate să-şi 
expună acordul sau dezacordul privind manifestarea 
acţiunilor fi zice abuzive de către soţ/partener în mai 
multe situaţii.

Prima situaţie “manifestarea acţiunilor fi zice abu zive în 
caz dacă femeia nu execută sarcinile ce ţin de  gos po  dărie” 
nu este susţinută de către marea majoritate a femeilor 
(94,0%). Acţiunile fi zice abuzive sunt justifi cate mai mult 
de către femeile din mediul rural, 5,4% au declarat că 
sunt de acord cu aplicarea acestora, comparativ cu 2,6% 
femei din mediul urban. Cel mai mult susţin un astfel 
de comportament din partea soţului/partenerului 
femeile din categoria de vîrstă între 60-65 ani (11,1%), 
iar dezacordul cel mai mare este înregistrat în cazul 
femeilor tinere (vezi anexa 3, tabelul 38). 

Femeile văduve în proporţie de 14 la sută susţin acţiunile 
fi zice abuzive în caz dacă femeia nu execută întru totul 
sarcinile ce ţin de gospodărie şi categoric nu sunt de 
acord cu astfel de acţiuni din partea partenerilor femeile 
afl ate în relaţii de concubinaj. Chiar dacă nu este o 
tendinţă clară dintre nivelul de studii al femeii şi viziunile 
acestora în acest subiect, totuşi cel mai puţin agreează 
aplicarea violenţei fi zice femeile cu studii superioare 
(1,5%), iar cel mai des susţin o astfel de abordare a 
situaţiilor create femeile cu studii medii profesionale şi 
cele cu studii gimnaziale (7%). Paradoxal, dar victimele 
violenţei fi zice sau sexuale justifi că aplicarea acţiunilor 

Figura 37. Distribuţia femeilor care de acord cu faptul că femeia trebuie să întreţină relaţii sexuale 
cu soţul chiar dacă nu doreşte,  după caracteristicile femeilor, %
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fi zice abuzive în proporţie de 6,3% faţă de 2,8% în cazul 
femeilor care nu au suferit nici o dată în urma violenţei. 

A doua situaţie vis-a-vis de recurgerea la acţiuni fi zice 
abuzive este „dacă femeia nu se conformează deci-
ziei soţului/partenerului”.  Şi în acest caz femeile în 
majoritate nu agreează aplicarea violenţei de către soţ/
partener (93,2%), dezacordul cel mai mare fi ind enunţat 
de către femeile din mediul urban, 95,7% faţă de 91,1% 
în cazul femeilor din mediul rural (vezi anexa 3, tabelul 
38). Femeile mai în vîrstă justifi că acţiunile abuzive 
ale soţului/partenerului mai frecvent, excepţie fi ind 
doar femeile din grupul de vîrstă 55-59 ani. Aplicarea 
acţiunilor fi zice abuzive în situaţia dată, de asemenea, 
este mai mult susţinută de către femeile căsătorite 
(2,6%) şi văduvele (2,3%), dar şi de femeile cu studii 
medii profesionale (3,9%) şi medii generale (4,4%). 
Tendinţe similare situaţiei precedente se înregistrează 
şi în acest caz, femeile-victime justifi că mai frecvent 
aplicarea violenţei decît femeile non-victime. 

Faptul că femeia „refuză să întreţină relaţii sexuale cu 
soţul/partenerul său”, nu este un motiv pentru care 
acesta „ar putea să recurgă la acţiuni violente faţă de 
femeie”. Această opinie este susţinută de 91 la sută 
dintre femeile intervievate, inclusiv 92,7% femei din 
mediul urban şi 89,7% femei din mediul rural. Dacă 
ne referim la vîrsta respondentelor, atunci constatăm 
că aplicarea acţiunilor violente în această situaţie este 
susţinută preponderent de către femeile tinere şi de 
cele mai în vîrstă (vezi fi gura 39).

Femeile în relaţii de concubinaj sunt categorice şi vis-
a-vis de această situaţie, nici o persoană nu agreează 
aplicarea acţiunilor violente în caz dacă femeia refuză 
să întreţină relaţii sexuale cu soţul/partenerul, spre de-
osebire de cele necăsătorite care în proporţie de 5 la 
sută justifi că un astfel de comportament din partea 
soţului/partenerului. Cert este şi faptul că atît femeile cu 
studii superioare, cît şi cele cu studii primare nu susţin 
recurgerea la acţiuni violente din partea soţului/parte-
nerului, iar în cazul femeilor cu studii medii generale 
totuşi 6,2% au declarat că sunt de acord cu un astfel de 
comportament abuziv din partea soţului/partenerului 
(vezi anexa 3, tabelul 38). 

O altă situaţie abordată în cadrul studiului este „apli-
carea acţiunilor fi zice abuzive în caz dacă femeia este 
suspectată de infi delitate”. Acest motiv fi ind deseori 
invocat de către soţi/parteneri în justifi carea acţiunilor 
lor violente. Spre deosebire de situaţiile analizate mai 
sus, în acest caz ponderea femeilor care susţin aplicarea 
acţiunilor violente este mult mai mare (8,7%). Femeile 
din mediul urban sunt mai categorice faţă de acest 
subiect, doar 4,3% agreează comportamentul violent al 
soţului/partenerului comparativ cu 12,2% femei din me-
diul rural (vezi fi gura 40). Acest fapt confi rmă importanţa 
fi delităţii femeii şi neafectării respectului şi reputaţiei 
bărbatului.

Abuzul fi zic în situaţii de suspectare a femeii de infi deli-
tate este cel mai puţin agreat de femeile din categoria 
de vîrstă de 60-65 ani (69,0%). Totodată, fi ecare a cincia 

Figura 38. Ponderea femeilor care nu susţin aplicarea acţiunilor fi zice abuzive în caz dacă 
femeia refuză să întreţină relaţii sexuale cu soţul/partenerul, după caracteristicile femeilor, % 
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femeie din această categorie nu a putut să-şi expună 
părerea la acest subiect. Ca şi în cazul situaţiilor prec-
edente, femeile mai tinere susţin într-o proporţie mai 
mare aplicarea violenţei, astfel încît fi ecare a zecea fe-
meie este de acord cu afi rmaţia dată. Aceste constatări 
induc necesitatea mai multor intervenţii direcţionate 
spre acest grup de femei, pentru a depăşi stereotipurile 
tradiţionale de gen şi de a conştientiza drepturile femei-
lor cu privire la propriile decizii şi alegeri.

Femeile căsătorite împreună cu cele necăsătorite justi-
fi că cel mai des utilizarea acţiunilor violente în situaţiile 
cînd femeia este suspectată de infi delitate (vezi anexa 
3, tabelul 38). Nivelul de studii al respondentelor în ca-

zul dat relevă o tendinţă clară în viziunea femeilor şi pe 
măsura scăderii nivelului de educaţie al femeii tot mai 
multe dintre ele justifi că aplicarea violenţei sau nu au 
fost în stare să se expună în acest subiect. Femeile-vic-
time ale violenţei fi zice sau sexuale mai frecvent au de-
clarat că femeia trebuie să-şi asume consecinţele atunci 
cînd este suspectată de infi delitate. 

Un alt motiv pentru care soţul/partenerul poate abu-
za fi zic femeia este dacă aceasta a fost descoperită/
surprinsă ca fi ind infi delă. În situaţia dată fi ecare a pa-
tra femeie justifi că comportamentul violent din partea 
soţului/partenerului, practic fi ecare a doua femeie şi-a 
exprimat dezacordul, iar 15 la sută nu au putut să-şi for-
muleze opinia la acest subiect (vezi fi gura 41).

Figura 39. Distribuţia femeilor care şi-au exprimat opinia privind aplicarea acţiunilor fi zice abuzive de către 
soţ/partener în caz dacă femeia este suspectată de infi delitate, după caracteristicile femeilor, %

Figura 40. Distribuţia femeilor care şi-au exprimat opinia privind aplicarea acţiunilor fi zice abuzive 
de către soţ/partener în caz dacă femeia este descoperită ca fi ind infi delă, după caracteristicile femeilor, %
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O diferenţă semnificativă de circa 20 puncte procentuale 
se observă în ceea ce priveşte opinia negativă a femei-
lor din localităţile rurale şi urbane (70,7% versus 50,0%). 
Totodată, o treime dintre femeile din mediul rural sunt 
de acord cu faptul că soţul poate abuza fizic de soţie, 
dacă această într-adevăr a fost infidelă. Nu se observă o 
variaţie semnificativă între vîrsta şi opinia femeilor inter-
vievate. Cel mai mare procent al femeilor care nu sunt 
de acord cu această afirmaţie se înregistrează în rîndul 
celor de 25-34 ani (63,1%), pe cînd cel mai mic procent 
– în rîndul celor din grupul de vîrstă 60-65 ani (54,4%). 
O altă constatare interesantă este faptul că cel mai mare 
procentaj de femei, care sunt de acord cu afirmaţia dată, 
se regăseşte în rîndul celor de 45-54 ani (30,5%). 

Infidelitatea femeii nu este o justificare pentru a com-
ite acte de violenţă fizică asupra lor. De această părere 
sunt 66,5% din femeile care locuiesc în concubinaj, 
fiind urmate de femeile divorţate/separate (62,0%), 
văduve (60,3%) şi femei căsătorite (59,9%). Totodată, 
cel mai mare nivel al numărului de femei, care sunt 
de acord cu enunţul dat, se înregistrează în cazul celor 
divorţate/separate (28,3%), urmate de femeile căsătorite 
(27,7%) şi văduve (26,8%). Distribuţia dată de opinii era 
de aşteptat, deoarece este strîns legată de predomin-
area rolurilor tradiţionale de gen şi părerilor asociate cu 
acestea. În ceea ce priveşte nivelul de studii al respon-
dentelor, datele ne indică diferenţe semnificative în 
opiniile femeilor. Astfel ponderea femeilor care tratează 
negativ violenţa faţă de femei pe motiv de infidelitate 
scade direct proporţional cu nivelul lor de studii (de la 
76,5% pentru femeile cu studii superioare, pînă la 25,7% 

pentru cele cu studii primare/fără studii). Peste o treime 
dintre femeile cu studii primare/fără studii sunt de acord 
cu faptul că soţul are dreptul să utilizeze violenţă fizică 
dacă soţia nu este fidelă (37,2%), iar un număr egal de 
femei din aceeaşi categorie n-aveau o opinie cu privire 
la afirmaţia dată (37,1%), ceea ce indică necesitatea de 
a lucra mai mult cu aceste femei. Un nivel similar se 
înregistrează şi pentru femeile cu studii gimnaziale 
(36,8%). Dezagregate în funcţie de experienţa de viaţă 
pe care au avut-o femeile, datele ne arată că jumătate 
dintre femeile care au fost victime ale violenţei fizice 
sau sexuale nu sunt de acord (52,0%) în comparaţie cu 
64,7% femei non-victime. Logic, mai multe femei-vic-
time ale violenţei fizice sau sexuale sunt de acord cu 
acest enunţ (33,4%) în comparaţie cu 20,3% de non-vic-
time ale violenţei în familie. 

Constatările de mai sus ne oferă posibilitatea să conclu-
zionăm că atitudinile femeilor cu privire la rolurile tradi-
ţionale şi stereotipurile de gen ne indică care sunt valorile 
şi regulile culturale existente. Deşi multe dintre femeile 
intervievate nu sunt de acord cu majoritatea enunţurilor 
din sondaj, totuşi, majoritatea femeilor sunt de acord cu 
importanţa faptului ca bărbatul să se simtă/să fie capul 
familiei, mai ales în public, astfel contribuind la perpetu-
area normelor culturale şi sociale dominante, care se 
bazează pe ideea precum că bărbatul este capul fami-
liei, cel care întreţine familia şi cel care ia decizii. Aceste 
convingeri sunt înrădăcinate adînc în mediul social şi 
cultural existent în Republica Moldova şi, astfel, rămîn 
a fi un determinant semnificativ al prevalenţei violenţei 
în familie şi o piedică pentru ca femeile şi bărbaţii să în-
cerce să schimbe aceste tendinţe. 
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4.1. Autorităţile specializate ale 
administraţiei publice locale la nivel 
de raion şi comunitate
Cu referire la nivelul de informare a prestatorilor de 
ser vicii în domeniul dat, constatăm că în linii generale 
respondenţii recunosc diferite forme de violenţă în 
familie. Specialiştii la nivel de raioane şi comunităţi, care 
au benefi ciat de instruire specializată în domeniu, au 
menţionat drept violenţă în familie un spectru larg de 
manifestări ale violenţei fi zice, psihologice, economice, 
sexuale. Specialiştii la nivel de raioane, care nu au benefi -
ciat de instruire în domeniu în cadrul SNR, au identifi cat 
în special manifestările violenţei fi zice (bătăi, maltratare) 
şi psihologice (certuri, manipularea bărbaţilor cu copiii). 
Specialiştii comunitari, care nu au fost instruiţi, au indi-
cat preponderent acţiuni de violenţă fi zică. 

Specialiştii care au benefi ciat de instruire în domeniu, 
au menţionat importanţa adoptării Legii 45 cu privire la 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, specifi cînd 
necesitatea fortifi cării mecanismelor de implemen-
tare, abordînd subiectul de aplicare al ordonanţei de 
protecţie. S-a menţionat că legea asigură parţial pro-
tecţie victimelor, dar ea poate fi  implementată avînd la 
dispoziţie servicii de plasament pentru victime şi abuza-

CUNOŞTINŢELE ŞI ATITUDINILE CU PRIVIRE 
LA VIOLENŢA ÎN FAMILIE (rezul ta tele 
interviurilor de grup/focus group-uri)

CAPITOLUL 4. 

După cum s-a menţionat în capitolul 1 al acestui raport, pentru a determina cunoştinţele şi atitudinile cu privire 
la problema studiată, precum şi lacunele şi necesitatea de a perfecţiona modalitatea în care Republica Moldova  
abordează subiectul dat, au fost organizate opt interviuri de grup  şi au fost realizate mai multe interviuri în pro-
funzime42. Constatările-cheie ale acestor investigaţii se conţin în secţiunile de mai jos şi vor servi drept bază pentru 
a completa constatările sondajului cantitativ întru informarea măsurilor de îmbunătăţire a situaţiei descrise în capi -
tolul 5.

tori. În viziunea respondenţilor, Legea nu este cunoscută 
de către  populaţie, nici de mulţi specialişti, situaţie care 
împiedică aplicarea efi cientă a prevederilor documen-
tului în cauză. 

Doar o parte dintre  specialiştii la nivel de raioane, care 
nu au benefi ciat de instruire pe domeniu în cadrul 
SNR, deţin unele informaţii  despre  Legea 45 cu privire 
la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Unii 
respondenţi nu cunosc denumirea exactă a documentu-
lui. Un număr limitat de persoane au auzit de ordonanţa 
de protecţie (în special asistenţa socială, poliţia, procu-
ratura). Respondenţii consideră că statul nu protejează 
sufi cient femeile, menţionînd aplicarea insufi cientă a 
legii. Sistemul Naţional de Referire (SNR), de asemenea, 
nu este înţeles la justa valoare şi relevă persistenţa unor 
lacune în cunoştinţele specialiştilor. 

Constatăm unele diferenţe în atitudinile/percepţiile res-
pon denţilor instruiţi/neinstruiţi cu privire la problema 
violenţei în familie. Astfel, specialiştii la nivel de raioane, 
instruiţi în cadrul SNR, au identifi cat un spectru larg de 
cauze a VF, abordîndu-le în contextul dezvoltării so-
ciale: economice (lipsa locurilor de muncă, sărăcia etc.), 
migraţia, tradiţiile patriarhale şi stereotipurile, abuzul  de 
alcool, etc. În viziunea acestora categoric nu există justifi -

42  Pentru mai multe detalii cu privire la obiectivele şi metodologia interviurilor de 
grup şi interviurilor în profunzime vezi capitolul 1.3. din acest raport
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care pentru violenţa faţă de femei în familie, indiferent de 
situaţii. În acest context se înscrie şi poziţia specialiştilor 
comunitari instruiţi, care au evidenţiat persistenţa 
mentalităţii patriarhale în rîndul majorităţii populaţiei, 
mai cu seamă în rîndul populaţiei din localităţile rurale 
- drept o problemă socială majoră. Ei au menţionat  şi fap-
tul că atitudinea permisivă faţă de violenţa în familie – „fe-
meia este victimă, dînsa este judecată de societate, dînsa 
se teme de ce va spune lumea”- completează situaţia 
existentă. Astfel, toţi specialiştii au accentuat necesitatea 
de a sfida aceste atitudini şi de a munci în direcţia sporirii 
auto-conştientizării, aprecierii şi abilitării femeilor.

Participanţii neinstruiţi de la nivel de raion, de aseme-
nea, au identificat factori similari care contribuie la co-
miterea acţiunilor de violenţă în familie, cum ar fi: facto-
rii economic (sărăcia, lipsa locurilor de muncă), tradiţiile 
patriarhale (subestimarea femeilor de către bărbaţi), 
transformarea rolurilor de gen (pierderea de către 
bărbaţi a statutului de asigurător al familiei, fiind învinu-
ite femeile de acest lucru), abuzul de alcool. Dînşii au 
mai specificat că femeile-victime îndură violenţă şi din 
cauza tradiţiei (ruşinei) şi lipsei de protecţie a victimelor 
(frica/frica pentru copii). La fel, a fost menţionat faptul că 
femeile de la oraş (care au studii, se stimează), sunt mai 
decise de a divorţa, pe cînd femeilor de la sat le este mai 
greu să divorţeze. Este interesant de notat faptul că unii 
respondenţi erau fermi în justificarea violenţei împotriva 
femeilor, făcînd referinţă la tradiţii (după cum se spune 
în proverbul „femeia nebătută e ca şi casa nemăturată”) 
şi la situaţiile cînd femeile „merită” să fie pedepsite (dacă 
hoinăresc prin baruri, beau, vin acasă noaptea tîrziu 
şi n-au grijă de copii). Mai mult ca atît, violenţa a fost 
menţionată  drept o metodă mai eficientă comparativ 
cu decăderea din drepturi părinteşti.

Prin consecinţă, în viziunea specialiştilor comunitari, 
neinstruiţi, violenţa în familie este o problemă, dar nu 
una gravă: „Violenţa în familie a existat dintotdeauna şi 
va continua să existe. Este o problemă de importanţă 
medie. Însă victimele încep să se trezească şi să solicite 
ajutor”.  Cel mai frecvent este specificată responsabili-
tatea ambilor parteneri/soţi de acţiunile violente. Mai 
este susţinută abordarea tradiţională pentru respon-
sabilitatea indirectă a femeii: “soţia îl numeşte pe soţ cu 
cuvinte urîte şi dînsul o loveşte şi începe scandalul”. 

În ceea ce priveşte existenţa serviciilor pentru protecţia 
victimelor, specialiştii instruiţi de la nivel de raion par să 

fie informaţi în mod suficient. Dînşii au identificat nu 
doar organele, care sunt implicate activ în abordarea 
unor astfel de cazuri (poliţia, asistenţa socială, primăria şi 
parţial serviciile de sănătate), dar şi problemele existente 
cum ar fi: abilităţile insuficiente ale specialiştilor, numărul 
insuficient  de servicii pentru victime şi agresori, cooper-
area insuficientă între specialişti,  resurse umane şi mate-
riale insuficiente , etc. De asemenea, dînşii au menţionat 
necesitatea de a perfecţiona modalitatea de informare a 
femeilor-victime şi de motivare a acestor femei pentru 
dezvăluirea cazurilor de violenţă în familie.  

Pe de altă parte, doar cîţiva specialişti de la nivel de 
raion, care n-au fost instruiţi în cadrul SNR (mai cu seamă 
din domeniul asistenţă socială), cunosc despre serviciile 
existente pentru protecţia şi acordarea de asistenţă vic-
timelor. Dînşii au numit centrele de la Bălţi şi Drochia şi 
au menţionat necesitatea de a crea astfel de centre în fie-
care raion. Printre metodele de lucru cu victimele au fost 
menţionate informarea acestora, consultanţa juridică, 
referirea la servicii specializate din centrele menţionate. 
De asemenea, specialiştii au menţionat că frecvent se 
utilizează plasarea victimelor la rude, dar metoda dată  
s-a dovedit a fi ineficientă deoarece victimei îi este ruşine 
să stea la rude sau rudelor le este frică de agresor, astfel 
în loc să sune la poliţie, se folosesc metode informale 
ineficiente. Ruşinea a fost menţionată drept principala 
cauză a unor astfel de situaţii: “femeile refuză să depună 
plîngeri şi noi nu le putem ajuta.”

În concluzie, putem constata că specialiştii de la nivel de 
comunitate, care n-au fost instruiţi, dau dovadă de un 
nivel redus de conştientizare a problemei, de cunoaştere 
a serviciilor existente, despre posibilităţile de referire a 
cazurilor de violenţă în familie (SNR, EMD), modalităţile 
de intervenţie în situaţie de criză şi soluţionare a cazuri-
lor. Cu toate acestea, se observă unele diferenţe speci-
fice şi anume: 1. Există diferenţe semnificative în ceea 
ce priveşte nivelul de cunoştinţe despre cadrul legal şi 
cel de politici în rîndul specialiştilor, care au beneficiat 
de instruire specializată, şi cei care n-au participat la 
astfel de instruiri, mai cu seamă la nivel de comunitate. 
Aceste diferenţe sunt valabile atît în ceea ce priveşte 
înţelegerea problemei, cît şi rolul dimensiunii de gen 
şi a stereotipurilor de gen în problema dată; 2. Există 
diferenţe în opiniile specialiştilor în ceea ce priveşte 
modalitatea de a asigura o protecţie mai bună pentru 
victime. Specialiştii instruiţi pun accentul pe respon-
sabilizarea agresorului pentru acţiunile sale, inclusiv prin 
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îndepărtarea de la domiciliu şi izolarea temporară, pe 
cînd specialiştii neinstruiţi cred că victimele ar trebui să 
fie izolate şi plasate în centre-adăpost.

4.2. Femei şi bărbaţi din publicul larg 

Participanţii la interviurile de grup/focus-group-uri (se-
lectaţi aleatoriu din publicul general) au recunoscut 
diferite forme ale violenţei în familie (bătaia cu pumnii, 
agresiunea, pălmuirea şi cearta, utilizarea cuvintelor vul-
gare, etc.), iar femeile au identificat şi unele manifestări 
ale violenţei economice, cum ar fi cazul cînd soţul nu 
asigură existenţa familiei.

Atît femeile, cît şi bărbaţii dau dovadă de lacune de 
cunoştinţe despre cadrul legal-normativ din domeniu; 
ei nu dispun de informaţii despre Legea 45 cu privire la 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Cu toate 
acestea,  există şi unele diferenţe în bază de gen în ceea 
ce priveşte atitudinile/percepţiile respondenţilor cu priv-
ire la problema abordată. În timp ce majoritatea femeilor 
şi bărbaţilor participanţi la discuţii au identificat în mod 
similar cauza principală a violenţei (situaţia economică 
precară), totuşi bărbaţii, comparativ cu femeile, se referă 
mai frecvent la importanţa aspectelor socio-culturale, 
cum ar fi:  „dacă nu te bate, nu te iubeşte”, experienţa 
de violenţă în familie, lipsa de comunicare, gelozia, etc. 
Pe de altă parte, femeile au identificat  pe lîngă cauzele 
economice şi influenţa alcoolului, implicarea rudelor, 
încercările femeilor de a sfida normele tradiţionale „cÎnd 
femeia începe să aibă grijă de sine, acordîndu-şi mai 
multă atenţie, - bărbaţilor nu le place acest fapt”, etc. 

Se observă şi diferenţe în bază de gen în ceea ce priveşte 
justificarea utilizării violenţei faţă de femei. Femeile, de 
cele mai multe ori, justifică comportamentul violent al 
bărbaţilor în baza unor astfel de argumente cum ar fi: 
influenţa alcoolului şi stresul bărbaţilor din cauza faptu-
lui că nu pot întreţine familia, pe cînd bărbaţii, pun toată 
responsabilitatea pe umerii femeii: „ea singură a căutat-
o, femeile nu respectă poziţia lor tradiţională, şi femeile 
nu-şi îndeplinesc responsabilităţile casnice” sau chiar şi 
mai rău, „sunt femei care nu pot trăi fără a fi bătute, cum 
copiii nu pot trăi fără bomboane”.

Atît femeile, cît şi bărbaţii, sunt de părere că femeile 
rabdă violenţă deoarece îşi fac griji pentru copii şi 
doresc să-şi păstreze familia. În acelaşi timp bărbaţii au 
menţionat şi alte cauze specifice, care pot fi grupate 

după cum urmează: necesitatea de a-şi păstra imaginea 
socială („ce va spune lumea în sat”), dragostea faţă de 
agresor, dependenţa economică a femeilor de bărbaţi, 
lipsa de protecţie adecvată din partea sistemului de stat 
(care se limitează doar la aplicarea amenzilor), speranţa 
că se va schimba  comportamentul agresorului.

La rîndul lor, femeile au menţionat şi ele cauze similare, 
dar într-o consecutivitate diferită: dependenţa socio-
economică, dragostea faţă de agresor, imaginea socială, 
ruşinea, etc. 

Un şir de diferenţe în bază de gen sunt reflectate în 
abordările femeilor şi bărbaţilor cu privire la situaţia 
socială curentă, deşi, şi femeile şi bărbaţii cred că toţi 
se confruntă cu dificultăţi din cauza lipsei locurilor de 
muncă şi a salariilor mici. De exemplu, bărbaţii consideră 
că femeilor le este mai uşor să obţină un loc de muncă; 
femeile consideră că viaţa este mai uşoară pentru 
bărbaţi. Diferenţe majore se observă în privinţa rolurilor 
în familie. Unii bărbaţi păstrează poziţiile tradiţionale de 
divizare a muncii în familie: soţul trebuie să aducă bani, 
iar soţia trebuie să aibă grijă de copii şi de gospodărie, 
alţii, totuşi, cred că atît femeile cît şi bărbaţii au aceleaşi 
roluri, drepturi şi obligaţii. Majoritatea femeilor cred că 
„este normal ca femeile să aibă grijă de copii şi de bărbat,  
dar şi bărbatul trebuie să ajute (să schimbe scutecul, să 
gătească ceva)”. Multe femei mai cred că povara pe 
umerii lor este prea mare, „noi luăm „plugul”, dar trebuie 
să cădem de acord”. Totuşi, unele femei-respondente 
se menţin pe poziţiile tradiţionale, identificînd „gătitul, 
curăţenia şi educarea copiilor” ca fiind  activităţile prin-
cipale ale unei femei. Adiţional, o diferenţă importantă a 
fost făcută de unele respondente care au menţionat că 
femeile din mediul urban dispun de mai multă libertate 
şi bărbaţii sunt mai implicaţi în activităţile gospodăreşti 
în comparaţie cu cei din mediul rural. 

Analiza opiniilor bărbaţilor şi femeilor permite identi-
ficarea mai multor aspecte legate de stereotipurile de 
gen. Astfel, jumătate din respondenţi susţin poziţiile 
patriarhale tradiţionale („soţia trebuie să asculte de soţ”), 
altă jumătate prezintă atitudini mai liberale („soţii tre-
buie să asculte unul de altul”). Femeile au menţionat că 
este cel mai bine să se asculte unul pe altul, recunoscînd 
că în toate cazurile femeia cedează, chiar dacă părerea 
bărbatului nu e corectă.

A fost abordată şi problema relaţiilor sexuale între parte-
neri. Această problemă se consideră a fi „mărul dis-
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cordiei” şi un instrument de manipulare în relaţiile de 
familie. O atitudine neunivocă a fost evidenţiată în ca-
zul bărbaţilor: există o convingere generală precum că 
femeile pot refuza să facă dragoste dacă sunt bolnave, 
de exemplu. Pe de altă parte, relaţiile sexuale sunt per-
cepute ca obligaţii conjugale, ceva obligatoriu. Femeile 
au exprimat opinia că o soţie poate refuza relaţii sexuale 
atunci cînd bărbatul  este beat, atunci cînd femeia are 
probleme de sănătate, etc. Majoritatea absolută a fe-
meilor-respondente au recunoscut că au existat situaţii 
cînd trebuiau să accepte relaţii sexuale, cu toate că nu 
le doreau, pe motiv că partenerii lor să nu plece la alte 
femei, etc.

O diferenţă majoră se observă între opinia femeilor şi 
bărbaţilor cu privire  la violenţa faţă de femei în familie 
ca fiind o problemă socială importantă sau nu, la care 
femeile consideră că problema este una importantă, iar 
bărbaţii consideră că nu, deoarece oamenii n-o percep 
ca atare. 

Şi, în final, participanţii la interviurile de grup au mai 
discutat despre eficienţa serviciilor existente. Toţi, atît 
bărbaţii, cît şi femeile, au recunoscut că aceste servi-
cii sunt ineficiente în multe cazuri. Totuşi, majoritatea 
femeilor aveau o atitudine mai critică faţă de serviciile 
existente, menţionînd un şir de deficienţe: intervenţia 
poliţistului este ineficientă (poliţia tinde să respon-
sabilizeze femeile pentru situaţiile de violenţă), nivelul 
redus de conştientizare a serviciilor existente; bărbaţii 
sunt încrezuţi în impunitatea lor, etc. O treime dintre re-
spondente au menţionat încercările eşuate  de a apela 
la linia de încredere pentru femeile-victime ale violenţei 
în familie.

Consideraţii speciale: 

În cadrul interviurilor de grup, intervievatorii au obser-
vat conduita respondenţilor, separat a bărbaţilor şi 
femeilor. La anunţarea subiectului discuţiei, bărbaţii au 
demonstrat nelinişte, disconfort, ca pe parcurs aceştia 
să se implice activ în discuţie. Uneori, participanţii 
ezitau în  formularea răspunsurilor, dînd dovadă de 
o combinaţie de răspunsuri sincere, deschise şi cele 
care ar fi „corecte”. Jumătate din respondenţi (de vîrstă 
înaintată) au recunoscut că au  utilizat violenţa fizică 
împotriva soţiilor, dar aveau un motiv pentru acţiunile 
lor. Dînşii au menţionat şi violenţa verbală, dacă chiar 
utilizarea acesteia era nesemnificativă şi ceva obişnuit 

– „la nivel subconştient, bărbatul doreşte să dovedească 
că dînsul este stăpîn în casă”. 

Femeile erau copleşite de emoţii controversate cu privire 
la subiectul pus în discuţie: de la lacrimi şi frustrări (în 
baza experienţei prin care au trecut), pînă la agresivitate 
împotriva bărbaţilor şi o atitudine de denigrare. Practic, 
toate femeile-respondente au avut parte sau erau 
aproape de a trece prin experienţe de violenţă în familie. 
Psihologul care era prezent în cadrul discuţiilor de grup 
s-a implicat şi a oferit asistenţă respondentelor prea 
emotive.

În concluzie, putem afirma  că atît bărbaţii, cît şi femeile 
din publicul general, cunosc unele manifestări ale 
violenţei fizice şi psihologice, totuşi, ei nu cunosc cadrul 
legal-normativ existent. De asemenea, ei au poziţii simi-
lare  referitor  la cauzele ce determină femeia să rabde 
violenţa, deşi ordinea de importanţă a acestor cauze 
diferă. Această ordine se bazează pe diferenţele cu 
privire la rolurile de gen în familie şi în societate, în care 
mai mulţi bărbaţi şi mai multe femei favorizează rolurile 
tradiţionale. 

Totuşi, s-a observat o transformare treptată a acestor 
atitudini, deocamdată încă una insuficientă, deoarece 
este evident că persistenţa acestor roluri tradiţionale 
pare să fie o cauză importantă a violenţei împotriva 
femeilor în familie.

4.3. Victimele violenţei în familie 

La capitolul cunoştinţe  în domeniu, constatăm că fe-
meile intervievate (reprezentînd victime ale violenţei 
domestice care au beneficiat de  suport din partea 
Centrelor pentru protecţia victimelor din Drochia şi 
Căuşeni) au recunoscut că au avut parte de acte multiple 
de violenţă în familie: fizică (bătăi), psihologică (umilinţa, 
interzicerea întrevederilor cu rudele, forţarea părăsirii 
domiciliului, etc.), sexuală (forţarea de a întreţine relaţii 
sexuale), economică (deposedarea de bani), etc. Femeile 
intervievate au menţionat că cel mai des ele se confruntă 
cu  violenţă fizică din partea soţilor/partenerilor.  

Deşi femeile-victime sunt informate despre Legea 45 cu 
privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
şi au auzit despre această lege de la centrele unde 
fuseseră plasate, dar pun sub semnul întrebării eficienţa 
acestei legi. O respondentă care a trecut printr-o astfel 
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de experienţă a menţionat că nu este îndeajuns să se 
emită ordonanţa de protecţie, este necesar  ca agresorul 
să fie izolat. 

Percepţiile majorităţii respondentelor vizavi de situaţia 
curentă a femeilor şi bărbaţilor în Republica Moldova 
ne arată că femeile sunt plasate în situaţii mai dificile în 
comparaţie cu bărbaţii, din cauza motivelor financiare 
şi lipsei de suport din partea societăţii. Participantele au 
menţionat că în familiile unde persistă violenţa, unde nu 
există respect între parteneri, femeile sunt într-o situaţie 
mai dificilă decît bărbaţii. 

Femeile-victime ale violenţei, care au participat la inter-
viurile de grup cred că violenţa în familie este determinată 
de un şir de factori, cum ar fi: abuzul de alcool (majori-
tatea absolută), situaţia economică precară (lipsa de 
bani, de locuri de muncă), transformarea rolurilor de gen 
(bărbaţii pierd statutul de cap al familiei, de întreţinător 
al familiei – loc preluat de femei), implicarea rudelor 
(mai frecvent cea a mamelor-soacre), experienţa trăită 
în familia părinţilor, etc. Unele femei au menţionat că 
bărbaţii îşi bat femeile deoarece le iubesc. „Dînşii spun 
că ne bat deoarece ne iubesc. Ei cred că bătaia nu este 
atît de aspră şi nu ne provoacă durere, dar nu pot să 
controleze puterea pumnilor”. 

Altele au menţionat şi importanţa abordării mai 
tradiţionale a fenomenului violenţei în familie: „deoarece 
femeia este mai păcătoasă, bărbatul, fiind capul familiei, 
se consideră mai superior femeii. Bărbaţii poartă pălării, 
femeile poartă basmale. Bărbaţii se consideră că au 
rolul principal în familie, ei  dau ordine femeilor şi dacă 
femeile nu ascultă, atunci va trebui să sufere. Femeile 
devin slugile bărbaţilor”. 

Femeile-victime ale violenţei au identificat următoarele 
motive din care femeile îndură violenţa: dependenţa 
economică, dependenţa psiho-emoţională, dorinţa 
de a păstra familia de dragul copiilor, teama de a ştirbi 
imaginea socială, conformarea la tradiţiile patriarhale şi 
lipsa de siguranţă (frica faţă de agresor).

Femeile au manifestat o atitudine controversată vis-a-
vis de  întrebarea pe cît de justificată este violenţa. Deşi 
majoritatea femeilor au fost categorice că bărbaţii n-au 
nici un drept să bată femeia, totuşi, unele dintre ele mai 
găsesc motive pentru a justifica violenţa domestică, 
corelînd-o cu faptul că femeile nu-şi îndeplinesc mereu 
responsabilităţile casnice. 

Un exemplu interesant reprezintă modul în care femei-
le-victime au răspuns la proverbul „femeia nebătută este 
ca şi casa nemăturată”. Toate cred că este un proverb 
stupid, dar utilizat frecvent în societate. Adiţional, femei-
le au menţionat că, deseori, ele trebuie să ceara permisi-
unea bărbaţilor pentru a merge la rude sau să-şi vadă 
prietenele. Deşi ele cred că  nu sunt obligate să întreţină 
relaţii sexuale cu soţii împotriva dorinţei lor, totuşi, ele 
au menţionat că există situaţii cînd au fost nevoite să 
accepte aşa ceva deoarece erau ameninţate cu bătaia: 
„în satul nostru aşa ceva se întîmplă în cazul majorităţii 
femeilor, dacă femeia nu vrea – bărbatul o bate şi ori-
cum primeşte ceea ce vrea dînsul”.

Majoritatea femeilor-respondente au recunoscut faptul 
că, la survenirea primului incident de violenţă, ele nu l-au 
raportat nimănui, deoarece nu ştiau cui să se adreseze. 
Unele au chemat poliţia, dar au criticat ofiţerii de poliţie 
pentru ineficienţă („agresorul devine şi mai agresiv dacă 
mai trebuie să plătească încă şi o amendă şi dă vina 
pe femeie pentru cele ce s-au întîmplat”, etc.). O astfel 
de experienţă negativă lasă o amprentă pe atitudinea 
victimelor faţă de întregul sistem de protecţie de stat şi, 
astfel, dînsele devin foarte sceptice în privinţa eficienţei 
aplicării de către poliţie a ordonanţelor de protecţie. O 
respondentă care a avut parte de experienţă cu apli-
carea ordonanţei de protecţie, a menţionat că nu este 
îndeajuns doar să se emită o ordonanţă de protecţie, 
deoarece agresorul oricum a continuat s-o persecute. 
De obicei, agresorii au frică doar de închisoare, astfel, 
izolarea abuzatorilor ar fi ceva mai eficient. Agresorii pot 
fi calmaţi doar cînd împotriva lor se utilizează forţa. Fe-
meile-respondente au menţionat că legea trebuie să fie 
mai dură şi poliţia trebuie să fie mai responsabilă faţă de 
adresările femeilor. 

Referindu-se la centrele unde  au beneficiat de asisten-
ţă, femeile-victime au menţionat că au aflat despre 
instituţiile date din diferite surse: de la medicii de fami-
lie, primării, asistenţi sociali, medicii din spital, femeile cu 
care au stat în spital. Aflîndu-se în aceste centre, femeile 
au beneficiat de diverse servicii: asistenţa, înţelegerea 
şi suportul psihologului, asistenţă juridică, ajutorul 
asistenţilor sociali. Toate femeile-respondente au rămas 
mulţumite de asistenţa pe care au primit-o, menţionînd 
atitudinea amiabilă a personalului din centre. Jumătate 
din femeile-respondente au spus că vieţile lor s-au 
schimbat atunci cînd au revenit acasă din aceste centre. 
Unele au reuşit să divorţeze de agresor, să obţină un loc 
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de muncă şi să se simtă mai sigure, etc. O respondentă 
a fost ajutată să-şi ducă soţul la tratament de dezal-
coolizare, după care actele de violenţă au încetat/nu s-au 
mai repetat. În acelaşi timp, alte respondente (jumătate 
dintre cele intervievate) au spus că situaţia din familiile 
lor nu s-a schimbat: dînsele au revenit la agresori, n-au 
avut curajul să-i părăsească, temîndu-se că nu se vor 
descurca independent. 

Unele respondente au încercat să-şi ajute soţii să ur-
meze tratamente de dezalcoolizare, deoarece abuzul 
de alcool încurajează comportamentele violente, însă 
deseori bărbaţii se opun acestor tratamente, consi-
derându-le inutile. Cîteva respondente, drept rezultat 
al unor eforturi multiple fără de succes de a schimba 
comportamentul agresorului s-au dezamăgit complet 
şi au pierdut orice speranţă de a rezolva situaţia. „Doar 
mormîntul îl va îndrepta”. 

În concluzie, am putea afirma  că femeile-victime cu-
nosc despre multiplele forme de violenţă şi în pofida 
acestui fapt, din cauza factorilor financiari-economici nu 
pot părăsi familia. Deşi înţeleg consecinţele negative ale 
violenţei, totuşi, ele continuă să justifice actele violente în 
baza opiniilor şi stereotipurilor patriarhale înrădăcinate. În 
pofida faptului că femeile victime au solicitat suport din 
partea actorilor relevanţi, cum ar fi poliţia, totuşi, există 
multe rezerve cu privire la eficienţa intervenţiei poliţiei şi 
eficacitatea legii. Respectiv, este necesară instituirea unui 
sistem eficient de izolare temporară a agresorilor şi de 
programe speciale de lucru cu aceştia.

4.4.  Agresorii familiali 

Participanţii la interviurile de grup cu bărbaţii care au co-
mis acte de violenţă împotriva femeilor în familie (şi care 
au beneficiat de programul de reabilitare pentru abu-
zatorii de alcool) au demonstrat cunoştinţe cu referire 
la multiple forme ale violenţei, recunoscînd faptul că au 
utilizat aceste forme faţă de partenere/soţiile lor: violenţa 
fizică (bătăi, lovituri cu pumnii), violenţa economică 
(neputinţa de a asigura familia, cheltuirea banilor pen-
tru alcool, distrugerea bunurilor şi proprietăţii), violenţa 
psihologică (umilinţa, şantajul, interzicerea vizitării rude-
lor, etc.) violenţa sexuală (impunerea relaţiilor sexuale) 
etc. Cel mai frecvent a fost menţionată violenţa fizică. 

În pofida faptului că au comis acte de violenţă, dînşii 
nu sunt pe deplin familiarizaţi cu cadrul legal-normativ, 

majoritatea nu sunt informaţi despre Legea 45 cu pri-
vire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Toţi 
respondenţii au fost foarte critici în privinţa eficienţei 
ordonanţei de protecţie utilizate de poliţie şi cred că 
aplicarea acesteia poate instiga  mai multă violenţă: 
„Îndepărtarea bărbatului din casă va diminua autori-
tatea lui în faţa rudelor şi vecinilor. După aşa umilire nu-
mi pot imagina cum soţia ar putea să-l privească în ochi 
pe soţ, nu poate exista o bună înţelegere între ei”. 

Deşi majoritatea agresorilor cred ca femeile sunt într-o 
situaţie mai dificilă din cauza dificultăţilor economice, 
normelor culturale şi tradiţionale, majoritatea absolută 
mai respectă abordarea patriarhală faţă de rolul femeii şi 
bărbatului în familie: bărbaţii trebuie să aibă salarii mai 
mari în comparaţie cu cel al femeilor; bărbaţii sunt re-
sponsabili pentru întreţinerea familiei, pe cînd femeile 
sunt responsabile de copii şi de treburile gospodăreşti: 
„Bărbatul este bărbat”; „Bărbatul este cu două trepte mai 
superior decît femeia”.

În conformitate cu cele menţionate de respondenţi, 
violenţa în familie este determinată de o serie de cauze: 
situaţia economică dificilă (lipsa de bani, lipsa locuri-
lor de muncă), abuzul de alcool (majoritatea absolută, 
în baza experienţei personale), dificultăţile în familie, 
factorul psihologic ce ţine de insistenţa bărbatului de 
a menţine controlul şi poziţia în familie în contextul 
diminuării posibilităţilor de a cîştiga bani şi de a asigura 
un trai decent familiei. Ei cred că femeile îndură violenţa 
din cauza că femeile sunt dependente de bărbaţi în plan  
economic, psihologic şi emoţional. 

Toţi respondenţii au invocat justificări multiple pentru 
conduita violentă a bărbaţilor: tradiţie/cultură („dacă 
bate – iubeşte”), conduita provocătoare a femeii („dacă 
tot cere şi cere bani; cînd femeia nu ascultă de soţ”, etc.), 
influenţa alcoolului, etc. Cel mai frecvent a fost invocată 
gelozia faţă de parteneră, care afectează demnitatea 
bărbatului şi poate duce la acţiuni violente. Respondenţii 
au fost în dezacord cu proverbul „femeia nebătută e ca 
şi casa nemăturată”. În acelaşi timp, au răspuns pozitiv 
cînd au fost întrebaţi dacă femeia trebuie să-şi ceară per-
misiunea de la bărbat pentru a merge undeva. 

Drept rezultat al discuţiei în grup s-a observat o sim-
bioză de percepţii şi atitudini patriarhale-moderniste în 
rîndul bărbaţilor-agresori, ceea ce denotă o instabilitate 
psiho-emoţională şi socială a respondenţilor, legate 
de experienţele de viaţă anterioare şi prezente. Totuşi, 
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mai mulţi bărbaţi care au participat la un program de 
reabilitare s-au schimbat pozitiv, inclusiv atitudinile lor 
faţă de problema în cauză: o atitudine mai critică faţă 
de acţiunile violente precedente, refuzul alcoolului, ac-
ceptarea ideii că femeile nu trebuie să trăiască în frică şi 
nu trebuie să fie supuse actelor de violenţă, etc. Dînşii 
au dat dovadă că înţeleg necesitatea schimbării atitu-
dinilor lor faţă de relaţiile sexuale în cuplu/în familie. 
Respondenţii şi-au exprimat acordul cu faptul că ar pu-
tea să existe situaţii cînd femeile nu pot întreţine relaţii 
sexuale, iar utilizarea forţei şi puterii este inacceptabilă. 
În acelaşi timp, răspunsurile respondenţilor au confirmat 
o convingere stereotipică puternică cu privire la violenţa 
în familie, percepînd acest flagel ca o chestiune privată 
şi o problemă ce vizează doar partenerii. 

În ceea ce priveşte eficienţa eforturilor pentru comba-
terea violenţei în familie şi sancţionarea agresorilor, 
majoritatea absolută a respondenţilor a menţionat 
ineficienţa intervenţiilor poliţiei, considerînd că amen-
zile, munca în folosul comunităţii şi arestul preventiv 
sunt ineficiente şi chiar constituie o provocare pentru 
noi acţiuni violente. Mai mult decît atît, mai mulţi bărbaţi 
consideră apelul soţiilor la asistenţa poliţiei ca o trădare şi 
ameninţare pentru demnitatea bărbaţilor. Respondenţii 
consideră că poliţia nu trebuie să aplice sancţiuni faţă 
de agresori decît după ce evaluează incidentul şi cau-
zele acestuia. În baza experienţei din programele de 
reabilitare, toţi respondenţii au menţionat necesitatea 
de a dispune de centre/programe de reabilitare pentru 
agresori, cu participarea psihologilor. 

Abuzul de alcool favorizează conduita violentă a băr-
baţilor – acest fapt a fost menţionat drept o problemă 
ce ţine de violenţa faţă de femei în familie. În confor-
mitate cu opinia respondenţilor care au avut parte de 
astfel de experienţe, tratarea alcoolismului este eficientă 
doar în cazul cînd persoanele acceptă şi doresc să fie su-
puse unui  astfel de tratament. Familia şi persoanele din 
preajma agresorilor joacă un rol important pentru moti-
varea bărbaţilor să accepte urmarea unui tratament, dar 
şi pe parcursul perioadei de reabilitare.

Şi în final, respondenţii au menţionat despre necesitatea 
de a instrui poliţia să intervină în cazurile de violenţă în 
familie, astfel încît să poată să discute cu bărbaţii, să le 
explice consecinţele violenţei, să-i ajute să depăşească 
fazele de agresiune. Deşi bărbaţii-agresori cunosc despre 
faptul că comportamentul lor constituie o infracţiune, 

totuşi ei o justifică cu un şir de motive socio-economice 
şi culturale şi cred că trebuie să fie supuşi unor metode 
psihologice-educaţionale pentru a stopa conduita 
violentă. Această ordine de idei este confirmată de 
faptul că, cei care au urmat programe de reabilitare, 
raportează schimbări pozitive în atitudinile lor cu pri-
vire la problema dată, deoarece devin mai critici faţă de 
comportamentul lor anterior, nu mai consumă alcool şi 
dau dovadă de mai mult respect pentru femei. 

4.5.  Jurnaliştii 
Reprezentanţii mass-media, care au participat la interviul 
de grup corespunătoare, au identificat un spectru larg 
de acţiuni violente în familie în general, începînd cu 
cuvintele violente şi terminînd cu loviturile cu pumnii. 
Violenţa a fost menţionată drept un act extrem care 
poate induce daune, suferinţe fizice şi/sau morale, cum 
ar fi ura, lipsa de respect faţă de personalitate, fără a ţine 
cont de gen şi vîrstă. În acelaşi timp, unii respondenţi 
au menţionat că şi bărbaţii pot fi victime, însă ei nu 
spun despre astfel de situaţii din cauza ruşinii. Statutul 
tradiţional al unui bărbat include imaginea unui bărbat 
puternic, „capul familiei’’, imaginea unui bărbat-victimă 
nu corespunde cu statutul social tradiţional.

Deşi femeile sunt mai frecvent supuse violenţei fizice, 
acestea, de asemenea, au menţionat că şi bărbaţii au 
parte de violenţă psihologică (femeile hărţuiesc bărbaţii 
să aducă bani acasă). În conformitate cu opiniile 
majorităţii respondenţilor care au participat la interviul 
de grup, violenţa reprezintă o problemă serioasă în ţară.

Jurnaliştii sunt informaţi despre Legea 45, deşi majori-
tatea cred că aceasta nu este implementată eficient: 
„aceste 20-30 de ordonanţe de protecţie nu înseamnă 
nimic pentru toate cazurile pe care le avem noi”. 
Respondenţii au menţionat nivelul slab de informare 
al societăţii vizavi de legea menţionată, în special a 
victimelor violenţei, deşi unii jurnalişti au menţionat că 
documentul este discutat pe larg în mass-media, în spe-
cial la televiziunea naţională.

Jurnaliştii sunt de părerea că principalele cauze ale 
violenţei împotriva femeilor în familie sunt: dependenţa 
financiară a femeilor de bărbaţi (în special în mediul 
rural), indiferenţa publică şi tolerarea violenţei ca ceva 
normal, nivelul redus de cultură, inclusiv nivelul redus 
de cultura juridică, experienţe trăite în familia părinţilor, 
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persistenţa mentalităţii patriarhale a bărbaţilor (priori-
tate pentru statutul social al bărbaţilor; femeile au frică 
de bărbaţi), acceptarea violenţei de către femei, etc. 
În viziunea respondenţilor nu există justificare pentru 
violenţă, specificînd că dragostea este unica alternativă, 
la fel educaţia şi respectul. 

Un aspect important menţionat pe parcursul discuţiilor 
este impactul migraţiei asupra fenomenului violenţei. 
După cum s-a exprimat unul dintre respondenţi „condiţiile 
sunt diferite în diferite părţi ale Republicii Moldova, de ex-
emplu în satul meu sunt mai multe femei printre agresori. 
Jumătate dintre femeile care au revenit de la muncă din 
Italia îşi maltratează soţii, utilizînd cîştigurile pe care le au 
drept mijloc de presiune şi ameninţare împotriva soţilor. 
Acest fenomen este ca un bulgăre de zăpadă, care devine 
din ce în ce mai mare, deoarece la moment femeile din 
Moldova devin întreţinătorii familiilor lor”. 

Printre cauzele care determină femeile să suporte 
violenţa au fost menţionate următoarele: dependenţa 
financiar-economică de soţ (cea mai semnificativă 
cauză), instruirea insuficientă a ofiţerilor de poliţie în 
ceea ce priveşte protecţia femeilor şi prevenirea aces-
tui fenomen, etc. Respondenţii au recunoscut faptul 
că aplicarea redusă a ordonanţelor de protecţie se 
datorează lipsei de informaţie în domeniu. Conform 
opiniei majorităţii respondenţilor, subiectul violenţei 
în familie  este reflectat în mass-media destul de spo-
radic, de la caz la caz, devenind mai activ pe parcursul 
unor campanii informaţionale. Au fost menţionate 
unele instituţii care urmăresc acest subiect: “Ziarul de 
Gardă”, Compania de Stat Teleradio-Moldova, Centrul 
de  Investigaţii Jurnalistice, etc. Totuşi, jurnaliştii sunt 
de părere că cel mai des acest subiect este abordat din 
perspectiva senzaţională: descrierea infracţiunii fără 
abordarea problemei în profunzime. Această ordine de 
idei este indusă de mai mulţi factori: accesul limitat al 
jurnaliştilor la informaţia relevantă (dificultăţi întîmpinate 
în contactarea victimelor şi obţinerea informaţiei de la 
Ministerul Afacerilor Interne), un nivel redus de motivare 
a jurnaliştilor, nivelul redus de interes din partea redac-
torilor (majoritatea sunt bărbaţi) pentru acest subiect, 
preferinţa pentru subiecte mai senzaţionale, implicarea 
redusă a experţilor, marketingul instituţiilor mass-me-

dia, etc. Respondenţii s-au mai referit şi la nivelul redus 
de capacităţi ale jurnaliştilor în acest domeniu. Dînşii 
au menţionat nerespectarea principiilor deontologice 
în cazurile de violenţă (din cauza lipsei de cunoştinţe), 
obiceiul unor reprezentanţi ai mass-media de a se bi-
zui doar pe informaţia de la conferinţele de presă sau 
din articolele existente, care sunt pur şi simplu ajus-
tate, dar care nu asigură continuitate, nu oferă oame-
nilor informaţii utile, etc. Cele mai eficiente modalităţi 
ar fi pregătirea materialelor de problemă, de analiză, 
investigaţii şi relatarea de istorii umane.

În ceea ce priveşte importanţa acestei probleme, jurna-
liştii-respondenţi cred că subiectul este unul  actual şi 
necesită o abordare sistematică. Datorită caracterului 
sensibil al acestei probleme, sunt necesare acţiuni de 
sensibilizare a populaţiei ţinînd cont de dimensiunea de 
gen a fenomenului. 

Respondenţii au enumerat un şir de mijloace pentru a 
motiva jurnaliştii să abordeze subiectul mai frecvent, 
inclusiv constituirea parteneriatelor între jurnaliştii şi 
organizaţiile active în domeniu, pentru a asigura furni-
zarea de informaţii relevante şi calitative, facilitînd întru-
nirile jurnaliştilor cu specialiştii şi beneficiarii, organizînd 
unele grupuri de experţi pe diferite domenii, organi-
zînd competiţii naţionale pentru jurnalişti în vederea 
abordării diferitor aspecte, pregătind materiale video cu 
cazuri reale, instruind jurnaliştii şi dezvoltînd colabora-
rea între mass-media şi organizaţiile internaţionale prin 
intermediul proiectelor, creînd pagini web cu suportul 
donatorilor, etc.

În concluzie, putem constata că la moment mass-media 
nu abordează violenţa în familie în mod sistematic şi pro-
fund, iar motivaţia jurnaliştilor pentru a reflecta această 
problemă în profunzime depinde de un şir de factori, 
inclusiv abilităţile jurnaliştilor, marketingul instituţiilor 
mass-media, capacitatea de a oferi informaţie actorilor 
activi, capacitatea sistemului de stat de a rezolva cazurile 
de violenţă în familie, etc. Pentru a îmbunătăţi situaţia 
este necesar să fie  promovate experienţele pozitive în 
domeniu,  acumulate deja de mass-media şi de a fortifica 
capacităţile jurnaliştilor pentru a informa şi educa popu-
laţia prin promovarea modelelor pozitive de relaţii parte-
neriale şi combaterea stereotipurilor patriarhale de gen. 
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4.6. Lacune şi necesităţi pentru a 
îmbunătăţi sistemul naţional de 
prevenire și combatere a violenţei  
în familie  (interviuri în profunzime  
şi de grup/ focus-group-uri)

Au fost organizate interviuri în profunzime cu un număr 
de reprezentanţi relevanţi ai instituţiilor naţionale, care 

sunt abilitaţi în domeniul prevenirii şi combaterii vio-
lenţei în familie. Principalul obiectiv a fost  de a obţine o 
înţelegere mai bună a principalelor lacune şi deficienţe 
ale sistemului naţional de prevenire şi combatere a 
violenţei în familie şi de a identifica necesităţile pen-
tru îmbunătăţire. Opiniile acestor reprezentanţi, cît şi a 
participanţilor la discuţiile de grup cu privire la cele mai 
importante lacune şi necesităţi de a îmbunătăţi sistemul 
de protecţie şi cadrul normativ sunt prezentate mai jos.

Lacune: Cerinţe:
Cadrul normativ şi de politici

 Aplicarea ineficientă a prevederilor din Legea 45 cu 
privire la măsurile de protecţie, din cauza insuficienţei 
mecanismului de implementare (regulamente 
normative)

 Lacune la nivelul de aplicare /executare a 
ordonanţelor de protecţie (OP), inclusiv din cauza 
neaplicării acestor ordonanţe de către poliţie, cît 
şi din cauza competenţelor slabe a poliţiei de a 
interveni cînd persoana este ameninţată cu violenţa;

 De a ajusta cadrul naţional legal şi normativ conform 
prevederilor Legii Nr. 45 prin stabilirea unui mecanism 
clar care să asigure executarea ordonanţelor de 
protecţie; 

 De a prevedea sancţiuni pentru ne-executarea 
hotărîrilor instanţei de judecată cu privire la 
executarea ordonanţelor de protecţie, inclusiv  
de către instituţiile relevante, cum ar fi poliţia. 

 Ineficienţa sancţiunilor aplicate agresorilor:  
reţinere pentru 3 ore, amenzi. 

 De a reevalua măsurile de pedepsire a agresorilor, 
pentru a combina măsurile eficiente de restricţie  
cu programele de suport psihologic, etc.

 Executarea slabă a prevederilor Legii 45 cu privire 
la rolurile şi responsabilităţile diferitor autorităţi şi 
instituţii, din cauza competenţelor nedefinite ale 
acestora.

 De a adopta unele instrucţiuni pentru abordarea 
cazurilor de violenţă în familie pentru specialiştii 
implicaţi.

 Funcţionalitatea ineficientă a Sistemului Naţional 
de Referire pe verticală şi pe orizontală,  din cauza 
competenţelor nedefinite ale specialiştilor din 
domeniu, interacţiunea insuficientă în rîndul acestor 
specialişti (nedorinţa de a colabora); lipsa serviciilor 
pentru agresori, etc.  

 De a consolida în continuare SNR prin elaborarea 
măsurilor/regulamentelor cu privire la intervenţia/
interacţiunea autorităţilor şi instituţiilor relevante, 
dezvoltarea capacităţilor specialiştilor implicaţi.

 De a elabora regulamente pentru funcţionarea EMD.

 Mecanism inconsistent/complicat de implicare a 
agresorilor în programe de dezalcoolizare (aspecte 
procedurale birocratice; obligaţia de a avea 
consimţămîntul persoanei, etc.). 

 De a elabora instrucţiuni pentru a facilita activitatea 
specialiştilor mandataţi cu responsabilităţ  în cazurile 
de violenţă în familie (cu indicaţii clare pentru toate 
etapele de intervenţie şi sarcini de documentare).

 De a adopta unele măsuri (legi) care ar reduce 
consumul de alcool în rîndul populaţiei şi ar 
restricţiona consumul de alcool în rîndul tinerilor.

 Sistemul judiciar se axează mai mult pe respectarea 
drepturilor suspecţilor care sunt acuzaţi de comiterea 
diferitor infracţiuni şi se orientează mai puţin la 
asigurarea drepturilor victimelor (astfel încurajînd 
agresorii şi încălcînd drepturile victimelor).

 De a reevalua principiile cadrului legal-normativ, 
pentru a indica ca şi prioritare  respectarea  
şi protecţia drepturilor victimelor.

 De a adopta acte legal-normative, care ar permite 
poliţiei să execute legea în interesele victimei, 
deoarece acum ofiţerul de poliţie poate fi tras la 
răspundere pentru intrarea în domiciliul persoanei. 

 Lipsa unei politici de stat care ar asigura activitatea 
durabilă a centrelor de protecţie a victimelor, după 
încheierea  proiectelor susţinute de donatori.

 Caracterul inadecvat al cadrului de reglementare 
pentru a asigura suportul de stat prestatorilor de 
servicii din cadrul ONG-lor .

 De a adopta unele regulamente normative în vederea 
abilitării (responsabilizării) APL pentru preluarea/
dezvoltarea serviciilor existente 

 De a adopta sistemul de acreditare a serviciilor  
sociale în domeniul violenţei în familie, inclusiv  
cele oferite de ONG-uri.
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 Lipsa unui sistem informaţional automatizat (care ar 
include un şir de date, diverse statistici cu privire la 
tipul, condiţiile acţiunilor violente, actorii implicaţi, 
serviciile disponibile, etc.) . 

 Lipsa unui sistem pentru raportarea cazurilor, pentru 
a cunoaşte magnitudinea fenomenului şi pentru 
a stabili care sunt particularităţile naţionale, care 
trebuie să fie luate în calcul la elaborarea măsurilor 
specifice de redresare a situaţiei. 

 De a dezvolta conceptul sistemului informaţional 
automatizat, care ar include componenta   
„violenţă în familie”.

 De a elabora şi utiliza formate pentru colectarea 
datelor la nivelul organelor şi specialiştilor relevanţi.

 Măsuri insuficiente întreprinse de stat, APL pentru 
a reglementa procesul de migraţie (care afectează 
familiile, mai cu seamă copiii). Lipsa locurilor de 
muncă în mediul rural (ceea ce favorizează sărăcia şi 
abuzul de alcool, etc.).

 De a elabora politici adecvate/măsuri eficiente pentru 
angajarea bărbaţilor şi femeilor pe piaţa muncii.

 Lipsa (insuficienţa) politicii de stat pentru „a ridica 
nivelul de cultură a oamenilor” în ceea ce priveşte 
organizarea timpului liber.

 De a elabora şi implementa politici şi măsuri la nivel 
de stat/local cu privire la serviciile sociale/culturale 
pentru tineri şi adulţi (centre comunitare, case 
culturale, cluburi pentru diverse interese, cluburi 
sportive, etc.). 

 Neimplicarea Oficiului de Stare Civilă în prevenirea 
violenţei în familie.

 De a iniţia programe speciale de informare şi 
consultare pentru tinerii care depun cererile pentru 
înregistrarea căsătoriilor în Oficiile de Stare Civilă.

 Lipsa subiectului prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie  în curriculum-ul naţional, reflectarea 
insuficientă a perspectivei respectării drepturilor 
omului.

 De a include subiectul menţionat mai sus în 
Codul Educaţiei, curriculum (integrarea în toate 
subiectele predate, asigurînd o abordare complexă 
şi multidimensională), mai cu seamă în orele de 
dirigenţie. 

 De a include subiectul dat în curriculum pentru 
instruirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 

 Implicarea neesenţială a Serviciului medicinii legale 
în identificarea şi raportarea cazurilor de violenţă 
în familie. Atît specialiştii cît şi oamenii de rînd ezită 
să apeleze la acest serviciu (mai cu seamă din cauza 
costurilor implicate).  

 De a completa art. 34 (par. 5) din Legea nr. 1086  
cu prevederi cu privire la expertiza medico-legală 
pentru victimele violenţei în familie.

 Coordonarea insuficientă la nivel naţional şi APL  
a acţiunilor menite să asigure executarea  
Legii 45 şi altor prevederi legal-normative.

 De a elabora un plan de acţiuni, implicînd toate 
organele relevante pentru implementarea Legii 45.

Prestarea serviciilor
Competenţele specialiştilor 

 Nivel insuficient de instruire (informare, percepţie 
şi aplicare) al judecătorilor şi procurorilor cu privire 
la implementarea Legii 45, mai cu seamă eliberarea 
ordonanţelor de protecţie. 

 De a instrui judecătorii, procurorii cu privire la cadrul 
legal-normativ în domeniul VF şi competenţele în 
acest domeniu

 De a adopta măsuri de sancţionare pentru 
neîndeplinirea responsabilităţilor profesionale în 
domeniu.

 Nivel insuficient de conştientizare în rîndul 
specialiştilor comunitari despre Legea 45 cu privire 
la prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi 
responsabilităţile specifice în acest domeniu.

 De a instrui specialiştii comunitari (APL, asistenţii 
sociali, ofiţerii de poliţie, medicii, personalul didactic) 
despre cadrul legal-normativ în domeniul VF şi 
competenţele în acest domeniu.

 Funcţionalitatea redusă a EMD din cauza nivelului 
redus de instruire (mai cu seamă în ceea ce priveşte 
managementul cazului, etc.), mobilitate redusă 
(suprasolicitarea  funcţională a specialiştilor), atitudine 
subiectivă faţă de victime, nedorinţa de a coopera, etc. 

 De a instrui membrii EMD în domeniul 
managementului de caz, etc.  

 De a responsabiliza membrii EMD pentru activitatea 
din domeniu (de a adopta măsuri de sancţionare 
pentru neîndeplinirea responsabilităţilor în 
domeniu).
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 Nivelul insuficient de familiarizare a specialiştilor 
comunitari cu Sistemul Naţional de Referire. 

 De a instrui specialiştii comunitari (APL, asistenţi 
sociali, ofiţeri de poliţie, medici, personal didactic)  
cu privire la funcţionarea SNR.

 Competenţe insuficiente (cunoştinţe şi abilităţi) ale 
asistenţilor sociali, organelor de poliţie, colaboratorilor 
medicali la nivel de comunitate întru oferirea asistenţei 
primare victimelor. 

 De a instrui specialiştii comunitari în ceea ce priveşte 
oferirea asistenţei primare victimelor. 

 Competenţe insuficiente (cunoştinţe şi abilităţi) ale 
asistenţilor sociali, poliţiei, procurorilor în ceea ce 
priveşte aplicarea ordonanţelor de protecţie.

 De a instrui specialiştii relevanţi în ceea ce priveşte 
aplicarea ordonanţelor de protecţie în corespundere 
cu prevederile legale. 

 De a adopta măsuri de sancţionare pentru 
neîndeplinirea responsabilităţilor profesionale.

 Competenţe insuficiente (cunoştinţe şi abilităţi) 
ale asistenţilor sociali, poliţiei, medicilor la nivel de 
comunitate în ceea ce priveşte oferirea asistenţei 
primare psihologice agresorilor. 

 De a instrui specialiştii comunitari în  acordarea 
asistenţei psihologice primare agresorilor.

 Competenţe insuficiente (cunoştinţe şi abilităţi) ale 
specialiştilor comunitari în identificarea şi înregistrarea 
cazurilor de VF.

 De a instrui specialiştii comunitari în ceea ce priveşte 
identificarea cazurilor şi completarea fişelor de 
înregistrare a cazului. 

 Persistenţa stereotipurilor patriarhale de gen în rîndul 
majorităţii specialiştilor, ceea ce împiedică abordarea 
violenţei domestice drept o problemă socială şi 
tragerea la răspundere a agresorilor.

 De a instrui specialiştii comunitari cu privire la 
fenomenul violenţei domestice în contextul 
drepturilor omului, egalităţii de gen. De a include 
subiectul menţionat mai sus în instruirea iniţială  
şi cea continuă a specialiştilor.

Funcţionarea instituţiilor statale

 Implicarea insuficientă a Procuraturii, Consiliului 
Suprem al Magistraturii în soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie din cauza percepţiilor precum că 
violenţa în familie este o problemă privată de familie şi 
nu necesită implicare din partea autorităţilor de stat.

 De a reorienta abordarea problemei violenţei în 
familie ca şi chestiune privată spre o abordare  
a unei  probleme sociale.  

 De a instrui procurorii, judecătorii despre cadrul 
legal-normativ în domeniul VF. 

 Ineficienţa intervenţiilor poliţiei ce rezultă din cauza 
atitudinilor personale ale colaboratorilor de poliţie  
(violenţa în familie este o chestiune privată, victimele 
sunt responsabile pentru ceea ce s-a întîmplat, etc.)  
şi deficienţele sistemice (cum ar fi caracterul  
inadecvat al sancţiunilor aplicate agresorilor). 

 De a instrui colaboratorii de poliţie cu privire la 
obligaţiile lor şi măsurile întreprinse  în cazurile de 
violenţă în familie, precum şi sensibilizarea acestora 
cu privire la problema violenţei în familie  
şi inegalităţii de gen .

 Insuficienţa resurselor umane (fluctuaţia/lipsa de 
resurse umane în poliţie, asistenţa socială, educaţie, 
mai cu seamă în localităţile rurale) care să lucreze în 
acest domeniu.

 De a asigura numărul necesar de resurse umane 
(competente) prin motivarea acestora să fie mai 
activi în domeniu. 

 Insuficienţa resurselor financiare (inclusiv a 
echipamentului, carburanţilor, transportului,  
mai cu seamă pentru organele de drept, etc.).

 De a asigura specialiştii cu resurse adecvate 
(echipament, carburanţi, transport) pentru  
intervenţii eficiente în cazurile de VF. 

 Lipsa psihologilor – specialiştilor la nivelul de 
comunitate, care ar fi capabili să realizeze intervenţii 
psihologice-sociale pentru a acorda asistenţă 
victimelor şi agresorilor.

 De a institui unitatea de psihologi în toate instituţiile 
educaţionale, fără a ţine cont de numărul de copii, 
care ar explora şi asistenţa psiho-socială pentru 
subiecţii VF.

 Subestimarea rolului asistentului social în soluţionarea 
cazurilor de VF/reducerea activităţii acestora doar la 
oferirea de ajutor social.

 De a aproba şi aplica instrucţiunile de activitate 
pentru asistenţii sociali în cazurile de VF. 

 Implicarea insuficientă a primarilor  
în soluţionarea cazurilor de VF. 

 De a elabora şi aplica instrucţiunile de activitate 
pentru APL în cazurile de VF. 
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 Insuficienţa serviciilor de dezalcoolizare pentru 
agresori, accesul redus al populaţiei la aceste servicii 
din cauza lipsei de bani. 

 De a fortifica serviciul de dezalcoolizare prin 
intermediul unei monitorizări stricte. 

 De a asigura accesul al aceste servicii prin 
simplificarea procedurilor, reevaluarea costurilor 
(urmează să fie implicat CNAM).

 Ineficienţa intervenţiilor poliţiei, care rezultă din 
atitudinile personale ale ofiţerilor de poliţie (percepţia 
VF drept un fenomen privat, responsabilizarea 
victimei, denigrarea victimei, etc.) şi a sistemului 
(ineficienţa măsurilor de pedepsire aplicate agresorilor, 
etc.). 

 De a aproba şi aplica instrucţiunile de activitate 
pentru ofiţerii de poliţie în cazurile de VF și de a-i 
instrui în baza acestora. 

 Implicarea insuficientă a angajaţilor sistemului 
educaţional în prevenirea şi soluţionarea cazurilor  de 
VF din cauza insuficienţei de resurse umane.

 De a instrui personalul didactic în ceea ce priveşte 
prevenirea şi soluţionarea cazurilor de VF, mai cu 
seamă în familiile cu copii.

 De a include interpretarea Legii 45 şi a altor 
documente în instrucţiunile de activitate pentru 
cadrele didactice. 

 Implicarea insuficientă a angajaţilor sistemului de 
ocrotire a sănătăţii în prevenirea şi soluţionarea 
cazurilor de VF din cauza insuficienţei de resurse 
umane, responsabilităţi neclare şi nivel redus de auto-
identificare a populaţiei, etc.

 De a fortifica rolul lucrătorilor medicali în consilierea 
populaţiei, promovarea unui mod de viaţă sănătos, 
referirea cazurilor de VF altor servicii relevante.

 De a spori nivelul de autoidentificare a populaţiei 
prin apelarea la asistenţa medicilor, prin informarea 
populaţiei despre drepturi, servicii, consecinţele VF, 
etc. 

 Implicarea insuficientă a medicilor legişti în 
identificarea şi raportarea cazurilor de VF din  
cauza nivelului redus de apeluri de asistenţă  
din partea altor specialişti şi a populaţiei. 

 De a include medicul legist în echipa 
multidisciplinară la nivel de raion. 

 De a le oferi echipamentul necesar  
şi instruirea respectivă. 

 Cooperarea insuficientă/coordonarea specialiştilor, 
structurilor competente în domeniul VF din cauza 
mandatului nedefinit de intervenţie şi lipsei EMD  
la nivel de comunitate (în majoritatea localităţilor,  
cu careva excepţii).

 De a institui echipele multidisciplinare comunitare 
prin replicarea experienţelor pozitive. 

 De a aplica instrucţiunile de activitate  
pentru specialişti. 

Centrele de protecţie a victimelor

 Insuficienţa de centre la nivel de raion  
(cu excepţia celor existente în Chişinău,  
Bălţi, Drochia, Căuşeni, Cahul).

 De a eficientiza activităţile centrelor existente 
pentru a le extinde activitatea, pentru a cuprinde 
necesităţile persoanelor din alte raioane. 

 Accesul limitat al victimelor VF la aceste servicii, din 
cauza insuficienţei informaţiei relevante, mai cu seamă 
în localităţile rurale. 

 De a informa publicul general despre serviciile 
existente (panouri informative în cadrul primăriilor, 
centrelor medicale, etc. la nivel de comunitate).

 Suport limitat din partea statului/APL pentru centrele 
de protecţie a victimelor constituite în cadrul 
proiectelor internaţionale şi dependente de finanţarea 
externă.

 De a instituţionaliza activităţile centrelor ca fiind de 
interes naţional (de a asigura drepturile victimelor 
pentru protecţie şi asistenţă)/combinarea eforturilor 
statului – APL – ONG, etc.

Centrele de corecţie, reabilitare, reintegrare a agresorilor

 Lipsa serviciilor, programelor de reabilitare/reintegrare 
psiho-socială a agresorilor. 

 De a dezvolta reţeaua de programe/servicii de 
reintegrare/reabilitare psiho-socială pentru agresori. 

 Lipsa de servicii durabile de dezalcoolizare inclusiv 
pentru agresori. 

 De a dezvolta servicii durabile de dezalcoolizare 
pentru agresorii care folosesc excesiv  alcoolul. 

Linia de încredere

 Acces limitat la serviciile oferite de specialiştii liniei 
fierbinţi: încercările multor respondenţi de a apela 
la aceste servicii au eşuat, deoarece linia nu era 
disponibilă (nu funcţiona).

 De a fortifica serviciul menţionat mai sus prin 
asigurarea acestuia cu resurse umane şi tehnice 
adecvate.
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5.1. Principalele constatări 
şi concluzii ale studiului

Prevalenţa violenţei din partea soţului/partenerului 
(fi zică, sexuală sau psihologică)

1. Violenţa afectează un număr mare de femei, fără a ţine 
cont de vîrstă, mediul de reşedinţă şi statutul socio-eco-
nomic. Rata prevalenţei totale a violenţei din partea 
soţului/partenerului pe parcursul vieţii (psihologică, 
fi zică sau sexuală) de la vîrsta de 15 ani este de 63 la 
sută, iar rata prevalenţei violenţei din partea soţului/
partenerului în decursul ultimelor 12 luni este de circa 
27%. Cele mai vulnerabile sunt femeile din mediul rural, 
femeile cu un nivel scăzut de studii, şomerele sau cele 
angajate în activităţi agricole pe cont propriu.

2. Într-o situaţie şi mai difi cilă sunt femeile care au suferit 
concomitent de violenţă fi zică, sexuală şi psihologică 
din partea soţului/partenerului actual sau cel mai re-
cent. Rata prevalenţei pe parcursul vieţii a experienţei 
cumulative de violenţă (psihologică, fi zică şi sexuală) 
este de 12,3%. Cele mai mari rate de prevalenţă a 
formelor multiple de violenţă pe parcursul vieţii au fost 
raportate de către femeile din mediul rural, cele cu vîrsta 
mai înaintată şi cele separate sau divorţate.

3. Femeile din mediul rural sunt supuse unui risc mai 
mare de survenire a tuturor formelor de violenţă atît pe 
parcursul vieţii, cît şi în decursul ultimelor 12 luni. Acest 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

CAPITOLUL 5. 

Acest studiu este bazat pe cercetarea cantitativă şi calitativă şi are drept scop oferirea cadrului informaţional cu privire 
la diferite aspecte ce ţin de violenţa faţă de femei în familie. Studiul relevă nu doar prevalenţa fenomenului violenţei 
faţă de femei, dar explorează cauzele, determinanţii şi consecinţele acestuia, identifi că necesităţile de perfecţionare 
a cadrului legal şi instituţional întru abordarea cît mai efi cientă a problemei în cauză. 

fapt poate fi  condiţionat de un şir de factori, inclusiv 
dependenţa economică mai mare a femeilor din mediul 
rural43 de soţi/parteneri, lipsa mecanismelor de sprijin 
sufi cient, inclusiv familia şi reţelele comunitare, precum 
şi centrele-adăpost („shelter”), consiliere psihologică, 
servicii juridice44 şi o aderenţă mai puternică de rolurile 
tradiţionale de gen. Toţi aceşti factori plasează femeile 
într-o poziţie subordonată faţă de soţ, care la rîndul lor 
utilizează acest fapt pentru a exercita putere şi control, 
inclusiv prin utilizarea violenţei45. Un argument pentru 
ratele mai mari de prevalenţă în rîndul femeilor din 
mediul rural este şi statutul economic mai inferior şi, re-
spectiv, o mai mare dependenţă de soţ/partener, ca şi 
consecinţă a crizei economice recente din Moldova care 
pare să fi  afectat mai mult comunităţile rurale, rezultînd 
în rate mai mari de şomaj şi difi cultăţi fi nanciare. Totuşi, 
sunt oportune realizarea unor studii calitative mai apro-
fundate pentru a analiza dependenţa între prevalenţa 
violenţei şi impactul difi cultăţilor economice. 

4. Deşi violenţa din partea soţului/partenerului este 
pe larg răspîndită în toate grupurile de vîrstă, rata 
prevalenţei violenţei pe parcursul vieţii creşte odată 
cu vîrsta. Cu cît mai mult timp femeile sunt într-o 
relaţie (conjugală sau concubinaj), cu atît mai mari sunt 
şansele de survenire a cazurilor de violenţă faţă de fe-
mei. Totodată, datele ne mai demonstrează că o treime 
dintre femeile în vîrstă de 15-34 ani au avut parte de 
experienţe de violenţă din partea soţului/partenerului 

43  Un şir de cercetări constată o corelaţie dintre  dependenţa economică a 
femeilor din mediul rural de soţi/parteneri şi ratele de prevalenţă a violenţei. 
Pentru mai multe detalii vezi: Mathews, 2004; Rothman şi alţii, 2007; 
Bornstein 2006, etc.

44  Cercetarea realizată de Weiss, 2000, Sullivan şi alţii, 1994, etc. sugerează 
legături puternice între absenţa serviciilor disponibile de suport şi ratele mai 
mari de prevalenţă a violenţei din partea soţului/partenerului faţă de femei 
în mediul rural.

  45 Feministele susţin că violenţa din partea soţului/partenerului este o violenţă 
bazată pe gen şi este înrădăcinată profund în statutul inegal al femeilor şi 
bărbaţilor în familie, ceea ce rezultă din rolurile tradiţionale de gen şi divizarea 
tradiţională a muncii.
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pe parcursul ultimelor 12 luni. Prin urmare, putem con-
cluziona că violenţa faţă de femei este înrădăcinată şi 
răspîndită pe larg în societate, iar convingerile indivi-
duale şi sociale, precum şi modelele de conduită care 
determină survenirea cazurilor de violenţa faţă de femei, 
se reproduc de la o generaţie la alta.

5. Studiul relevă o anumită dependenţă dintre starea 
civilă a femeii şi probabilitatea survenirii experienţei de 
violenţă. Femeile divorţate şi cele separate sunt afectate 
cel mai mult de violenţa din partea foştilor soţi/partene-
neri, iar femeile afl ate în relaţii de concubinaj sunt afec-
tate într-o proporţie mai mică de violenţă din partea 
partenerului. Această constatare confi rmă într-o anumită 
măsură constatările SDS46 şi relevă faptul că violenţa 
din partea soţului/partenerului cel mai probabil este 
prezentă pe parcursul căsătoriei şi este mai evidentă în 
perioada procesului de divorţ/separare. O altă explicaţie 
ar fi  faptul că femeile divorţate/separate sunt mai puţin 
reticente în raportarea cazurilor de violenţă, dat fi ind că 
nu mai au frică de nimeni, nu sunt dependente şi nu mai 
sunt presate de familie sau comunitate, etc. 

6. Ratele prevalenţei, totuşi, descresc, deşi lent, odată cu 
creşterea nivelului de studii al femeilor. Astfel, cele mai 
mici rate de prevalenţă au fost înregistrate în cazul fe-
meilor cu studii superioare. Această constatare confi rmă 
argumentele teoriilor feministe, conform cărora femeile 
cu un nivel mai înalt de educaţie sunt mai capabile nu 
doar să-şi asigure independenţa economică, dar şi po-
sibilitatea să negocieze mai bine o relaţie cu drepturi 
egale între parteneri şi în familie. Ca rezultat, sunt reduse 
la minim şansele bărbatului de a exercita control şi pre-
siune faţă de femeie şi de a recurge la violenţă pentru a 
menţine relaţiile tradiţionale de gen. Cu toate acestea, 
nivelul de studii al femeilor este un factor determinant, 
dar nu unul critic în probabilitatea survenirii experienţei 
de violenţă. Există şi alţi factori care au un impact asupra 
poziţiei femeii în familie cum ar fi : atitudinile femeilor în 
ceea ce priveşte rolurile de gen şi violenţa, statutul eco-
nomic, relaţiile personale, mediul de reşedinţă, etc.

7. Deşi majoritatea sondajelor constată că indepen denţa 
economică a femeii reduce la minim probabilitatea sur-
venirii violenţei conjugale (în relaţia femeie-bărbat tip 
căsătorie sau concubinaj), datele studiului relevă o rată 
mai mică a prevalenţei violenţei anume la persoanele 
care sunt dependente din punct de vedere economic. 
O explicaţie posibilă este faptul că ratele de raportare 

în cazul femeilor fără surse de existenţă (şomere şi cas-
nice) sunt mai mici, deoarece dependenţa economică 
determină reticenţa acestora de a dezvălui astfel de 
informaţie. Totodată, prevalenţa violenţei în cazul femeilor 
cu surse de venit ar putea fi  cauzată de situaţia materială 
în care se afl ă soţul/partnerul, fi e că este şomer, cîştigă 
mai puţin sau nu acceptă independenţa economică a 
femeii. Această constatare este susţinută şi de literatura 
în domeniu care oferă argumente precum că abilitarea 
economică a femeii este susţinută de o sporire a violenţei 
din partea soţului/partenerului deoarece acest fapt are 
un impact negativ asupra masculinităţii partenerului şi 
asupra imaginii sale de bărbat care întreţine familia şi ia 
toate deciziile în familie. 

Prevalenţa violenţei psihologice din partea şoţului/ 
partenerului 

1. Aproximativ 60 la sută din femei au raportat cazuri de 
violenţă psihologică pe parcursul vieţii, iar un sfert din 
femeile intervievate au declarat ca au suferit de această 
violenţă în ultimele 12 luni. Ca şi în cazul violenţei to-
tale, violenţa psihologică este mai frecventă în cazul 
femeilor din mediul rural. Dar există diferenţieri între 
rata de prevalenţă a violenţei psihologice pe parcursul 
vieţii şi în decursul ultimelor 12 luni între grupuri de 
vîrstă. Cele mai mari rate ale violenţei pe parcursul vieţii 
au fost înregistrate pentru persoanele trecute de 45 ani, 
iar pentru prevalenţa violenţei pe parcursul ultimelor 12 
luni cele mai mari rate au fost raportate de către per-
soanele cu vîrsta între 15-34 ani. Un argument la aceste 
constatări ar fi  faptul că, cu cît femeia înaintează în vîrstă, 
cu atît scade probabilitatea ca ea să aibă un partener în 
ultimele 12 luni.

2. Pentru a-şi menţine puterea şi controlul faţă de 
soţii/partenere de cele mai dese ori bărbaţii apelează 
la insulte, intimidare şi înfricoşare, acţionînd psiho-
logic asupra femeii. Datele sondajului ne relevă că 
experienţa diferitor forme de violenţă psihologică are 
particularităţi individuale ce ţin de caracteristicile subi-
ective ale partenerului, dinamica relaţiilor şi, nu în ul-
timul rînd, de percepţia femeilor despre ce reprezintă o 
insultă, intimidare, umilire sau ameninţare verbală.

3. Victimele violenţei psihologice deseori confi rmă fap-
tul că astfel de conduită din partea soţilor/partenerilor 
este acceptată de către societate, fi ind înrădăcinată 
adînc din generaţie în generaţie, servind drept mijloc de 
control asupra femeii.

46  Sondajul demografi c şi de sănătate  din Moldova, 2005, realizat de Centrul 
Naţional Ştiinţifi co-Practic de Medicină Preventivă, Ministerul Sănătăţii.
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4. Un alt tip de violenţă psihologică la care au fost su-
puse unele femei este controlul social din partea 
soţului/partenerului. Această violenţă este exprimată de 
cele mai dese ori prin conduită de control din partea 
soţului/partenerului în scopul izolării sociale a femeii. 
Astfel, conform datelor sondajului practic fiecare a doua 
femeie a raportat cazuri de comportament de control 
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, iar 
fiecare a treia femeie a raportat acest tip de violenţă şi 
în ultimele 12 luni.  

5. Confirmări de izolare socială sunt prezente în mod 
egal practic la toate categoriile de vîrstă. Totuşi, femeile 
mai tinere sunt cele care cel mai frecvent au fost supuse 
unui astfel de comportament din partea soţilor/parte-
nerilor nu numai pe parcursul vieţii, dar şi în ultimele 
12 luni. Această ideie poate fi explicată prin faptul că 
datorită shimbărilor privind rolul tradiţional al femeii şi 
abilitarea economică a acesteia, tinerii soţi/parteneri tind 
să menţină relaţia, utilizînd uneori un control, exprimîn-
du-şi astfel puterea şi dorinţa de a fi factorul totalitar 
de decizie într-o relaţie. Pentru persoanele cu o vîrstă 
mai înaintată un moment important ar fi şi percepţia 
individuală a aspectelor izolării sociale. Astfel, aceste fe-
mei au raportat mai puţine cazuri de izolare socială com-
parativ cu femeile mai tinere din simplul motiv că nu au 
perceput unele acţiuni din partea soţului/partenerului 
ca fiind acţiuni de control ce ar putea să le afecteze.

6. Cea mai tipică modalitate de control menţionată 
de către femei este insistenţa soţilor/partenerilor de a 
cunoaşte mereu unde se află femeia, după care urmează 
situaţia cînd soţii/partenerii devin furioşi în cazul cînd 
femeiile vorbesc cu un alt bărbat. Aceste două tipuri de 
conduită/comportament de control sunt exercitate mai 
mult de bărbaţii din mediul rural şi de bărbaţii ale căror 
partenere fac parte din grupul de vîrstă de 15-24 ani. 
După cum era de aşteptat, femeile căsătorite raportează 
cele mai înalte rate de conduită de control în comparaţie 
cu femeile din alte categorii de stări civile.

7. Fiecare a zecea femeie a menţionat că cel puţin o 
dată pe parcursul vieţii a suferit din cauza violenţei eco-
nomice, iar în ultimele 12 luni rata prevalenţei acestui 
tip de violenţă este de 4%. Nu există diferenţe semnifi-
cative între femeile din mediul rural şi cele din mediul 
urban, fiind înregistrate rate de prevalenţă similare atît 
pentru parcursul vieţii, cît şi pentru ultimele 12 luni. 

8. Cele mai vulnerabile femei care au fost supuse vio-
lenţei economice, conform datelor sondajului, sunt fe-
meile cu statut de salariate şi şomerele. Dacă pentru fe-
meile care sunt şomere aceasta este explicabil, ele fiind 
întru totul dependente de soţi/parteneri, atunci pentru 
cele salariate probalitatea survenirii cazurilor de violenţă 
economică este influenţată de o ambianţă de factori 
cum ar fi: diferenţa de venituri, statutul ocupaţional al 
soţilor/partenerilor, statutul social ş.a. Toate acestea îi 
atribuie femeii un statut inegal în pofida independenţei 
ei economice. 

9. Fiecare a treia femeie divorţată/separată a fost expu-
să violenţei economice pe parcursul vieţii. Aceasta 
confirmă faptul că divorţul/separarea este un factor 
ce contribuie la violenţa economică sau persistenţa 
violenţei economice poate fi factorul decisiv în hotărîrea 
de a divorţa/ a se separa. 

Prevalenţa violenţei fizice din partea soţului/parten-
erului

1. Circa 40% din femei au raportat cazuri de violenţă 
fizică din partea soţului/partenerului curent sau cel mai 
recent pe parcursul vieţii, iar 9% au suportat violenţă 
fizică pe parcursul ultimelor 12 luni. Spre deosebire de 
celelate tipuri de violenţă, prevalenţa violenţei fizice se 
înregistrează cu diferenţieri semnificative în mediul rural 
faţă de cel urban. Mai mult, prevalenţa violenţei fizice la 
sate în ultimele 12 luni a înregistrat o valoare dublă faţă 
de mediul urban. Această situaţie, în mare măsură, este un 
rezultat al diferenţelor în dominarea rolurilor de gen între 
populaţia rurală şi cea urbană, cît şi al incidenţei acestora 
asupra normelor sociale şi culturale ce ghidează conduita 
bărbaţilor şi a femeilor din mediul rural şi urban.

2.  Cele mai vulnerabile faţă de violenţa fizică pe parcursul 
vieţii conform datelor sondajului sunt femeile cu vîrsta 
cuprinsă între 45-59 ani. Ratele mari de raportare pen-
tru femeile cu o vîrstă mai înaintată ar exprima mai mult 
experienţele acumulate de femei pe parcursul vieţii. Un 
alt moment îngrijorător este prevalenţa violenţei fizice 
în ultimele 12 luni, întîietatea căreia îi revine femeilor cu 
vîrsta de 15-34 ani. Această constatare ne demonstreză 
că violenţa fizică prevalează în primii ani de căsătorie/
relaţie de concubinaj, mai probabil fiind influenţată de 
multe provocări, inclusiv de ordin economic, apariţia 
copiilor, schimbări în conduită, etc., dar şi lipsa sau 
insuficienţa abilităţilor de a soluţiona paşnic problemele 
apărute, abilităţi care, de fapt, vin odată cu timpul.
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3. În dependenţă de starea civilă, cele mai mari rate de 
prevalenţă a violenţei fizice pe parcursul vieţii au fost 
înregistrate pentru femeile divorţate/separate. Con-
form datelor sondajului femeile care trăiesc în concu-
binaj sunt supuse mai des violenţei fizice, atît pe par-
cursul vieţii, cît şi în ultimele 12 luni comparativ cu cele 
căsătorite oficial. Una din cauze ar fi tratarea relaţiilor 
de concubinaj ca un contact/o legătură fără statut fami-
lial, cu obligaţiuni, responsabilităţi, drepturi şi reguli de 
comportament al partenerilor. 

4. Analiza datelor ne demonstrează că femeile care au 
raportat cazuri de violenţă fizică au fost mai cu seamă 
supuse pălmuirii, bruscărilor, loviturilor, pe cînd alte ti-
puri de violenţă fizică cum ar fi bătaia cu pumnii, sugru-
marea şi ameninţarea cu arma sunt mai puţin prevalente. 
O mare parte a manifestărilor de violenţă fizică au fost 
săvîrşite în mod repetat în cazul majorităţii victimelor.

5. Violenţa fizică pare să fie nu doar răspîndită pe larg, dar 
şi acceptată uneori din punct de vedere cultural. Acest 
fapt este în mare măsură un rezultat al stereotipurilor 
de gen şi atribuirii fiecărui sex a anumitor caracteristici. 
Astfel, pentru a aborda cu succes problema violenţei 
fizice între soţi/parteneri, este necesar de a reexamina/
revedea normele sociale care justifică aplicarea violenţei 
fizice. În acest caz este foarte important să nu admitem 
asocierea identităţii masculine cu forţa fizică drept o 
modalitate de fortificare a masculinităţii. Totodată, este 
necesar de a studia normele şi convingerile împărtăşite 
de multe femei din Republica Moldova, precum că o 
conduită abuzivă este acceptabilă şi este o modalitate 
prin care bărbaţii îşi confirmă statutul lor în familie şi so-
cietate.

Prevalenţa violenţei sexuale din partea soţului/par-
tenerului

1. Conform datelor sondajului, circa 19% din femei au 
declarat că au fost supuse violenţei sexuale macar o 
dată pe parcursul vieţii, iar 4% -- în ultimele 12 luni. 
Ca şi în cazul violenţei fizice, prevalenţa violenţei sexu-
ale atît pe parcursul vieţii cît şi în ultimele 12 luni este 
mai mare în mediul rural. Cele mai numeroase cazuri 
de violenţă sexuală au fost declarate de către femeile 
cu vîrsta cuprinsă între 35 şi 59 ani. În rîndurile femei-
lor mai tinere şi mai în vîrstă violenţa sexuală este mai 
redusă. După starea civilă a femeii este vizibil că femeile 
divorţate sau separate sunt cele mai des abuzate sexual 
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, com-

parativ cu femeile casătorite şi văduve. Probabil aceasta 
se datorează faptului că dînsele sunt mai deschise în 
raportarea incidentelor cu caracter violent din partea 
fostului soţ/partener. Fiecare a cincea femeie cu studii 
gimnaziale şi medii de specialitate a fost afectată de 
violenţă sexuală, iar cele mai puţin afectate au fost fe-
meile cu studii superioare. Aceasta ne demonstrează că 
un nivel mai înalt de studii presupune şi un nivel sporit 
de informare în ceea ce priveşte prevenirea violenţei 
sexuale.  

2. Femeile-victime ale violenţei sexuale de cele mai 
dese ori au declarat că au fost forţate să întreţină relaţii 
sexuale contrar voinţei, unele au fost forţate să întreţină 
relaţii sexuale cu elemente degradante şi umilitoare, 
iar altele au fost în situaţia de a întreţine relaţii sexuale 
din cauza fricii sau constrîngerii din partea soţului sau a 
partenerului. Totuşi, aceste constatări trebuie să fie anali-
zate cu precauţie, luînd în considerare gradul de fiabili-
tate al datelor, din două motive: nivelului de sinceritate a 
femeilor în cazul dezvăluirii unor astfel de experienţe, cît 
şi percepţia lor subiectivă referitor la ceea ce reprezintă 
un act de violenţă sexuală. Conform relatărilor femeilor 
care au fost supuse diferitor forme de abuz sexual, aceste 
episoade au fost repetate de mai multe ori. Aceasta 
confirmă încă o dată faptul că asemenea conduită este 
adînc înrădăcinată şi reprezintă o consecinţă a normelor 
individuale şi sociale ale bărbaţilor-agresori şi, într-o 
oarecare măsură, justifică aceste acţiuni violente. 

3. În abordarea problemei violenţei sexuale devine 
imperativă înţelegerea rolului factorilor ce ţin nu doar 
de statutul socio-economic al femeii-victime şi agreso-
rului, dar şi cea care ţine de contextul socio-cultural mai 
vast, care contribuie la persistenţa violenţei sexuale, in-
clusiv rolurile tradiţionale de gen, formele prevalente ale 
masculinităţii, frica şi ruşinea de a vorbi despre aseme-
nea experienţe în rîndul femeilor, etc. Astfel, abordarea 
problemei violenţei sexuale şi impactul acesteia asupra 
sănătăţii femeii necesită nişte acţiuni delicate, dar consis-
tente la toate nivelele: individual, social şi instituţional.  

Consecinţele violenţei conjugale (căsătorie sau con-
cubinaj) asupra sănătăţii femeii 

1. Violenţa împotriva femeii din partea soţului/parte-
nerului are impact negativ grav asupra stării fizice şi 
emoţionale a acesteea şi, în consecinţă, agravează nu 
numai stărea generală a femeii, dar se răsfrînge şi asu-
pra bunăstării familiei în general. Aceste constatări sunt 
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analogice cu constatările unor sondaje similare care ne 
demonstrează că, femeile care au fost supuse vreodată 
violenţei fizice sau sexuale din partea soţului/parteneru-
lui, au raportat un nivel mai mare de vătămări/afecţiuni 
fizice şi emoţionale. 

2. Femeile-victime ale violenţei fizice de cele mai dese ori 
s-au ales cu dureri şi vînătăi, alte consecinţe reprezentînd 
răni/schilodiri ale ochilor, entorse şi luxaţii. Totuşi, există 
cazuri mai puţin numeroase, dar cu consecinţe mult mai 
grave. Astfel, un număr semnificativ de femei au declarat 
ca şi consecinţă a acţiunilor fizice fracturi ale oaselor şi 
leziuni interne. Urmări şi mai grave le-au suportat acele 
femei care în urma violenţei fizice au avut pierderi de 
sarcină, fiind traumate nu numai fizic, dar şi psihologic. 

3. Majoritatea victimelor, care au raportat repercusiuni 
fizice cauzate de violenţă, cred că acestea au avut un im-
pact negativ asupra lor. Studiul arată că gradul de severi-
tate al impactului creşte odată cu gradul de gravitate al 
leziunii cauzate şi că pierderea sarcinii este considerat a 
fi avut cel mai mare impact negativ asupra sănătăţii lor 
emoţionale şi asupra stării lor generale.

Caracteristicile partenerilor şi indicatorii statutului 
femeii şi corelaţia acestora cu violenţa

1. Experienţele femeilor în toate cele trei tipuri de 
violenţă nu sunt corelate cu nivelul de studii al 
soţului/partenerului. Datele demonstrează o corelaţie 
nesemnificativă/neimportantă între nivelul de studii şi 
manifestările de violenţă ale soţului/partenerului. Totuşi, 
cînd analizăm diferenţierele dintre nivelul de studii al 
femeilor şi cel al bărbaţilor se vede că manifestările de 
violenţă evoluează pozitiv în cazul cînd nivelul de studii 
al soţului/partenerului este mai mic decît cel al femeii. O 
explicaţie a acţiunilor/manifestărilor violente în aseme-
nea cazuri ar fi modalitatea bărbaţilor de a percepe o 
atare situaţie ca o subminare a masculinităţii.

2. Conform datelor sondajului, femeile, care au parteneri 
cu 7 ani mai în vîrstă, reprezintă cea mai mică pondere 
dintre femeile-victime. Totodată, în structura femeilor 
care nu au suferit de violenţă din partea soţului/parte-
nerului, de asemenea, această categorie de femei este 
cel mai puţin reprezentativă. Aşadar, nu putem afirma 
că există o corelare între experienţa de violenţă a femeii 
şi diferenţa de vîrstă a soţilor/partenerilor.

3. Există o mulţime de factori care ar duce la apariţia 
fenomenului violenţei în familie. Potrivit datelor, majori-

tatea femeilor care au fost victime ale violenţei au rapor-
tat că soţii/partenerii lor au probleme în familie, abuzează 
de alcool şi sunt şomeri sau stresaţi din cauza faptului că 
n-au un loc de muncă. Astfel, se confirmă importanţa 
acestor factori care au un efect de declanşare a violenţei 
împotriva femeii în familie. Totodată, nu putem stabili o 
relaţie între aceşti factori şi apariţia cazurilor de violenţă, 
deoarece un număr semnificativ de femei n-au suferit 
nici o dată de violenţă din partea partenerilor stresaţi 
din cauza problemelor în familie. Şi multe alte victime 
au mai raportat că nici unul dintre aceşti factori de risc 
nu există în familiile lor.

4. Astfel, se poate concluziona că sărăcia, şomajul, abuzul 
de alcool, experienţa individuală de violenţă în copilărie, 
natura relaţiilor între parteneri, etc. au importanţă asupra 
prevalenţei violenţei faţă de femeie din partea partene-
rului intim; totuşi, aceşti factori nu sunt în exclusivitate 
determinanţi, deoarece factori precum caracteristicile 
individuale ale bărbaţilor, statutul femeii, aranjamentele 
generale sociale şi culturale contribuie şi ele enorm. 

Prevalenţa violenţei din partea altor persoane decît 
soţul/partenerul

1. Prevalenţa violenţei din partea altor persoane decît 
soţul/partenerul este un fenomen mai puţin răspîndit. 
Circa şase la sută dintre femeile intervievate au raportat 
că au avut de suferit cel puţin o dată pe parcursul vieţii 
în urma acţiunilor violente din partea altor persoane, iar 
ponderea celor care au raportat că au suferit în ultimile 
12 luni este şi mai mică – 1%. Contrar situaţiei înregis-
trate pentru prevalenţa violenţei fizice din partea soţului/
partenerului, unde femeile de la sate au raportat rate mai 
mari, este violenţa fizică comisă de non-partener, unde 
cele mai semnificative rate au fost raportate de către 
femeile din mediul urban. Cauza acestor discrepanţe 
nu este clară, dar aceste constatări ar fi un subiect bun 
pentru alte cercetări. Cu toate acestea, un argument ar fi 
schimbarea sistemului de valori în mediul urban, stresul 
economic, dar şi dinamica vieţii în general în urbe.

2. Celui mai mare risc de violenţa din partea non-partene-
rului sunt supuse femeile aflate în relaţii de concubinaj. 
Aceste constatări confirmă faptul că căsătoria continuă 
să fie un mecanism instituţionalizat de control social 
care limitează survenirea violenţei fizice prin intervenţia 
altor membri ai familiei. 

3. Conform constatărilor sondajului, vîrstă influenţează 
manifestările de violenţă fizică ale non-partenerului. 
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Astfel, cu cît este mai tînără femeia, cu atît este mai mare 
probabilitatea victimizării acesteia. Situaţia este inversă 
în cazul soţului/partenerului. Un argument la aceasta ar 
fi normele individuale şi practicile culturale acceptate 
de către membrii familiei în soluţionarea conflictelor cu 
copiii lor prin utilizarea violenţei fizice. 

4. Nivelul de studii al femeii, de asemenea, este un deter-
minant important al probabilităţii survenirii experienţei 
de violenţă în familie din partea non-partenerului, deoa-
rece ratele de raportare a cazurilor de violenţă sunt în 
descreştere în corelaţie cu nivelul de studii mai mare al 
femeii. Femeile cu un nivel mai înalt de studii sunt mai 
înţelepte în soluţionarea situaţiilor de conflict prin ce-
darea faţă de autoritatea părinţilor şi a altor membri ai 
familiei, astfel evitînd perpetuarea conflictului în acţiuni 
de violenţă fizică.

5. Cei mai frecvenţi agresori în cazul violenţei fizice non-
partener sunt membri ai familiei – bărbaţi, inclusiv taţii şi 
taţii vitregi. Acest comportament ţine de contextul social 
şi cultural care se bazează pe autoritatea capului de fam-
ilie – bărbat. Totodată, conform datelor, violenţa fizică 
este comisă şi de membrii ai familiei – femei (mame şi 
soacre). Astfel, se confirmă modelul tradiţional de fami-
lie cînd mama/soacra deţine un rol disciplinar în soci-
etatea moldovenească şi acest fapt rezultă într-un nivel 
mai mare de permisivitate socială şi culturală în ceea ce 
priveşte utilizarea forţei fizice pentru soluţionarea con-
flictelor interpersonale în familie.

6. Violenţa fizică din partea non-partenerului deseori 
este o formă repetată de abuz şi nu un incident de o 
singură dată, iar vîrsta, locul de reşedinţă, nivelul de 
studii şi starea civilă a victimei joacă un anumit rol în 
determinarea probabilităţii survenirii unor astfel de 
experienţe. De asemenea, astfel de factori cum ar fi carac-
teristicile individuale ale familiei bazate pe istoricul de 
utilizare a abuzului fizic, consumul de alcool, dificultăţi 
economice, etc., cît şi aderenţa la norme ce acceptă un 
astfel de comportament, au un impact asupra survenirii 
acţiunilor de violenţă în familie. Astfel, eforturile pentru 
prevenirea violenţei fizice din partea non-partenerilor 
trebuie să fie direcţionate spre schimbarea opiniilor şi 
normelor sociale, cît şi spre intervenţia directă în fami-
liile cu risc sporit.

Raportarea cazurilor de violenţă

1. Potrivit datelor sondajul cele mai mari rate de ra-
portare revin cazurilor de violenţă fizică şi/sau sexuală 

comisă de partener sau non-partener. Violenţa sexuală 
este raportată într-o masură mai mică de către femei. 
Aceasta se datoreză, în mare măsură, stereotipurilor şi 
prejudecăţilor cu privire la relaţiile sexuale în căsătorie, 
precum şi situaţiilor cînd femeia nu înţelege ce consti-
tuie un viol sau un alt tip de abuz sexual şi, astfel, este 
reticentă în raportarea unor astfel de cazuri. Un alt as-
pect poate fi frica că va fi blamată şi nu va fi crezută, 
iar raportarea cazului o va face mai vulnerabilă faţă de 
acte de violenţă sexuală pe viitor. Nu în ultimul rînd, un 
moment important este lipsa oricăror informaţii despre 
existenţa unor anumite servicii în atenţia cărora s-ar pu-
tea raporta astfel de situaţii. În cazul violenţei fizice, care 
deseori rezultă în leziuni vizibile, şansele, ca astfel de ca-
zuri să fie raportate, sunt mai mari.

2. În general nivelul de studii şi statutul ocupaţional al 
victimei n-are un impact semnificativ asupra deciziei 
de a raporta cazurile de violenţă fizică şi sexuală comise 
de un partener. Totodată, femeile cu un nivel mai mic 
de studii şi şomerele au raportat mai puţine cazuri de 
violenţă, explicabilă fiind dependenţa lor economică şi 
teama de separare, deoarece vor fi expuse la insecuri-
tate din punctul de vedere al banilor şi domiciliului.

3. O diferenţă semnificativă în ratele de raportare a 
violenţei fizice din partea soţului/partenerului şi non-
partenerului este înregistrată după mediul de reşedinţă. 
Deşi ratele de raportare a violenţei fizice comise de 
soţ/partener sunt mai mari în rîndul femeilor din me-
diul rural, violenţa fizică din partea non-partenerului a 
fost raportată mai des de către femeile din mediu urban, 
ceea ce iarăşi face dovada acelor schimbări importante 
în atitudinea femeilor din mediul urban faţă de violenţa 
în familie comisă de non-parteneri şi de schimbarea 
modelului de familie în mediul urban.  

4. După statutul civil, cele mai mari rate de raportare a 
cazurilor de violenţă fizică sunt înregistrate în rîndul fe-
meilor care trăiesc în concubinaj. Datorită statutului lor, 
aceste femei se simt mai în drept şi mai puţin inhibate 
în a dezvălui astfel de informaţie. Dar, iarăşi, apare între-
barea cu privire la impactul căsătoriei şi/sau divorţului, 
dacă există corelare în prezenţa sau absenţa soţului/
partenerului şi dinamica de raportare a violenţei fizice 
comise de un non-partener.

5. De cele mai dese ori victimile violenţei relatează de-
spre comportamentul violent al soţului/partenerului sau 
non-partenerului în primul rînd părinţilor şi membrilor 
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familiei, după care rudelor apropiate şi mai apoi femeile 
care au suferit în urma violenţei se adresează organelor 
de poliţie şi lucrătorului medical. Contactarea organelor 
de poliţie şi a serviciilor de asistenţă medicală de cele 
mai dese ori are loc atunci cînd femeia a suferit în urma 
acţiunilor severe de violenţă fizică.

6. Femeile care n-ar raporta cazurile de violenţă îşi 
motivează decizia prin două argumente majore: a) 
dînsele cred că pot face faţă şi rezolva de sine stătător 
problemele lor şi b) ruşinea. Circa jumătate dintre femei 
au menţionat că n-ar raporta cazurile de violenţă deoa-
rece cred că acestea sunt problemele lor şi ele sunt ca-
pabile să le gestioneze singure, fară a apela la ajutorul 
cuiva. Un număr mai mic de femei au menţionat că le va 
fi ruşine să raporteze astfel de cazuri. Aceste convingeri 
sunt susţinute de multe femei, deoarece stigma socială, 
convingerile impuse precum că, atunci cînd femeia 
este victimă a violenţei, ea a făcut ceva pentru a merita 
această violenţă, convingerile precum că violenţa în 
familie este o problemă privată şi nu una publică, etc. – 
toate acestea au un impact semnificativ asupra deciziei 
femeii în a raporta sau nu cazurile de violenţă în familie. 

Atitudinile şi cunoştinţele despre violenţa în familie

1. Violenţa împotriva femeii în familie este un rezultat al 
inegalităţii de gen şi discriminării care sunt acceptate so-
cialmente şi, astfel, rămîn a fi pe larg nesancţionate. Acest 
fapt este confirmat, atît de opiniile şi de cunoştinţele fe-
meilor intervievate, cît şi de participanţii la interviurile 
de grup şi celor care au fost intervievaţi în profunzime. 

2. Nivelul de cunoştinţe cu privire la cadrul legal existent 
şi serviciile de sprijin pentru victime este extrem de re-
dus în Moldova. Chiar dacă peste 80% din femeile inter-
vievate cunosc despre faptul că violenţa în familie este o 
infracţiune, doar mai puţin de jumătate din ele au auzit 
despre existenţa Legii nr. 45. Femeile din mediul rural 
şi femeile mai în vîrstă sunt mai puţin informate despre 
această lege decît cele din mediul urban. Totodată, pon-
derea femeilor mai tinere care cunosc despre existenţa 
legii respective, de asemenea, este foarte mică. Un nivel 
mai mare de informare despre faptul că violenţa în fami-
lie este o infracţiune penală şi despre Legea nr. 45 posedă 
femeile mai educate şi cele cu un statut ocupaţional mai 
bun. Toate aceste constatări ar fi utile pentru a consoli-
da societatea şi autorităţile în luarea măsurilor necesare 
pentru a spori nivelul de conştientizare în rîndul tuturor 
femeilor, orientîndu-se mai cu seamă spre femeile din 
mediul rural, mai puţin educate şi mai în vîrstă.

3. Un moment optimist este că, marea majoritate a fe-
meilor care cunosc despre existenţa legii, sunt informate 
şi despre existenţa ordonanţelor de protecţie. Totuşi, 
acestă realitate confirmă încă odată faptul ca mai multă 
atenţie trebuie să fie acordată diseminării informaţiei şi 
cunoştinţelor despre ordonanţele de protecţie în rîndul 
femeilor, mai cu seamă în rîndul celor din mediul rural, 
mai puţin educate, angajate în agricultură, necăsătorite 
şi cu o vîrstă mai înaintată. 

4. O preocupare specială reprezintă momentul că agreso-
rii nu dispun de cunoştinţe despre faptul că violenţa în 
familie este o infracţiune, precum şi despre prevederile 
Legii nr. 45. Aceasta reprezintă o deficienţă importantă 
care trebuie să fie abordată, oferind bărbaţilor diverse 
activităţi cu caracter educaţional ce ar spori nivelul lor 
de conştientizare. 

5. Constatările studiului cu privire la specificul eficient şi 
adecvat al legii sunt de o importanţă deosebită. Astfel, 
o concluzie îngrijorătoare derivă din relatările femeilor 
care cunosc de existenţa acestei legi, dar nu au încre-
dere în eficienţa ei. Studiul ne arată că din numărul fe-
meilor care cunosc despre lege şi prevederile acesteia, 
mai puţin de jumătate cred că Legea nr.45 este una 
adecvată şi eficientă. Femeile-victime ale violenţei în 
familie au mai multe opinii negative decît pozitive de-
spre lege. Este nevoie de mai multă analiză a faptului 
de ce femeile cred că documentul legislativ este ine-
ficient şi inadecvat, pentru a iniţia posibila revizuire şi 
perfecţionare a legii.

6. Nivelul de cunoştinţe în rîndul femeilor supuse 
sondajului cu privire la existenţa serviciilor pentru vic-
time este un pic mai mare, deşi încă insuficient, deoa-
rece mai puţin de două-treimi dintre femei au auzit de-
spre linia de încredere, femeile non-victime cunoscînd 
mai mult despre linia dată decît femeile-victime. Acesta 
într-adevăr este un indicator care ne dovedeşte despre 
indisponibilitatea şi/sau caracterul inadecvat al ca-
nalelor pentru diseminarea informaţiei, mai cu seamă în 
rîndul femeilor-victime, care, în pofida experienţelor lor, 
dau dovadă de un nivel mai redus de cunoştinţe decît 
femeile care n-au fost victimizate. Asemenea factori pre-
cum locul de reşedinţă, nivelul de studii şi starea civilă 
a femeilor influenţează într-o anumită măsură asupra 
nivelului de cunoştinţe şi constatările din acest sondaj 
ar trebui să fie utilizate pentru a direcţiona procesul de 
orientare a intervenţiilor de diseminare a informaţiei.
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7. În baza răspunsurilor femeilor-victime este clar faptul 
că poliţia este instituţia solicitată de marea majoritate a 
femeilor pentru a raporta cazurile de violenţă şi pentru 
a cere sprijin. Lucrătorii medicali au fost abordaţi mai 
puţin, iar serviciile de asistenţă juridică şi psihologică 
au fost solicitate de un procent foarte mic de femei. 
Această constatare într-adevăr ne indică cît de mult 
cunosc victimele despre diversele servicii disponibile, 
precum şi nivelul de încredere manifestat de victime 
pentru serviciile respective. Adiţional, constatările 
sondajului cu privire la calitatea serviciilor primite au 
revelat următoarele: în pofida faptului că poliţia a fost 
abordată de majoritatea victimelor, totuşi, nivelul de 
mulţumire a acestora pentru sprijinul acordat este mai 
mic, de exemplu, decît nivelul de satisfacere cu serviciile 
primite din partea lucrătorilor medicali sau de serviciile 
de consiliere psihologică.

8. Dacă dorim să perfecţionăm aceste servicii este foarte 
important să înţelegem de ce victimele violenţei nu sunt 
mulţumite de sprijinul/ajutorul primit din partea diferitor 
prestatori de servicii. Datele din sondaj ne arată că prin-
cipalul motiv de nemulţumire faţă de serviciile primite 
din partea poliţiei ţine de lipsa de interes pentru a oferi 
ajutor, ineficienţa sprijinului şi ignoranţa colaboratorilor 
de poliţie. Lipsa de interes a fost identificată drept mo-
tiv-cheie de nemulţumire şi în cazul serviciilor acordate 
de lucrătorii medicali, pe lîngă condiţiile fizice/materiale 
proaste ale instituţiilor medicale. Motive similare sunt 
identificate şi în cazul serviciilor de asistenţă juridică. 
Este evident că victimele au accentuat o tendinţă clară 
– lipsa de interes din partea prestatorilor de servicii de 
a le oferi sprijin. Acest factor trebuie să fie abordat, iar 
pentru aceasta este important să fie luate în considerare 
constatările ce reies din interviurile şi discuţiile de grup 
cu prestatorii de servicii, care se conţin în capitolul pre-
cedent al acestui raport. 

9. Discuţiile de grup şi interviurile în profunzime au con-
firmat toate constatările enunţate mai sus. 

Atitudini privind rolurile şi stereotipurile de gen

1. Atitudinile femeilor cu privire la rolurile şi stereoti-
purile tradiţionale de gen conţin informaţii importante 
despre valorile şi regulile culturale existente şi ne pot 
ajuta să înţelegem mai bine discriminarea bazată pe 
gen şi violenţa, precum şi abilitatea femeii de a-şi prote-
ja securitatea fizică şi mentală cînd este acasă. Deşi mai 

multe femei intervievate nu sunt de acord cu majori-
tatea enunţurilor (utilizate în sondaj) distorsionate din 
punctul de vedere al dimensiunii de gen (cu excepţia 
enunţului care confirmă importanţa faptului ca bărbatul 
să se simtă/să fie capul familiei), este important, totuşi, 
de notat faptul că opiniile femeilor s-au divizat în ceea 
ce priveşte enunţul ce vizează statutul bărbaţilor şi fe-
meilor în public. Se face relevat următorul fapt: deşi 
pe tărîm privat, acasă, majoritatea femeilor nu sunt de 
acord cu ideea ca soţul să aibă un rol predominant şi 
de control, în public, totuşi, femeile încă tind să fie de 
acord cu acest rol al bărbaţilor. Acest rol nu trebuie pus 
la îndoială deoarece ar fi în opoziţie directă cu normele 
şi convingerile sociale şi culturale care predomină în so-
cietate. 

2. În pofida variaţiilor înregistrate în ceea ce priveşte nive-
lul de sprijin întru păstrarea normelor sociale tradiţionale 
care ofertă o autoritate şi drepturi necondiţionate 
bărbaţilor, cel puţin în public, şi care cer conformitatea 
deplină a femeilor cu voinţa bărbatului în baza unor vari-
abile socio-economice ce determină statutul femeilor, 
totuşi, în realitate aceste convingeri sunt înrădăcinate 
adînc în mediul cultural şi social al ţării. Astfel, acestea 
continuă să determine, în mod semnificativ, prevalenţa 
violenţei în familie, fiind o barieră pentru femeile şi 
bărbaţii care încearcă să schimbe aceste tendinţe. Pen-
tru a realiza aceste schimbări este nevoie de intervenţii 
care să-şi propună drept scop atît sfidarea unor astfel de 
păreri şi convingeri la nivel cognitiv şi comportamental, 
cît şi intervenţii direcţionate spre abilitarea femeilor prin 
intermediul educaţiei, prin oferirea de locuri de muncă 
şi perfecţionarea nivelului serviciilor prestate.

3. Discuţiile de grup şi interviurile în profunzime au con-
firmat toate constatările enunţate mai sus.  

5.2. Recomandările de bază ale studiului

Cadrul normativ, de politici şi cel de prestare a ser-
viciilor: 

1. De ajustat cadrul normativ naţional la standardele 
internaţionale prin specificarea clară a mecanismului 
necesar pentru aplicarea măsurilor de protecţie în ca-
zurile de violenţă în familie şi de a reevalua măsurile utili-
zate pentru sancţionarea agresorilor, pentru a îmbunătăţi 
eficienţa acestora (de a combina măsurile punitive cu 
programele de suport psiho-social);
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2. De revizuit art. 34 (par.5) din Legea Nr. 1086, adăugînd 
categoria de victime ale violenţei în familie, beneficiari ai 
expertizei medico-legale; 

3. De a adopta prevederi normative care ar abilita/re-
sponsabiliza APL de a prelua/dezvolta servicii de asistenţă 
şi protecţie pentru victime;

4. De a adopta prevederi legale-normative pentru dez-
voltarea sistemului de acreditare pentru serviciile sociale 
în domeniul violenţei în familie, inclusiv cele care sunt 
oferite de ONG-uri;

5. De a fortifica mecanismul instituţional prin dezvoltarea 
structurilor la nivel naţional, regional şi local întru asigu-
rarea coordonării, monitorizării şi responsabilizării pentru 
măsurile utilizate în soluţionarea cazurilor de violenţă în 
familie;

6. De a fortifica sistemul naţional de referire prin adoptar-
ea unui regulament cu privire la intervenţia, interacţiunea 
şi responsabilitatea autorităţilor şi instituţiilor care au ca 
domeniu prioritar de activitate  prevenirea şi combaterea 
VF (instrucţiuni pentru cazurile VF, regulamentul de acti-
vitate pentru EMD, etc.); 

7. De a institui prevederi care ar stabili necesitatea 
colectării sistematice de date prin intermediul sondajelor 
realizate cu regularitate de către Biroul Naţional de 
Statistică, cît şi crearea unui sistem integrat care ar înreg-
istra cazurile raportate; 

8. De a elabora politici adecvate/măsuri eficiente pen-
tru angajarea în cîmpul muncii a bărbaţilor şi femeilor/ 
abilitarea economică a potenţialelor victime şi victimelor 
violenţei în familie (oferirea locurilor de muncă, sprijin 
material, acces la serviciile de reabilitare/reintegrare 
socială, etc.) pentru a preveni victimizarea şi revictimiza-
rea acestora în relaţiile abuzive din familie. 

Prestarea de servicii:

1. De a instrui reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor 
care activează în domeniul prevenirii şi asistării cazurilor 
de violenţă în familie despre cadrul existent normativ-le-
gal şi cel de politici; 

2. De a fortifica capacităţile specialiştilor relevanţi prin 
includerea violenţei în familie în curriculum-ul instruirii 
iniţiale şi continue a specialiştilor (asistenţi sociali, ofiţeri 
de poliţie, medici, cadrul didactic, APL, jurişti, procurori, 
judecători); 

3. De a îmbunătăţi capacităţile prestatorilor de servicii 
pentru a răspunde mai bine prin echiparea acestora cu 
resurse adecvate (echipament, carburant, transport); 

4. De a instrui echipele multidisciplinare de la nivel de 
comunitate prin replicarea experienţelor pozitive acu-
mulate în acest domeniu; 

5. De a crea funcţia de psiholog în toate instituţiile 
educaţionale, fără a ţine cont de numărul de copii, care 
ar explora şi domeniul de asistenţă psiho-socială pentru 
victime; 

6. De a asigura accesul agresorilor (în cazul cînd există 
această necesitate) la servicii de dezalcoolizare, servicii 
medico-legale, etc., prin simplificarea procedurilor, re-
evaluarea costurilor (acoperirea acestor servicii de către 
CNAS);

7. De a garanta sprijin pentru victime prin asigurarea ac-
cesului la servicii adecvate şi sigure: de a instituţionaliza 
activităţile centrelor ca fiind centre de interes naţional 
(combinarea eforturilor din partea statului – APL – ONG-
urilor), etc.; de a eficientiza activităţile centrelor existente 
pentru a asigura acoperirea necesităţilor persoanelor din 
alte raioane; 

8. De a elabora o reţea de programe/servicii de reabili-
tare psiho-socială/reintegrare a agresorilor, inclusiv pro-
grame pentru reabilitarea durabilă a agresorilor şi alcooli-
cilor;

9. De a sporti nivelul de autoidentificare şi solicitare de 
servicii, prin informarea victimelor despre drepturile lor, 
mai cu seamă despre măsurile de protecţie, serviciile ex-
istente; de a asigura asistenţă pentru victime în cazurile 
de eliberare şi implementare a ordonanţelor de protecţie, 
cît şi pe parcursul procedurilor legale; de a monitoriza 
strict activitatea organelor de poliţie în ceea ce priveşte 
aplicarea ordonanţelor de protecţie;

10. De a aloca resurse adecvate pentru dezvoltarea ser-
viciilor relevante de asistenţă şi protecţie; de a asigura 
accesul victimelor violenţei în familie la justiţie şi reabili-
tare. 

Schimbarea culturală şi conştientizarea: 

1. De a abilita victimele, prin informarea acestora, despre 
drepturile lor, mai cu seamă despre măsurile de protecţie, 
serviciile existente, dezvoltarea unui simţ adecvat de au-
toevaluare, sporirea sentimentului de respect faţă de sine 
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şi valorifi carea demnităţii femeii, în special pentru femeile 
din mediul rural, pentru a preveni victimizarea şi revictim-
izarea lor, etc;

2. De a se implica în transformarea activă a atitudinilor 
patriarhale ale populaţiei în general şi cele ale bărbaţilor în 
special, prin informarea lor despre consecinţele acţiunilor 
violente (responsabilizarea acestora) şi măsurile punitive 
care urmează să fi e aplicate; implicarea în activităţi care 
tradiţional sunt considerate a fi  „feminine”, drept parte din 
programele de integrare socială, pentru exercitarea unor 
alte roluri de gen şi depăşirea stereotipurilor; implicarea 
în gestionarea emoţiilor şi prevenirea conduitelor antiso-
ciale;

3. De a promova o cultură de toleranţă zero faţă de 
violenţa în familie prin organizarea campaniilor de infor-
mare în baza unor astfel de noţiuni cum sunt drepturile 
omului, egalitatea de gen, masculinitatea netradiţională, 
precum şi de informare cu privire la cadrul existent legal 
şi de politici şi serviciile disponibile; 

4. De a se implica activ în transformarea atitudinilor pa-
triarhale (stereotipurilor) cu privire la rolul subordonat 
al femeii în familie şi în societate, orientîndu-se mai cu 
seamă spre femeile din mediul rural; 

5. De a implica activ mass-media în edifi carea culturii 
de non-violenţă: organizarea campaniilor naţionale de 
informare (cu mesaje pozitive), reprezentînd relaţiile 
sănătoase în familie; motivarea jurnaliştilor pentru a scrie 
despre subiectul violenţei în familie în contextul dreptu-
rilor omului;

6. De a implica activ liderii comunitari şi persoanele pub-
lice (din APL; mediul academic, mediul de afaceri, mass-
media, confesiunile religioase, etc.) pentru a promova şi 
susţine acţiunile întru educarea toleranţei zero faţă de 
violenţa în familie la nivel de comunitate; 

7. De a încuraja o implicare mai activă a bărbaţilor 
şi băieţilor (mai cu seamă a persoanelor publice) în 
activităţile ce ţin de prevenirea violenţei împotriva femei-
lor.
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CHESTIONARUL CERCETĂRII 
STATISTICE „VIOLENŢA FAŢĂ 
DE FEMEI ÎN FAMILIE” 

Anexa 1. 
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METODOLOGIA DE EXTRAGERE 
A EŞANTIONULUI CERCETĂRII 
CANTINTATIVE “VIOLENŢA FAŢĂ 
DE FEMEI ÎN FAMILIE” 

Anexa 2. 

Pentru obţinerea eşantionului la prima treaptă de eşantionare a fost efectuată o stratifi care a Unităţilor Primare de 
Eşantionare (UPE) conform următoarelor criterii: 

a. Geografi c – Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău;

b. Mediu de reşedinţă – urban, rural;

c. Mărimea comunelor – mari şi mici.

Astfel, la prima treaptă de eşantionare au fost selectate 150 de UPE-uri, cu o probabilitate proporţională cu mărimea 
acestora. În calitate de bază de sondaj la prima etapă de eşantionare a fost utilizată lista unităţilor administrativ-terito-
riale de nivelul II (comune) conform Clasifi catorului Unităţilor Administrativ-Teritoriale al Republicii Moldova. 

Din cadrul fi ecărui strat rezultat în urma stratifi cării a fost extras un număr de UPE-uri proporţional cu efectivul populaţiei 
din cadrul acestora, numărul total de UPE-uri extrase fi ind egal cu 150. Probabilitatea de extragere a fi ecărei UPE este 
proporţională cu mărimea ei (efectivul populaţiei) şi s-a determinat după relaţia:

,

unde:

a – reprezintă numărul de UPE-uri extrase din cadrul unui strat;

M
i
 – reprezintă efectivul populaţiei din cadrul UPE-ului i.

Pentru treapta a două de eşantionare în calitate de bază de sondaj a fost utilizată lista consumatorilor de electrici-
tate, obţinută de la furnizorii de energie electrică. La această treaptă au fost extrase aleatoriu în prima fază 48000 de 
gospodării, care au participat în cadrul Anchetei Forţei de Muncă (cercetare continuă desfăşurată de către BNS) pe par-
cursul anului 2009. Probabilitatea de extragere a gospodăriilor la treapta II de eşantionare s-a determinat după relaţia:

unde,  reprezintă numărul de gospodării extrase din UPE-ul i.

Participarea acestor gospodării în studiul menţionat a servit drept screening, în urma căruia au fost obţinute date referi-
tor la prezenţa femeilor în cadrul gospodăriei şi vîrsta acestora. Astfel, în cea de-a doua fază au fost selectate doar 
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gospodăriile cu cel puţin o femeie cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 65 de ani, inclusiv, ele constituind, de fapt, baza de sondaj 
pentru cea de-a treia treaptă de eşantionare. 

La cea de-a treia treaptă de eşantionare a fost extras un eşantion de 1575 gospodării din cele eligibile, utilizînd pro-
cedeul extragerii aleatoare simple în cadrul fiecărui UPE. Astfel, au fost extrase cţte 10 gospodării în fiecare UPE, cu 
excepţia UPE-urilor din mun. Chişinău şi Bălţi, unde din cauza ratei sporite de non-răspuns, depistate în cadrul studiului 
pilot, au fost extrase cîte 13 gospodării. 

 Probabilitatea de extragere la această treaptă s-a determinat după relaţia:

,

unde,  reprezintă numărul de gospodării cu femei extrase la III treaptă de eşantionare în cadrul UPE-ului i, iar   
numărul de gospodării cu femei în vîrstă de la 15 la 65 de ani, inclusiv, determinat în urma screening-ului.

Cea de-a patra şi ultima treaptă de eşantionare a constat în alegerea doar a unei femei din cadrul gospodăriei pentru 
a răspunde la întrebările din chestionar. Pentru asigurarea caracterului aleatoriu al selecţiei s-a utilizat regula celei mai 
apropiate zile de naştere, adică în cazul în care într-o gospodărie, care a fost selectată, erau mai multe femei eligibile, in-
terviului era supusă persoana cu data de naştere cea mai apropiată momentului interviului. Pentru a se evita deplasarea 
(bias) rezultatelor studiului, apare necesitatea determinării probabilităţii de includere în eşantion a femeilor la această 
treaptă:

unde, 
  
reprezintă numărul femeilor din cadrul gospodăriei cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 65 de ani, inclusiv. Astfel, proba-

bilitatea finală de includere a unei femei în cercetare se determină după relaţia:

.

Tabelul 1. Distribuţia eşantionului

Strat UPE Gospodării (femei) 

Nord, comune mari 15 150

Nord, comune mici 17 170

Nord, oraşe 9 90

Bălţi 5 65

Centru, sate mari 14 140

Centru, sate mici 24 240

Centru, oraşe 8 80

Sud, sate mari 11 110

Sud, sate mici 12 120

Sud, oraşe 9 90

Chişinău, suburbii 6 60

Chişinău, oraş 20 260

Total 150 1575
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Gradul de acoperire al eşantionului şi rata de răspuns

Dine total 150 UPE-uri extrase la prima treaptă de eşantionare trebuia să fie intervievare 1575 femei, dar, dat fiind fap-
tul că în perioada de desfăşurare a studiului teritoriul unui UPE a fost inundat de apele rîului Prut, iar populaţia a fost 
evacuată din zonă, în acest UPE nu a fost posibil de efectuat interviurile. Astfel, în total au fost vizitate 1565 de gospodării 
în cadrul cărora au fost obţinute 1116 interviuri.

Rata generală de răspuns a fost de 71.3%, astfel fiind înregistrată o rată de răspuns relativ înaltă, dacă considerăm su- 
biectul sensibil al studiului. Din numărul total de de non-răspunsuri refuzurile au constituit doar 5%, motivele de bază 
fiind „nu consideră necesară participarea în cadrul studiului”, „nu este sigură de asigurarea confidenţialităţii datelor” şi 
„nu dispune de timp” (vezi mai jos tabelul 2). Dacă analizăm ratele de non-răspuns pe medii de reşedinţă, constatăm că în 
mediul rural rata de răspuns a fost cu 11 p.p mai mare decît în mediul urban, iar rata de refuz a fost, respectiv, de numai 
3% comparativ cu 9% în mediul urban.

Tabelul  2. Distribuţia categoriilor de răspuns în cadrul intervievării

Categoria răspunsurilor Total Rate
Valori absolute Rate

Urban Rural Urban Rural

Accept 1116 71% 396 720 64% 76%

Adresa inexistentă 3 0% 3 0 0% 0%

Altele 16 1% 14 2 2% 0%

Fizic nu poate participa la cercetare 25 2% 10 15 2% 2%

Nu consideră necesară participarea  

în cadrul studiului
58 4% 46 12 7% 1%

Nu dispun de timp 19 1% 9 10 1% 1%

Nu e convinsă de confidenţialitatea 

datelor
4 0% 1 3 0% 0%

Nu pot fi găsite acasă 147 9% 90 57 15% 6%

Plecate peste hotare 122 8% 29 93 5% 10%

Stăpîna/ul a decedat, casa e pustie 55 4% 17 38 3% 4%

Total 1565 100% 615 950 100% 100%

Determinarea coeficienţilor de extindere

Din descrierea design-ului eşantionului se observă că eşantionul nu este unul autoponderat. În primul rînd, UPE-urile 
au fost extrase cu probabilitatea proporţională cu mărimea acestora (PPS), iar în cazul municipiilor Chişinău şi Bălţi a 
fost alocat din start un volum mai mare de eşantion pentru a compensa efectul non-răspunsurilor asupra numărului de 
interviuri obţinute. Această secţiune descrie procedura de determinare a coeficienţilor de extindere ce au fost utilizaţi 
în analiza rezultatelor studiului. Coeficienţi de extindere separaţi au fost calculaţi pentru fiecare femeie participantă în 
cadrul studiului.

Procedura de determinare a coeficienţilor de extindere presupune:

1. Determinarea ponderilor de bază,

2. Ajustarea acestora în funcţie de ratele de non-răspuns,

3. Calibrarea coeficienţilor de extindere.
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Ponderilor de bază le revine rolul de a descrie în mod fidel design-ul eşantionului, utilizat în cadrul studiului, şi s-au 
determinat ca inversul probabilităţii de includere în eşantion după relaţia:

Astfel, în conformitate cu ratele de non-răspuns, pentru a diminua efectul acestora şi al subestimării totalurilor la nivelul 
populaţiei, coeficienţii de extindere de bază au fost multiplicaţi cu inversul ratei de răspuns după relaţia: 

,

unde:

 - reprezintă rata de răspuns în cadrul UPE-ului i;

 – reprezintă numărul gospodăriilor respondente în cadrul UPE-ului i.

După ajustarea coeficienţilor de extindere în conformitate cu ratele de răspuns, s-a trecut la calibrarea acestora. Meto-
da de calibrare utilizată în cadrul acestui studiu a fost metoda raking ratio, tehnică care presupune ajustarea structu-
rii marginale a eşantionului cu cea dintr-o sursă auxiliară, în cazul nostru din statistica demografică curentă. Această 
metodă conduce la eliminarea deplasării (bias-ului) induse de către non-răspunsuri şi, respectiv, la îmbunătăţirea calităţii 
estimatorilor. Pentru aceasta a fost utilizată informaţia auxiliară referitor la efectivul populaţiei la 1.01.10, conform datelor 
statisticii privind populaţia curentă. 

Calibrarea a fost efectuată după următoarele variabile: vîrstă (6 grupe), zonă (4) şi mediu de reşedinţă (2). Calibrarea 
presupune efectuarea cîtorva iteraţii după fiecare variabilă de calibrare pînă în momentul în care abaterea relativă a 
efectivului populaţiei estimată în cadrul fiecărei celule de calibrare nu depăşeşte efectivul real al populaţiei din aceeaşi 
celulă cu mai mult de 1%. Relaţia de calcul după care s-a efectuat calibrarea e următoarea:

,

unde, s reprezintă numărul de clase în cadrul variabilelor de calibrare.

În tabelele următoare sunt prezentatele distribuţiile populaţiei de referinţă din surse auxiliare după variabilele ce au fost 
utilizate pentru calibrare.

Tabelul  3. Distribuţia populaţiei de referinţă după vîrste, la 1.01.10

Grupe de vîrstă Efectiv

15 - 24 321751

25 - 34 290112

35 - 44 238055

45 - 54 282239

55 - 59 125109

60 - 65 89767

Total 1347033
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Tabelul  4. Distribuţia populaţiei de referinţă după zone statistice, la 1.01.10

Grupe de vîrstă Efectiv

Nord 380557

Centru 378362

Sud 258735

Chişinau 329379

Total 1347033

Tabelul  5. Distribuţia populaţiei de referinţă pe medii de reşedinţă, la 1.01.10

Mediu de reşedinţă Efectiv

Urban 606665

Rural 740368

Total 1347033

Astfel, abaterile de structură sub 1%, după variabilele de calibrare abaterea maximă fiind de 0.95% în cazul mun. 
Chişinău.

După efectuarea calibrării, raportul dintre valoarea maximă a coeficienţilor de extindere la cea minimă a constituit 
75 de ori. După unele recomandări internaţionale acest raport nu ar trebui să depăşească valoarea 10. Variaţia mare 
înregistrată în cadrul coeficienţilor de extindere conduce la variaţie mare în cadrul estimaţiilor şi, respectiv, se răsfrînge 
asupra calităţii acestora. Din acest motiv a fost utilizată o tehnică specială asupra coeficienţilor calibraţi, care poartă 
denumirea de „trimming”. Această tehnică presupune înlocuirea valorilor extreme ale coeficienţilor de extindere după 
următorul algoritm:

              dacă                  

După efectuarea „trimming-ului”, raportul dintre valoare maximă la cea minimă a coeficienţilor de extindere a constituit 
circa 9 ori, fapt ce relevă omogenizarea distribuţiei coeficienţilor de extindere.

În final, deoarece în urma trimming-ului au apărut diferenţe în structura eşantionului faţă de cea a populaţiei curentă, au 
fost efectuate încă două iteraţii de calibrare, în urma cărora s-a ajuns la coeficienţii finali de extindere.

Determinarea preciziei estimaţiilor

Determinarea preciziei a presupus determinarea coeficienţilor de variaţie şi a intervalelor de încredere pentru princi-
palele estimaţii ale studiului, cu ajutorul soft-ului WesVar v5.1.17. Metoda utilizată a fost BRR (Balanced Repeated Replica-
tions). Rezultatele privind precizia indicatorilor principali ai studiului sunt prezentate în tabelul 6-8.
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Tabelul 6. Rata prevalenţei violenţei psihologice, fizice sau sexuale pe parcursul vieţii  
(din partea soţului/partenerului)

Tipul violenţei

Psihologică Fizică Sexuală Fizică sau sexuală Fizică şi sexuală

% % % % % % % % % %

Mediu de reşedinţă

Urban 55,1 ± 6,6 B 30,1 ± 11,2 C 17,8 ± 17,0 D 37,5 ± 9,2 B 10,4 ± 23,1 E

Rural 62,9 ± 4,2 A 47,3 ± 5,5 B 19,2 ± 8,9 B 51,9 ± 4,6 A 14,6 ± 11,5 C

Vîrstă

15-24 ani 50,2 ± 17,9 D 37,8 ± 21,1 E 10,5 ± 40,8 F 42,3 ± 19,7 D 6,1 ± 62,7 F

25-34 ani 51,8 ± 8,9 B 32,4 ± 10,2 C 15,5 ± 17,9 D 41,6 ± 8,8 B 6,3 ± 30,6 E

35-44 ani 59,7 ± 7,0 B 36,0 ± 9,4 B 20,6 ± 21,0 E 40,9 ± 9,7 B 15,8 ± 22,3 E

45-54 ani 65,7 ± 4,6 A 47,1 ± 7,7 B 19,9 ± 11,6 C 51,9 ± 6,7 B 15,1 ± 14,8 C

55-59 ani 66,0 ± 7,1 B 46,0 ± 12,8 C 23,9 ± 20,8 E 51,3 ± 11,9 C 18,6 ± 24,4 E

60-65 ani 59,5 ± 7,8 B 39,7 ± 12,7 C 17,1 ± 24,9 E 43,6 ± 11,7 C 13,3 ± 29,8 E

Starea civilă

Căsătorită 56,8 ± 4,1 A 35,7 ± 6,2 B 15,8 ± 9,7 B 41,6 ± 5,1 B 9,9 ± 13,1 C

Concubinaj 51,1 ± 19,6 D 43,4 ± 22,7 E 18,4 ± 35,9 F 47,7 ± 20,3 E 14,1 ± 43,7 F

Divorţată/
separată 83,3 ± 6,9 B 61,1 ± 9,7 B 41,0 ± 20,1 E 70,2 ± 10,8 C 31,9 ± 20,3 E

Văduvă 60,3 ± 9,6 B 47,5 ± 13,8 C 16,8 ± 28,8 E 49,6 ± 13,4 C 14,6 ± 32,1 E

Nivelul  
de studii

Superior 56,8 ± 7,7 B 25,2 ± 14,5 C 16,0 ± 24,4 E 33,6 ± 14,7 C 7,6 ± 32,1 B

Mediu de 
specialitate 60,6 ± 6,4 B 46,4 ± 9,3 B 21,0 ± 16,8 D 52,7 ± 8,1 B 14,7 ± 22,5 B

Secundar 
profesional 60,0 ± 6,7 B 41,8 ± 10,8 C 15,2 ± 24,3 E 44,8 ± 9,6 B 12,2 ± 28,5 B

Mediu 
general 58,2 ± 7,1 B 35,2 ± 11,3 C 20,3 ± 16,1 D 40,5 ± 10,4 C 14,9 ± 20,2 B

Mediu 
gimnazial 61,8 ± 7,0 B 52,2 ± 8,7 B 21,1 ± 18,7 D 58,3 ± 7,0 B 14,9 ± 20,6 B
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Tabelul 7. Rata prevalenţei violenţei psihologice, fizice sau sexuale în ultimele 12 luni (din partea soţului/partenerului)

Tipul violenţei

Psihologică Fizică Sexuală Fizică sau sexuală Fizică şi sexuală

% % % % % % % % % %

Mediu de reşedinţă

Urban 18,4 ± 13,3 C 5,5 ± 32,1 E 3,0 ± 49,6 F 8,2 ± 27,3 E 0,4 ± 74,5 F

Rural 31,6 ± 7,6 B 11,5 ± 13,5 C 5,0 ± 21,1 E 14,1 ± 12,1 C 2,4 ± 29,8 E

Vîrstă

15-24 ani 33,3 ± 22,9 E 18,7 ± 31,6 E 1,8 ± 112,5 F 20,5 ± 31,5 E 0,0 ± . F

25-34 ani 32,4 ± 13,0 C 11,1 ± 24,1 E 8,6 ± 30,9 E 17,5 ± 19,3 D 2,2 ± 50,4 F

35-44 ani 22,7 ± 15,4 D 5,8 ± 34,1 E 4,1 ± 38,8 F 7,5 ± 30,6 E 2,4 ± 46,6 F

45-54 ani 24,3 ± 10,8 C 9,5 ± 20,8 E 2,5 ± 35,6 F 11,4 ± 18,5 D 0,7 ± 81,2 F

55-59 ani 20,2 ± 22,6 E 2,6 ± 54,1 F 2,2 ± 47,5 F 3,7 ± 41,6 F 1,0 ± 76,6 F

60-65 ani 21,1 ± 20,8 E 8,6 ± 40,9 F 1,3 ± 101,7 F 8,6 ± 40,9 F 1,3 ± 101,7 F

Starea civilă

Căsătorită 31,4 ± 6,6 B 10,0 ± 13,3 C 5,0 ± 22,2 E 13,2 ± 12,1 C 1,8 ± 28,9 E

Concubinaj 29,7 ± 27,1 E 19,8 ± 36,8 F 4,8 ± 79,7 F 23,0 ± 33,0 E 1,7 ± 115,1 F

Divorţată/
separată 0,4 ± 102,1 F 0,0 ± . F 0,0 ± . F 0,0 ± . F 0,0 ± . F

Văduvă 0,5 ± 103,7 F 0,5 ± 104,3 F 0,0 ± . F 0,5 ± 104,3 F 0,0 ± . F

Nivelul de studii

Superior 24,4 ± 15,4 D 7,7 ± 33,8 E 3,2 ± 46,4 F 10,1 ± 28,9 E 0,7 ± 78,3 F

Mediu de 
specialitate 21,8 ± 13,7 C 4,9 ± 39,1 F 3,6 ± 42,3 F 7,6 ± 30,3 E 0,9 ± 71,1 F

Secundar 
profesional 28,2 ± 14,6 C 12,1 ± 24,6 E 3,8 ± 45,8 F 14,6 ± 22,3 E 1,4 ± 65,3 F

Mediu 
general 20,7 ± 15,6 D 4,7 ± 33,5 E 1,7 ± 64,2 F 6,4 ± 30,1 E 0,0 ± . F

Mediu 
gimnazial 34,2 ± 12,4 C 15,5 ± 20,1 E 8,9 ± 31,0 E 19,5 ± 18,6 D 4,9 ± 36,1 F

Tabelul 8. Criteriile de stabilire a calităţii estimatorilor

Simbolul de calitate
Coeficientul de variaţie  

al estimatorului
Explicarea calităţii estimatorului

A Sub 6% Excelent

B 6% - 10% Foarte bun

C 11% - 15% Bun

D 16% - 20% Acceptabil

E 21% - 35% Poate fi utilizat cu precauţie

F Peste 35%
Volum insuficient pentru obţinerea estimatorilor  

de încredere

Erorile de sondaj au fost calculate cu probabilitatea de 95%.
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TABELE CU DATE STATISTICE 

Anexa 3. 

Tabelul 1. Ponderea femeilor care au suferit în urma violenţei psihologice, 
fi zice sau sexuale din partea soţului/partenerului începînd cu vîrsta de 15 ani , %

Violenţă
psihologică

Violenţă
fi zică

Violenţă
sexuală

Violenţă
fi zică sau 
sexuală

Violenţă
psihologică, 

fi zică sau 
sexuală

Violenţă
fi zică şi 
sexuală

Violenţă
psihologică, 

fi zică şi 
sexuală

Mediu de reşedinţă

Urban 55,1 30,1 17,8 37,5 57,4 10,4 10,3

Rural 62,9 47,3 19,2 51,9 68,2 14,6 14,0

Vîrstă        

15-24 ani 50,2 37,8 10,5 42,3 53,7 6,1 6,1

25-34 ani 51,7 32,4 15,5 41,6 55,7 6,3 6,3

35-44 ani 59,7 36,0 20,6 40,8 63,4 15,8 15,8

45-54 ani 65,7 47,1 19,9 51,9 70,3 15,1 14,0

55-59 ani 66,0 46,0 23,9 51,3 69,1 18,6 18,2

60-65 ani 59,5 39,7 17,1 43,6 64,3 13,3 12,4

Starea civilă        

Căsătorită 56,8 35,7 15,8 41,6 61,3 9,9 9,3

Concubinaj 51,1 43,4 18,4 47,7 53,1 14,1 14,1

Divorţată/separată 83,3 61,1 41,0 70,2 84,0 31,9 31,9

Văduvă 60,3 47,5 16,8 49,6 65,7 14,6 14,6

Nivelul de studii        

Superior 56,8 25,2 16,0 33,6 57,7 7,6 7,6

Mediu de specialitate 60,6 46,4 21,0 52,7 67,6 14,7 14,0

Secundar profesional 60,0 41,8 15,2 44,8 62,3 12,2 12,0

Mediu general 58,2 35,2 20,3 40,5 61,8 14,9 14,0

Gimnazial 61,9 52,3 21,0 58,4 68,8 14,9 14,6

Statutul ocupaţional        

Salariată 62,9 41,1 19,6 47,4 64,8 13,4 13,4
Lucrător pe cont propriu 
în sectorul non-agrar

54,2 41,8 26,4 54,1 62,6 14,0 12,7

Lucrător pe cont propriu 
în agricultură

54,2 47,4 17,6 50,1 67,0 14,9 12,4

Şomeră 54,7 31,5 16,6 36,5 59,9 11,6 11,6

Casnică 52,8 37,2 11,5 42,9 57,7 5,8 5,8

Pensionară 63,5 39,7 19,7 44,4 65,9 15,1 14,2

Alte 49,8 22,9 20,6 30,0 52,4 13,5 13,5

TOTAL 59,4 39,7 18,6 45,5 63,4 12,8 12,3
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Tabelul 2. Ponderea femeilor care au suferit în urma violenţei psihologice, fizice sau sexuale  
din partea soţului/partenerului pe parcursul ultimelor 12 luni, %

 

Violenţă
psihologică

Violenţă
fizică

Violenţă
sexuală

Violenţă
fizică sau 
sexuală

Violenţă
psihologică, 

fizică sau 
sexuală

Violenţă
fizică şi 
sexuală

Violenţă
psihologică, 

fizică şi 
sexuală

Mediu de reşedinţă

Urban 18,4 5,5 3,0 8,1 18,8 0,4 0,4

Rural 31,6 11,5 5,0 14,1 33,1 2,3 2,3

Vîrstă

15-24 ani 33,3 18,7 1,8 20,5 33,3 - -

25-34 ani 32,4 11,1 8,6 17,5 33,4 2,2 2,2

35-44 ani 22,7 5,8 4,1 7,5 23,8 2,4 2,4

45-54 ani 24,3 9,5 2,5 11,4 25,8 0,7 0,7

55-59 ani 20,2 2,6 2,2 3,7 20,6 1,0 1,0

60-65 ani 21,1 8,6 1,3 8,6 22,3 1,3 1,3

Starea civilă

Căsătorită 31,4 10,0 5,0 13,2 32,7 1,8 1,8

Concubinaj 29,7 19,8 4,8 23,0 29,7 1,7 1,7

Divorţată/separată 0,4 - -  0,4 - -

Văduvă 0,5 0,5 - 0,5 1,0 - -

Nivelul de studii

Superior 24,4 7,7 3,2 10,1 26,0 0,7 0,7

Mediu de specialitate 21,8 4,9 3,6 7,6 22,0 0,9 0,9

Secundar profesional 28,2 12,1 3,8 14,6 28,5 1,4 1,4

Mediu general 20,7 4,7 1,7 6,4 21,4 - -

Gimnazial 34,4 15,4 8,8 19,4 37,0 4,8 4,8

Statutul ocupaţional

Salariată 24,7 9,6 4,4 12,5 25,5 1,5 1,5
Lucrător pe cont propriu 
în sectorul non-agrar

34,1 5,9 3,9 7,6 34,1 2,2 2,2

Lucrător pe cont propriu 
în agricultură

31,0 7,9 2,6 9,1 32,2 1,4 1,4

Şomeră 26,5 8,4 9,0 13,7 27,7 3,7 3,7

Casnică 31,6 10,6 5,4 15,4 34,2 0,6 0,6

Pensionară 21,0 8,5 0,8 8,5 22,1 0,8 0,8

Alte 7,0 - -  7,0 - -

TOTAL 25,7 8,9 4,1 11,5 26,8 1,5 1,5
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Tabelul 3. Ponderea femeilor care au suferit de violenţă psihologică din partea soţului/partenerului 
după forme specifice, pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, % 

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

insultată umilită intimidată 
sau speriată

agresată 
verbal insultată umilită intimidată 

sau speriată
agresată 

verbal
Mediu de 
reşedinţă

Urban 90,2 40,0 49,1 32,7 90,8 30,7 38,7 22,8

Rural 92,2 34,9 58,4 41,8 80,5 30,2 46,9 36,8

Vîrstă

15-24 ani 94,2 41,2 62,4 55,8 77,4 34,0 51,2 48,3

25-34 ani 93,1 33,3 53,0 29,7 88,7 27,7 43,4 23,7

35-44 ani 85,6 30,6 44,7 34,0 71,4 24,6 33,0 35,2

45-54 ani 93,3 38,9 61,9 44,2 87,3 33,2 54,4 33,9

55-59 ani 89,5 39,2 56,3 38,7 82,2 25,6 32,1 28,4

60-65 ani 97,4 50,0 51,6 34,5 95,8 48,6 51,9 39,7

Starea civilă

Căsătorită 90,5 31,9 51,3 34,4 82,6 27,4 44,4 31,4

Concubinaj 93,7 77,4 66,7 50,7 98,0 66,0 43,4 45,5

Divorţată/
separată

92,7 50,5 68,9 52,6 100,0 100,0 100,0 -

Văduvă 95,9 32,1 51,2 37,1 100,0 100,0 - 100,0

Nivelul  
de studii

Superior 90,0 31,3 53,0 44,8 92,0 28,0 32,9 34,1

Mediu de 
specialitate

89,5 40,1 52,3 37,0 79,2 34,3 34,1 24,1

Secundar 
profesional

92,3 35,8 64,1 33,4 79,5 28,2 59,9 38,5

Mediu general 93,2 37,0 48,0 33,8 84,9 26,8 42,9 31,0

Gimnazial 92,0 41,1 55,2 41,7 83,1 34,1 47,0 31,8

TOTAL 91,4 37,0 54,6 38,1 83,8 30,3 44,3 32,4

Tabelul 4. Distribuţia femeilor victime ale violenţei psihologice după forme specifice  
ale violenţei şi frecvenţă, %

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

O dată De cîteva ori De mai  
multe ori O dată De cîteva ori De mai  

multe ori

Insultată 5,8 36,3 57,9 11,0 56,5 32,5

Umilită 5,4 30,6 64,0 18,6 46,0 35,4

Intimidată/speriată 6,8 33,0 60,3 14,9 47,5 37,6

Agresată verbal 2,2 30,3 67,4 7,8 43,4 48,9

TOTAL 4,6 30,0 65,4 6,8 52,6 40,6
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Tabelul 5. Ponderea femeilor care au suferit de violenţă psihologică orientată spre izolarea socială,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, % 

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

Mediu de reşedinţă

Urban 50,5 30,3

Rural 58,3 42,2

Vîrstă

15-24 ani 68,9 51,6

25-34 ani 53,1 43,3

35-44 ani 54,9 40,3

45-54 ani 58,1 35,8

55-59 ani 52,4 26,7

60-65 ani 41,0 15,4

Starea civilă

Căsătorită 54,5 44,7

Concubinaj 50,5 48,2

Divorţată/separată 72,6 0,4

Văduvă 38,7 0,5

Nivelul de studii

Superior 56,1 35,9

Mediu de specialitate 52,6 34,2

Secundar profesional 56,3 41,1

Mediu general 52,5 32,2

Gimnazial 57,0 41,6

Statutul ocupaţional

Salariată 56,5 35,7

Lucrător pe cont propriu 
în sectorul non-agrar 54,5 42,9

Lucrător pe cont propriu în agricultură 53,6 41,9

Şomeră 61,0 44,1

Casnică 49,9 41,9

Pensionară 43,6 24,9

Alte 87,0 46,4

TOTAL 54,9 36,9
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Tabelul 6. Distribuţia femeilor izolate social după metode specifice de control din partea soţului/
partenerului, începînd cu vîrsta de 15 ani, %

Metode specifice de control a comportamentului:

Interzicerea 
întilnirilor 

cu prietenii

Restricţii de 
a contacta 

familia

Insistă 
sa ştie 

unde este 
femeia

Ignoranţă şi 
comportament 

nepăsător

Se supără 
dacă 

vorbeşti cu 
un bărbat

Suspicios  
de 

infidelitate

Trebuie 
să-si ceară 
permisiu-
nea de a 
merge la 

doctor

Decide  
ce trebuie 

să faci

Mediu de 
reşedinţă
Urban 24,5 6,9 66,8 32,5 66,3 38,8 10,2 27,8
Rural 21,5 14,8 77,5 29,5 60,2 39,8 13,5 29,7

Vîrstă

15-24 ani 36,7 13,5 76,4 30,9 80,9 40,8 11,7 25,3
25-34 ani 16,5 7,2 73,3 23,0 63,4 37,8 9,3 25,0
35-44 ani 21,2 8,4 76,5 22,9 54,2 36,3 13,7 30,9
45-54 ani 23,0 14,1 68,5 36,9 64,7 42,6 13,9 32,6
55-59 ani 25,9 13,6 72,8 42,3 60,9 33,4 8,7 27,4
60-65 ani 24,2 21,1 76,9 38,4 58,5 50,0 15,8 27,3

Starea civilă

Căsătorită 17,3 8,6 73,8 23,7 61,5 36,3 10,3 29,4
Concubinaj 25,2 15,5 77,6 11,6 80,1 50,8 13,6 13,4
Divorţată/
separată

49,4 19,3 66,0 70,6 65,4 48,9 15,5 33,8

Văduvă 29,5 29,8 77,4 48,7 54,9 45,7 26,7 25,6

Nivelul de studii

Superior 23,7 8,1 68,9 26,4 56,6 34,3 9,7 27,1
Mediu de 
specialitate

15,7 13,1 72,8 24,6 64,9 36,3 11,5 27,1

Secundar 
profesional

26,4 7,4 74,3 36,1 68,0 37,9 7,7 33,7

Mediu general 18,9 9,8 71,0 34,2 65,0 43,7 12,2 28,5
Gimnazial 28,4 20,7 79,3 31,7 59,1 45,2 20,3 27,8
Statutul 
ocupaţional
Salariată 23,9 10,3 70,3 34,0 65,2 42,8 10,9 29,5
Lucrător  
pe cont propriu  
în sectorul  
non-agrar

44,7 18,3 75,3 21,0 71,9 57,0 8,7 32,1

Lucrător pe 
cont propriu în 
agricultură

17,7 12,5 79,7 33,5 50,6 28,2 22,0 26,6

Şomeră 19,8 5,2 76,6 28,2 72,6 36,9 12,8 42,9
Casnică 23,3 16,9 72,3 18,2 55,0 35,6 8,6 16,8
Pensionară 14,4 17,6 83,1 29,5 53,1 39,1 13,9 31,5
Alte 23,2 4,3 58,3 37,7 69,3 21,1 11,1 13,6
TOTAL 22,7 11,6 73,1 30,7 62,7 39,4 12,1 28,9
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Tabelul 7. Ponderea femeilor care au suferit de violenţă economică din partea  
soţului/partenerului, pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani)  
şi în ultimele 12 luni, după forme specifice ale violenţei economice, %

Începînd cu 
vîrsta de 15 ani

În ultimele  
12 luni

Forme specifice ale violenţei economice
Preia banii cîştigaţi  

de femeie
Refuză să dea bani suficienţi 

pentru nevoile casnice
Incepînd cu 

vîrsta de 15 ani
În ultimele  

12 luni
Incepînd cu 

vîrsta de 15 ani
În ultimele  

12 luni

Mediu de reşedinţă

Urban 10,2 3,8 32,0 10,3 91,6 89,7

Rural 10,9 4,5 41,6 39,9 79,8 91,9

Vîrstă

15-24 ani 10,9 5,6 53,5 62,0 78,6 100,0

25-34 ani 5,6 3,7 41,0 20,1 65,8 90,3

35-44 ani 10,0 5,3 34,3 37,0 94,7 90,0

45-54 ani 12,7 5,1 27,3 16,5 86,2 93,5

55-59 ani 16,0 1,9 56,9 41,0 81,0 59,0

60-65 ani 12,0 2,2 25,6 0,0 94,7 100,0

Starea civilă

Căsătorită 7,2 4,7 30,5 26,1 84,1 89,3

Concubinaj 10,2 10,2 40,9 40,9 100,0 100,0

Divorţată/separată 37,8 - 42,6 - 86,3 -

Văduvă 8,9 0,5 60,8 0,0 67,8 100,0

Nivelul de studii

Superior 11,4 4,7 35,5 18,6 89,8 100,0

Mediu de specialitate 11,3 3,7 31,8 22,3 85,0 87,6

Secundar profesional 9,5 4,7 34,0 26,3 100,0 100,0

Mediu general 9,6 3,8 51,5 42,4 64,4 62,9

Gimnazial 11,4 4,3 35,4 32,4 84,2 100,0

Statutul ocupaţional

Salariată 12,9 4,3 37,3 21,4 88,6 94,1

Lucrător pe cont propriu 
în sectorul non-agrar

9,6 2,2 20,8 0,0 88,4 100,0

Lucrător pe cont propriu 
în agricultură

7,5 6,6 18,2 13,4 81,8 86,6

Şomeră 14,6 5,8 39,9 29,2 65,4 84,1

Casnică 5,2 5,2 54,2 54,2 100,0 100,0

Pensionară 7,5 2,2 37,8 58,3 85,9 71,3

Alte 8,3 - 77,2 - 54,5 -

TOTAL 10,6 4,2 37,5 28,0 84,8 91,0
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Tabelul 8. Ponderea femeilor care au suferit de violenţă fizică din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile femeilor  
şi după forme specifice ale violenţei fizice, % 

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

Pălmu- 
ită

Îm- 
pinsă/

bruscată/
trasă  

de păr

Lovită cu 
pumnul 
sau ceva 
care ar fi 
provocat 

dureri

Lovită  
cu 

piciorul, 
tîrîtă 
sau 

bătută

Sugru-
mată 
sau 

friptă  
cu ceva

Amenin-
ţată sau 
atacată 

cu o 
armă

Păl-
mu- 
ită

Îm- 
pinsă/
brus-
cată/

trasă de 
păr

Lovită cu 
pumnul 
sau ceva 
care ar fi 
provocat 

dureri

Lovită cu 
piciorul, 
tîrîtă sau 

bătută

Sugru-
mată 
sau 

friptă cu 
ceva

Ame- 
nin- 

ţată sau 
atacată 

cu o 
armă

Mediu de 
reşedinţă

Urban 27,3 17,8 15,6 7,9 4,6 5,4 5,0 3,6 3,7 2,2 0,6 0,2

Rural 40,9 28,5 22,7 13,1 6,2 7,2 9,5 7,6 5,8 3,1 1,0 1,2

Vîrstă

15-24 ani 30,7 19,3 11,3 5,6 6,8 - 18,7 9,9 11,3 5,6 5,2 -

25-34 ani 30,1 17,9 12,9 3,8 2,0 3,2 10,4 6,8 6,3 3,1 0,8 0,7

35-44 ani 29,2 22,5 14,3 7,3 2,9 3,7 3,1 4,1 2,5 1,0 - 0,6

45-54 ani 41,4 30,0 27,3 17,1 9,3 9,5 7,8 7,1 5,1 3,7 0,4 1,2

55-59 ani 43,1 25,8 28,6 19,5 7,5 13,5 2,2 1,7 1,7 1,0 0,7 1,0

60-65 ani 35,3 25,1 22,6 12,8 6,0 8,4 7,9 6,0 5,3 2,5 0,6 0,4

Starea 
civilă

Căsătorită 30,9 19,8 15,2 8,1 3,8 4,5 8,4 6,7 5,1 3,0 0,9 0,9

Concubinaj 43,4 28,4 28,9 15,7 2,6 11,0 18,1 12,3 16,0 6,6 1,8 1,1

Divorţată/
separată 51,5 44,9 37,3 20,8 17,1 15,2 - - - - - -

Văduvă 45,3 31,0 30,9 20,0 8,4 9,1 - - - - - -

Nivelul  
de studii

Superior 21,4 14,1 10,1 4,4 4,1 4,3 6,1 4,6 4,0 1,4 1,3 0,2

Mediu de 
specialitate 41,0 29,2 22,1 11,5 7,1 6,2 4,6 2,7 3,6 1,3 - 0,2

Secundar 
profesional 38,4 26,5 25,1 14,7 6,5 8,9 11,1 9,2 6,7 4,8 1,3 1,3

Mediu 
general 30,8 19,9 15,5 10,2 3,7 5,3 3,7 3,2 2,6 1,9 0,3 0,9

Gimnazial 44,9 30,7 26,3 13,9 6,2 7,4 12,5 9,7 7,7 4,0 1,1 1,3

TOTAL 34,9 23,8 19,5 10,8 5,4 6,4 7,5 5,8 4,9 2,7 0,8 0,8
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Tabelul 9. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului, pe 
parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile femeilor-
victime şi după forme specifice ale violenţei fizice, % 

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

Pălmuită

Îm 
pinsă/
brus 
cată/
trasă 

de păr

Lovită cu 
pumnul 
sau ceva 
care ar fi 
provocat 

dureri

Lovită cu 
piciorul, 
tîrîtă sau 

bătută

Sugru 
mată  
sau 

friptă  
cu ceva

Amenin-
ţată sau 
atacată 

cu o 
armă

Păl 
muită

Îm- 
pinsă/
brus 
cată/
trasă 

de păr

Lovită cu 
pumnul 
sau ceva 
care ar fi 
provocat 

dureri

Lovită  
cu picio- 

rul,  
tîrîtă  
sau 

bătută

Sugru- 
mată sau 
friptă cu 

ceva

Amenin-
ţată sau 
atacată 

cu o 
armă

Mediu de 
reşedinţă

Urban 90,6 59,1 51,7 26,4 15,1 17,9 91,3 65,3 67,1 39,2 11,3 3,6

Rural 86,5 60,3 48,0 27,7 13,0 15,2 82,2 66,0 50,4 26,9 8,3 10,7

Vîrstă

15-24 ani 81,2 51,1 29,9 14,9 18,0 - 100,0 53,0 60,6 30,2 27,8 -

25-34 ani 92,9 55,1 40,0 11,6 6,3 9,9 93,8 61,2 56,3 27,9 7,2 6,3

35-44 ani 81,1 62,7 39,7 20,3 7,9 10,2 53,3 69,5 42,4 17,3 - 10,5

45-54 ani 87,8 63,7 57,9 36,3 19,7 20,2 81,4 74,5 53,8 38,8 4,4 12,6

55-59 ani 93,8 56,1 62,2 42,4 16,3 29,4 83,5 67,2 67,5 38,9 26,2 38,9

60-65 ani 88,8 63,1 56,8 32,2 15,0 21,2 91,8 69,4 61,2 29,1 6,8 5,1

Starea 
civilă

Căsătorită 86,5 55,5 42,7 22,8 10,7 12,7 83,6 66,8 51,2 29,9 9,2 9,3

Concubinaj 100,0 65,5 66,6 36,1 6,1 25,3 91,4 62,0 80,5 33,2 9,2 5,8

Divorţată/
separată

84,3 73,5 61,1 34,1 28,0 24,8 - - - - - -

Văduvă 95,2 65,2 65,1 42,0 17,7 19,2 - - - - - -

Nivelul de 
studii

Superior 84,9 55,9 40,0 17,5 16,3 17,0 79,9 60,6 51,9 18,9 16,6 2,4

Mediu de 
specialitate

88,2 63,0 47,5 24,7 15,3 13,5 92,7 55,8 73,0 25,8 - 4,1

Secundar 
profesional

91,8 63,4 60,1 35,1 15,4 21,3 91,4 75,7 55,7 39,7 10,5 10,7

Mediu 
general

87,5 56,5 44,0 28,9 10,5 15,1 77,5 67,2 55,9 40,3 7,0 18,9

Gimnazial 85,9 58,7 50,3 26,6 11,8 14,1 81,4 62,8 49,8 26,2 7,3 8,7

TOTAL 87,9 59,9 49,3 27,3 13,7 16,1 84,7 65,8 55,0 30,2 9,1 8,8
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Tabelul 10. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului, pe 
parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile  
femeilor-victime şi după gradul de severitate a violenţei, %

 

Violenţă
fizică începînd  

cu vîrsta  
de 15 ani

din care: Violenţă
fizică În 

ultimele 12 
luni

din care:

moderată severă moderată severă

Mediu de reşedinţă

Urban 30,1 42,7 57,3 5,5 32,9 67,1

Rural 47,3 47,6 52,4 11,5 46,2 53,8

Vîrstă

15-24 ani 37,8 57,7 42,3 18,7 23,1 76,9

25-34 ani 32,4 57,9 42,1 11,1 43,7 56,3

35-44 ani 36,0 58,4 41,6 5,8 57,6 42,4

45-54 ani 47,1 33,9 66,1 9,5 46,2 53,8

55-59 ani 46,0 36,5 63,5 2,6 32,5 67,5

60-65 ani 39,7 39,2 60,8 8,6 38,8 61,2

Starea civilă

Căsătorită 35,7 53,7 46,3 10,0 45,9 54,1

Concubinaj 43,4 27,6 72,4 19,8 19,5 80,5

Divorţată/separată 61,1 27,1 72,9 - - -

Văduvă 47,5 34,9 65,1 0,5 100,0 -

Nivelul de studii

Superior 25,2 45,3 54,7 7,7 48,1 51,9

Mediu de specialitate 46,4 48,6 51,4 4,9 27,0 73,0

Secundar profesional 41,8 37,4 62,6 12,1 35,4 64,6

Mediu general 35,2 52,1 47,9 4,7 44,1 55,9

Gimnazial 52,3 47,0 53,0 15,4 50,2 49,8

TOTAL 39,7 46,0 54,0 8,9 42,5 57,5



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

129

Tabelul 11. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după forme specifice  
ale violenţei şi frecvenţă cazurilor de violenţă fizică, %

Începînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

O dată De cîteva ori De mai  
multe ori O dată De cîteva ori De mai  

multe ori

Pălmuită 19,3 38,3 42,4 35,6 34,5 29,9

Împinsă/bruscată/ 
trasă de păr 10,2 30,6 59,1 19,4 44,8 35,7

Lovită cu pumnul sau ceva 
care ar fi provocat dureri 11,6 25,2 63,2 24,4 43,7 31,9

Lovită cu piciorul, tîrîită 
sau bătută 1,5 30,7 67,7 26,8 21,5 51,7

Sugrumată sau friptă  
cu ceva 35,8 12,7 51,6 41,3 20,8 37,9

Ameninţată sau atacată  
cu o armă 22,1 27,9 50,1 26,6 20,0 53,4

TOTAL 14,8 37,0 48,3 23,0 29,8 47,3

Tabelul 12. Ponderea femeilor care au suferit în urma violenţei sexuale din partea soţului/
partenerului, pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după 
caracteristicile femeilor şi după forme specifice ale violenţei sexuale, %

Incepînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

Forţată să 
întreţină relaţii 
sexuale atunci 
cînd nu dorea

Să întreţină 
relaţii sexuale 

din cauza  
fricii

Forţată să 
întreţină 

relaţii sexuale 
cu elemente 

umilitoare

Forţată să 
întreţină relaţii 
sexuale atunci 
cînd nu dorea

Să întreţină 
relaţii sexuale 

din cauza  
fricii

Forţată să 
întreţină 

relaţii sexuale 
cu elemente 

umilitoare

Mediu de reşedinţă  

Urban 14,8 5,3 12,9 3,0 0,2 1,8
Rural 14,2 3,7 10,8 3,2 1,0 2,3

Vîrstă

15-24 ani 4,5 2,6 3,5 - - 1,8
25-34 ani 10,7 2,2 8,6 6,6 1,4 4,6
35-44 ani 17,9 3,6 12,1 3,4 1,1 2,1
45-54 ani 16,2 6,8 13,0 1,8 0,1 0,9
55-59 ani 16,8 6,6 20,5 1,8 0,4 1,0
60-65 ani 15,8 3,8 10,6 1,3 - -

Starea civilă

Căsătorită 12,2 3,3 8,7 3,7 0,7 2,3
Concubinaj 16,6 10,0 18,4 4,8 1,7 4,8
Divorţată/separată 29,8 11,2 32,8 - - -
Văduvă 14,4 1,9 9,0 - - -

Nivelul de studii

Superior 9,4 1,5 11,2 2,5 0,7 1,1
Mediu de specialitate 17,8 4,7 9,6 3,2 0,2 1,5
Secundar profesional 12,8 7,2 13,3 2,6 1,2 3,5
Mediu general 17,8 4,6 11,7 1,7 - 0,9
Gimnazial 14,8 4,1 12,9 5,9 1,2 3,4
TOTAL 14,4 4,4 11,7 3,1 0,6 2,1
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Tabelul 13. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei sexuale din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile  
femeilor şi după forme specifice ale violenţei sexuale, %

Incepînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

Forţată să 
întreţină relaţii 
sexuale atunci 
cînd nu dorea

Să întreţină 
relaţii sexuale 
din cauza fricii

Forţată să 
întreţină 

relaţii sexuale 
cu elemente 

umilitoare

Forţată să 
întreţină relaţii 
sexuale atunci 
cînd nu dorea

Să întreţină 
relaţii sexuale 
din cauza fricii

Forţată să 
întreţină 

relaţii sexuale 
cu elemente 

umilitoare

Mediu de reşedinţă     

Urban 83,1 30,0 72,5 100,0 7,8 60,0

Rural 73,8 19,0 56,3 64,4 19,6 45,5

Vîrstă

15-24 ani 42,2 24,9 32,9 - - 100,0

25-34 ani 69,0 14,2 55,6 77,6 15,9 54,1

35-44 ani 86,6 17,4 58,7 84,2 26,4 51,8

45-54 ani 81,2 34,1 65,2 69,3 5,5 36,2

55-59 ani 70,1 27,7 85,8 81,7 18,3 46,8

60-65 ani 92,4 22,0 62,2 100,0 - -

Starea civilă

Căsătorită 77,4 20,9 54,9 74,2 14,2 46,4

Concubinaj 90,1 54,4 100,0 100,0 35,4 100,0

Divorţată/separată 72,7 27,4 80,1 - - -

Văduvă 86,2 11,1 53,6 - - -

Nivelul de studii

Superior 58,9 9,0 69,8 79,3 20,7 34,1

Mediu de specialitate 85,0 22,3 45,6 89,0 5,4 41,1

Secundar profesional 84,5 47,7 87,4 69,2 30,7 92,4

Mediu general 87,8 23,0 58,0 100,0 - 56,0

Gimnazial 70,2 19,3 61,5 67,3 14,1 39,0

TOTAL 77,7 23,7 63,2 76,0 15,7 50,2
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Tabelul 14. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei sexuale din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după forme specifice  
ale violenţei şi frecvenţă cazurilor de violenţă sexuală, %

Incepînd cu vîrsta de 15 ani În ultimele 12 luni

O dată De cîteva  
ori

De mai multe 
ori O dată De cîteva  

ori
De mai multe 

ori

Forţată să întreţină 
relaţii sexuale atunci 
cînd nu dorea

3,5 41,8 54,7 6,7 51,4 41,9

Să întreţină relaţii 
sexuale din cauza 
fricii

2,5 46,9 50,7 - 71,7 28,3

Forţată să întreţină 
relaţii sexuale cu 
elemente umilitoare

2,5 39,3 58,2 11,0 50,7 38,3

TOTAL 2,7 40,8 56,5 5,9 51,7 42,4

Tabelul 15. Consecinţele fizice ale violenţei fizice sau sexuale din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, %

Vînătăi  sau dureri Leziuni oculare, 
luxaţii sau dislocaţii

Fracturi, leziuni 
interne Pierderea sarcinii

Violenţa fizică

începînd cu vîrsta de 15 ani 66,5 22,9 9,3 6,6

În ultimele 12 luni 55,1 23,5 4,9 -

Violenţa sexuală

începînd cu vîrsta de 15 ani 58,4 20,9 11,4 10,9

În ultimele 12 luni 26,3 5,3 4,3 -

Violenţă fizică sau sexuală

începînd cu vîrsta de 15 ani 58,4 20,0 8,1 5,8

În ultimele 12 luni 43,1 18,1 3,8 -

Violenţă fizică şi sexuală

începînd cu vîrsta de 15 ani 83,5 30,4 16,7 15,9

În ultimele 12 luni 68,1 14,6 12,1 -
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Tabelul 16. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului,  
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani), după principalele caracteristici ale victimei  
şi după tipuri de consecinţe asupra sănătăţii victimei, %

Vînătăi  sau dureri Leziuni oculare, 
luxaţii sau dislocaţii

Fracturi, leziuni 
interne Pierderea sarcinii

Mediu de reşedinţă

Urban 71,6 26,3 12,9 9,1

Rural 64,0 21,2 7,5 5,4

Vîrstă

15-24 ani 68,5 14,9 5,7 - 

25-34 ani 52,7 12,1  - 3,6

35-44 ani 63,0 7,5 5,3 10,8

45-54 ani 71,3 30,6 15,7 4,0

55-59 ani 71,4 41,8 11,4 15,9

60-65 ani 79,2 32,8 16,1 3,9

Starea civilă

Căsătorită 62,0 16,9 7,1 4,4

Concubinaj 78,6 33,9 1,8 19,8

Divorţată/separată 79,3 45,5 20,4 10,6

Văduvă 69,3 21,0 12,5 6,6

Nivelul de studii

Superior 67,0 17,6 6,7 5,7

Mediu de specialitate 60,5 19,7 10,5 6,9

Secundar profesional 76,2 29,7 16,8 9,6

Mediu general 63,1 18,7 5,6 8,7

Gimnazial 65,6 26,0 5,8 2,7

TOTAL 66,5 22,9 9,3 6,6
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Tabelul 17. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei sexuale din partea soţului/partenerului, pe 
parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani), după principalele caracteristici ale victimei şi după 
tipuri de consecinţe asupra sănătăţii victimei, %

Vînătăi  sau dureri Leziuni oculare, 
luxaţii sau dislocaţii

Fracturi, leziuni 
interne

Pierderea  
sarcinii

Mediu de reşedinţă

Urban 48,2 23,6 12,9 11,7

Rural 65,8 18,9 10,4 10,4

Vîrstă

15-24 ani 35,6 - -  -

25-34 ani 35,7 5,1  - 7,5

35-44 ani 63,4 7,3 9,3 17,9

45-54 ani 61,2 28,7 15,8 7,6

55-59 ani 74,8 48,3 19,0 15,5

60-65 ani 69,9 34,1 23,1 6,4

Starea civilă

Căsătorită 51,8 12,2 10,0 6,9

Concubinaj 76,8 34,4 4,2 46,8

Divorţată/separată 65,1 42,4 16,2 13,8

Văduvă 81,4 20,3 16,0 7,4

Nivelul de studii

Superior 29,8 10,9 1,4 7,1

Mediu de specialitate 54,1 10,0 9,7 7,6

Secundar profesional 75,2 47,7 36,9 23,9

Mediu general 66,1 14,5 4,9 13,4

Gimnazial 65,7 26,1 8,6 4,5

TOTAL 58,4 20,9 11,4 10,9

Tabelul 18. Violenţa conjugală după caracteristicile soţilor/partenerilor, pe parcursul vieţii  
(începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după tipuri de violenţă, %

 

Violenţă
psihologică

Violenţă
fizică

Violenţă
sexuală

Violenţă
 fizică sau sexuală

Violenţă
 fizică şi 
sexuală

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd  
cu vîrsta  
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 

de 15 
ani

În 
ultimele 
12 luni

Nivelul de studii al soţului/partenerului

Superior 48,8 28,3 17,9 5,6 18,5 6,2 29,4 11,4 6,9 0,4

Mediu de 
specialitate

56,6 13,9 36,9 6,1 16,7 2,8 42,5 8,3 11,1 0,6

Secundar 
profesional

62,9 27,4 43,9 9,3 19,4 3,8 48,9 12,1 14,3 1,0
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Violenţă
psihologică

Violenţă
fizică

Violenţă
sexuală

Violenţă
 fizică sau sexuală

Violenţă
 fizică şi 
sexuală

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd  
cu vîrsta  
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 
de 15 ani

În 
ultimele 
12 luni

începînd 
cu vîrsta 

de 15 
ani

În 
ultimele 
12 luni

Mediu general 58,8 24,9 39,3 8,2 14,8 2,1 40,4 9,4 13,7 1,0

Gimnazial 63,6 31,7 51,3 13,7 21,2 6,1 58,7 15,2 13,8 4,7

Primare 88,9 16,6 88,9 12,0 40,9 - 88,9 12,0 40,9 - 

Diferenţa nivelelor de studii

Soţul/partenerul 
cu un nivel de 
studii mai înalt 

56,2 25,1 32,5 7,5 19,7 5,1 40,5 11,9 11,7 0,7

Soţia cu un nivel 
de studii mai 
înalt

65,6 24,9 43,3 8,9 21,0 3,4 51,0 11,0 13,2 1,3

Ambii cu acelaşi 
nivel de studii

57,2 26,6 41,1 9,5 16,6 4,1 44,7 11,6 13,0 2,0

Diferenţa de vîrstă între soţ şi soţie

Soţia/partenera 
e mai în vîrstă 
decît soţul/
partenerul

57,8 28,9 45,2 10,6 20,9 4,9 49,2 12,9 16,9 2,5

Aceeaşi vîrstă 60,0 40,5 35,2 18,9 3,4 1,0 36,6 19,5 2,0 0,4

Soţul mai  
în vîrstă cu:

< 3 ani 55,8 30,2 40,5 12,2 17,9 4,7 46,7 15,1 11,7 1,8

3-6 ani 53,8 35,2 33,8 9,8 15,4 7,8 39,7 14,6 9,5 3,0

7-9 ani 64,8 27,0 30,8 10,6 14,1 5,4 42,2 16,0 2,7 - 

10+ ani 49,5 18,6 27,2 3,4 7,9 - 29,2 3,4 6,0 - 

Caracteristicile soţului/partenerului

Nici o problemă 44,5 14,4 27,6 3,1 12,9 2,7 33,8 5,8 6,7 0,1

Stresat/iritat 
de problemele 
familiale

74,0 36,7 51,5 13,1 26,1 5,8 58,1 17,0 19,5 1,9

Stresat/iritat de 
lipsa unui loc de 
muncă

69,0 39,1 42,7 10,5 21,0 6,9 48,8 13,6 14,9 3,9

Face abuz de 
alcool

90,9 31,6 74,4 17,8 42,4 4,8 78,5 18,7 38,3 3,9

A suferit în 
copilărie de 
acţiuni abuzive/
violente în 
familie

94,4 50,8 81,1 31,6 33,0 5,8 89,5 32,9 24,6 4,5

Alte 69,8 32,8 47,7 11,5 11,8 - 48,5 11,5 11,0 - 
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Tabelul 19. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale diferitor tipuri de violenţă din partea soţului/partenerului, 
pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile agresorului şi ale victimei, %

 

Violenţă
psihologică

Violenţă
fizică

Violenţă
sexuală

Violenţă
 fizică sau sexuală

Violenţă
 fizică şi 
sexuală

Femei 
care 

n-au fost 
victime 

ale 
violen-

ţei

înce 
pînd cu 

vîrsta de 
15 ani

în ulti 
mele  

12 luni

înce 
pînd cu 
vîrsta 

de  
15 ani

În ulti 
mele  

12 luni

înce 
pînd cu 
vîrsta 
de 15 

ani

În ulti 
mele  

12 luni

înce 
pînd cu 
vîrsta 

de  
15 ani

În ulti 
mele  

12 luni

înce 
pînd cu 
vîrsta 

de  
15 ani

În ulti 
mele  

12 luni

Nivelul de studii al soţului/partenerului 

Superior 11,8 17,5 6,4 10,1 15,4 24,2 10,1 15,9 6,2 4,5 21,1

Mediu de specialitate 14,3 7,9 14,4 10,1 12,5 10,1 14,0 10,6 12,5 6,0 15,3

Secundar profesional 34,8 35,9 34,2 35,5 30,6 31,2 33,6 35,5 31,0 23,6 30,8

Mediu general 19,3 16,9 20,1 16,3 17,2 9,1 17,6 14,3 24,8 11,9 18,1

Gimnazial 18,2 21,0 22,7 26,6 21,7 25,4 22,6 22,6 21,7 54,0 14,3
Primare 1,6 0,7 2,4 1,5 2,7 - 2,1 1,1 3,9 - 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Diferenţa dintre nivelele de studii
Soţul/partenerul  
cu un nivel de studii 
mai înalt 

21,5 23,2 18,9 20,1 22,8 29,4 20,6 24,6 18,6 10,7 25,1

Soţia cu un nivel  
de studii mai înalt 32,8 28,0 32,5 28,9 36,3 23,9 33,2 27,7 35,8 24,5 24,4

Ambii cu acelaşi  
nivel de studii 45,7 48,8 48,6 51,0 40,9 46,7 46,2 47,7 45,6 64,8 50,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Diferenţa de vîrstă între soţ şi soţie / parteneri
Soţia/partenera e mai 
în vîrstă decît soţul/
partenerul

12,6 13,1 14,0 13,5 12,7 14,1 13,8 13,0 13,0 19,2 14,4

Aceeaşi vîrstă 13,5 16,1 12,7 21,2 3,2 2,5 11,6 17,2 2,9 2,8 11,8

Soţul mai în vîrstă cu:

< 3 ani 30,0 27,5 33,4 30,4 39,8 27,8 33,3 29,8 45,0 28,1 27,9

3-6 ani 31,7 34,9 30,7 27,5 36,0 49,1 31,5 32,0 35,5 49,9 33,8

7-9 ani 7,0 5,1 5,3 5,6 5,8 6,5 6,2 6,7 1,0 - 4,9

10+ ani 5,2 3,4 3,8 1,8 2,6 - 3,7 1,4 2,7 - 7,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Caracteristicile soţului/partenerului

Nici o problemă 28,5 23,1 24,3 11,6 17,7 30,7 26,2 19,6 7,6 2,6 61,7
Stresat/iritat de 
problemele familiale 41,7 48,4 42,4 48,4 46,3 50,6 42,6 49,6 47,6 45,4 22,2

Stresat/iritat de lipsa 
unui loc de muncă 23,5 32,2 21,8 24,9 22,3 36,1 21,7 24,9 23,1 56,3 16,2

Face abuz de alcool 30,2 24,0 38,7 40,0 50,4 25,9 35,8 32,6 66,5 58,3 3,8
A suferit în copilărie 
de acţiuni abuzive/
violente în familie

9,3 11,9 11,6 21,6 10,1 6,4 11,3 17,4 10,5 12,2 0,8

Alte 8,4 9,4 8,4 9,2 3,2 - 6,8 7,1 6,5 - 5,3
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Tabelul 20. Ponderea femeilor care au suferit în urma violenţei fizice sau sexuale  
din partea altor persoane decît soţul/partenerul, pe parcursul vieţii (începînd cu vîrsta  
de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după caracteristicile femeilor, %

Violenţa fizică Violenţa sexuală

Începînd cu vîrsta 
de 15 ani În ultimele 12 luni Începînd cu vîrsta

 de 15 ani

Mediu de reşedinţă    

Urban 7,4 1,4 -

Rural 4,7 0,5 0,2

Vîrstă

15-24 ani 9,2 2,0 -

25-34 ani 3,4 0,3 0,3

35-44 ani 6,2 0,3 -

45-54 ani 4,5 1,5 -

55-59 ani 6,0 - -

60-65 ani 6,0 - 0,5

Starea civilă

Căsătorită 4,6 0,6 0,2

Concubinaj 22,6 1,1 -

Divorţată/separată 8,3 - -

Văduvă 2,1 - -

Necăsătorită 5,8 2,3 -

Nivelul de studii

Superior 2,6 0,6 -

Mediu de specialitate 8,8 0,3 0,2

Secundar profesional 8,1 1,7 -

Mediu general 5,2 1,3 -

Gimnazial 6,0 0,7 0,3

Primare/fără studii 5,0 - -

Statutul ocupaţional

Salariată 4,7 1,0 0,2

Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 5,0 - -

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 3,0 - -

Şomeră 5,4 - -

Casnică 7,2 0,6 -

Pensionară 9,7 - 0,3

Alte 13,9 - -

TOTAL 5,9 0,9 0,1
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Tabelul 21. Distribuţia femeilor-victime ale violenţei fizice din partea altor persoane decît soţul/
partenerul, parcursul vieţii (începînd cu vîrsta de 15 ani) şi în ultimele 12 luni, după agresor şi 
frecvenţa cazurilor de violenţă, %

Pe parcursul vieţii, începînd cu vîrsta de 15 ani
O dată De cîteva ori De mai multe ori

Agresor
Tată/tată vitreg 24,5 23,6 51,9
Mamă/mamă vitregă 23,4 28,6 48,0
Soacră/socru 9,6 65,4 25,0
Frate/Soră 10,0 56,2 33,9
Alt membru din familie 46,8 11,0 42,3
Partener de relaţie intimă 54,1 34,6 11,2
Prieten(ă) 17,9 82,1 - 
Cunoscut(ă) 75,8 24,2 - 
Persoană străină 86,4 8,5 5,1
Profesor 17,6 58,7 23,7
Alte 66,2 33,8 - 
TOTAL 18,4 26,6 55,0

Tabelul 22. Ponderea femeilor-victime ale violenţei din partea soţului/partenerului şi a altor 
persoane, care au raportat cazurile de violenţă survenite pe parcursul vieţii, după tipuri  
de violenţă şi după caracteristicile femeilor, %

Violenţa din partea soţului/partenerului Violenţa fizică 
din partea altor 

persoane
Violenţa

fizică
Violenţa
sexuală

Violenţa
fizică sau sexuală

Violenţa
fizică şi sexuală

Mediu de reşedinţă  

Urban 70,5 62,6 61,6 88,9 83,9
Rural 73,5 72,7 69,2 87,8 70,5

Vîrstă

15-24 ani 74,2 57,6 66,4 100,0 100,0
25-34 ani 69,0 38,3 54,5 89,4 60,6
35-44 ani 68,9 88,1 69,5 92,6 76,0
45-54 ani 72,1 72,7 68,1 86,8 78,9
55-59 ani 78,5 68,1 73,9 77,8 34,5
60-65 ani 79,3 72,3 72,2 93,2 52,6

Starea civilă

Căsătorită 67,4 59,1 60,3 84,0 65,5
Concubinaj 86,9 79,7 81,5 95,7 100,0
Divorţată/separată 82,7 88,7 80,6 94,9 64,1
Văduvă 82,4 79,3 78,9 90,8 45,0
Necăsătorită - - - - 100,0

Nivelul de studii

Superior 63,4 59,7 57,9 79,7 69,2
Mediu de specialitate 71,1 73,0 66,1 91,5 69,2
Secundar profesional 76,6 72,4 72,0 88,3 68,8
Mediu general 84,9 76,7 76,3 97,3 92,1
Gimnazial 65,5 58,9 59,6 79,2 83,5
Primare - - - - 100,0
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Statutul ocupaţional

Salariată 73,5 72,3 67,9 91,5 74,9
Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar

85,4 59,7 69,1 100,0 73,3

Lucrător pe cont  
propriu în agricultură

79,8 82,2 77,2 91,3 42,0

Şomeră 50,8 48,7 43,8 69,7 83,9
Casnică 71,7 67,8 66,8 100,0 72,7
Pensionară 71,5 64,8 66,3 78,3 59,7
Alte 61,6 55,9 47,1 85,2 100,0
TOTAL 72,5 68,4 66,4 88,2 78,0

Tabelul 23. Ponderea femeilor-victime ale violenţei fizice din partea soţului/partenerului, care au 
raportat cazurile de violenţă, după gravitatea acţiunilor violente survenite pe parcursul vieţii, %

Violenţa
fizică din partea soţului/

partenerului

din care:
Violenţa

moderată
Violenţa
severă

Medii de reşedinţă  

Urban 70,5 51,0 85,0
Rural 73,5 61,1 84,7

Vîrstă

15-24 ani 74,2 69,3 81,0
25-34 ani 69,0 54,2 89,2
35-44 ani 68,9 58,5 83,6
45-54 ani 72,1 50,7 83,2
55-59 ani 78,5 65,4 86,0
60-65 ani 79,3 67,1 87,0

Starea civilă

Căsătorită 67,4 53,4 83,5
Concubinaj 86,9 57,5 98,1
Divorţată/separată 82,7 93,7 78,6
Văduvă 82,4 62,5 92,8

Nivelul de studii

Superior 63,4 46,2 77,6
Mediu de specialitate 71,1 50,7 90,2
Secundar profesional 76,6 54,3 89,9
General 84,9 78,0 92,5
Gimnazial 65,5 56,4 73,5

Statutul ocupaţional

Salariată 73,5 57,8 83,8
Lucrător pe cont propriu  
în sector non-agrar 85,4 71,6 100,0

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 79,8 67,1 90,1

Şomeră 50,8 26,3 74,5
Casnică 71,7 58,6 90,9
Pensionară 71,5 61,4 82,5
Alte 61,6 63,4 57,9
TOTAL 72,5 57,9 84,8
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Tabelul 24. Ponderea femeilor-victime care au raportat cazuri de violenţă survenite din partea 
soţului/partenerului şi a altor persoane pe parcursul vieţii, după persoana căreia i-au fost 
raportate aceste cazuri şi după tipuri de violenţă, % din total victime ale violenţei

Violenţa din partea soţului/partenerului Violenţa fizică 
din partea altor 

persoaneViolenţa
fizică

Violenţa
sexuală

Violenţa
fizică sau 
sexuală

Violenţa
fizică şi sexuală

Poliţiei 18,8 22,5 16,4 32,8 14,9

Părinţilor 47,3 46,5 42,9 61,7 47,3

Altor rude 25,8 32,4 23,6 43,4 27,5

Prietenilor 18,1 17,4 16,8 21,8 27,5

Vecinilor 8,9 7,8 7,8 11,4 2,0

Medicilor 5,7 7,4 5,0 10,8 3,2

Altor persoane 8,6 9,4 7,5 13,7 4,8

Tabelul 25. Ponderea femeilor-victime care au raportat cazuri de violenţă survenite din partea 
soţului/partenerului şi a altor persoane pe parcursul vieţii, după persoana căreia i-au fost raportate 
aceste cazuri şi după tipuri de violenţă,, % din total victime care au raportat cazuri de violenţă

Violenţa din partea soţului/partenerului
Violenţa fizică 

din partea altor 
persoane

Violenţa
fizică

Violenţa
sexuală

Violenţa
fizică sau 
sexuală

Violenţa
fizică şi sexuală

Poliţiei 26,0 32,9 24,7 37,1 19,1

Părinţilor 65,3 68,0 64,7 70,0 60,7

Altor rude 35,6 47,4 35,5 49,2 35,2

Prietenilor 25,0 25,4 25,3 24,7 35,2

Vecinilor 12,4 11,4 11,8 12,9 2,6

Medicilor 7,8 10,8 7,5 12,2 4,1

Altor persoane 11,9 13,7 11,4 15,5 6,1

Tabelul 26. Ponderea femeilor-victime care au raportat cazuri de violenţă fizică survenite  
din partea soţului/partenerului pe parcursul vieţii, după gravitatea cazurilor de violenţă, %  
din total victime care au raportat cazuri de violenţă

Violenţă
fizică din partea soţului/

partenerului

din care:

Violenţă
moderată

Violenţă
severă

Poliţiei 26,0 3,5 39,1
Părinţilor 65,3 66,3 64,7
Altor rude 35,6 36,1 35,3
Prietenilor 25,0 21,4 27,0
Vecinilor 12,4 9,3 14,2
Medicilor 7,8 1,1 11,8
Altor persoane 11,9 6,9 14,9
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Tabelul 27. Distribuţia femeilor care, în caz de survenire a acţiunilor de violenţă din partea unor 
persoane, ar raporta astfel de cazuri/incidente pe tipuri de persoane/instanţe la care ar apela,  
după mediul de reşedinţă şi vîrsta femeilor, %

Total
Mediul de reşedinţă Vîrstă

urban rural 15-24 25-34 35-44 45-55 55-60 60-65

Nimănui 10,9 10,6 11,1 1,9 10,2 10,3 14,3 19,9 23,0

Soţului/partenerului 20,9 18,0 23,3 4,9 31,3 25,3 26,6 24,3 10,4

Părinţilor 36,0 36,8 35,4 77,9 42,0 31,3 11,7 3,6 1,1

Altor rude 19,9 17,5 21,8 9,8 16,0 20,8 26,0 31,1 30,8

Prietenilor 12,1 16,9 8,2 23,0 7,9 10,9 8,7 5,9 9,6

Vecinilor 2,0 1,1 2,6 0,6 2,6 1,7 2,9 1,4 3,1

Poliţiei 33,3 37,2 30,1 37,1 34,7 29,2 32,2 31,7 32,2

Medicilor/ 
Asistenţilor medicali 3,1 3,6 2,7 1,3 2,6 5,4 4,2 1,6 4,1

Preoţilor 2,1 1,6 2,5 1,0 1,4 3,4 1,7 4,8 2,7

Primarului 2,4 0,7 3,8 1,2 0,6 0,6 5,3 3,7 6,2

Altor persoane 4,6 6,3 3,3 7,8 3,6 6,8 3,2 0,5 1,1

Tabelul 28. Distribuţia femeilor care, în caz de survenire a acţiunilor de violenţă din partea  
unor persoane, ar raporta astfel de cazuri/incidente pe tipuri de persoane/instanţe  
la care ar apela, după starea civilă a femeilor, %

Total
Starea civilă

căsătorită concubinaj divorţată/
separată văduvă necăsătorită

Nimănui 10,9 13,1 6,7 10,9 15,6 3,6

Soţului/partenerului 20,9 34,6 - - - -

Părinţilor 36,0 25,0 49,2 29,1 13,0 76,6

Altor rude 19,9 21,5 24,2 12,1 41,4 10,9

Prietenilor 12,1 7,6 18,6 17,2 8,6 23,1

Vecinilor 2,0 2,6 1,4 0,8 3,7 -

Poliţiei 33,3 28,7 28,4 49,8 33,0 41,2

Medicilor/ 
Asistenţilor medicali 3,1 3,1 1,3 6,7 3,2 1,8

Preoţilor 2,1 2,0 1,8 1,5 5,6 1,6

Primarului 2,4 3,2 2,6 1,1 3,9 -

Altor persoane 4,6 2,2 22,3 5,3 3,4 8,0



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

141

Tabelul 29. Distribuţia femeilor după motivul neadresării/neraportării în caz de violenţă,  
după mediul de reşedinţă şi vîrsta femeilor, %

Total
Mediul de reşedinţă Vîrstă

urban rural 15-24 25-34 35-44 45-55 55-60 60-65

Motivul 
neadresării

Frica de răzbunare a 
partenerului 7,3 7,8 6,9 14,8 13,8 - 10,9 2,4 3,4

Ruşinea 40,2 31,1 47,2 47,2 38,1 30,7 39,4 37,2 57,3

Lipsa încrederii în 
organele de poliţie 18,2 11,0 23,8 - 9,6 12,5 25,1 27,3 18,5

Lipsa încrederii în 
sistemul de justiţie 6,3 1,2 10,2 - 6,5 - 10,1 6,1 8,0

Lipsa încrederii 
în sistemul de 
protecţie socială

7,2 5,3 8,7 - 6,5 - 7,5 15,7 8,0

Lipsa încrederii în 
sistemul de sănătate 3,7 1,2 5,7 - 3,8 - 5,6 1,7 8,0

Pot face faţă şi 
soluţiona problema 
de sinestătător

44,7 67,5 26,9 32,4 39,9 59,0 38,1 37,7 59,4

Familia îmi acordă 
sprijin 19,5 8,5 28,1 85,2 27,6 24,5 12,9 9,6 7,1

Tabelul 30. Distribuţia femeilor după motivul neadresării/neraportării  
în caz de violenţă, după starea civilă a femeilor, %

Total
Starea civilă

căsătorită concubinaj divorţată/
separată văduvă necăsătorită

Motivul neadresării

Frica de răzbunarea 
partenerului 7,3 9,0 - - 8,7 -

Ruşinea 40,2 37,7 44,0 62,4 56,1 13,8

Lipsa încrederii în 
organele de poliţie 18,2 20,1 44,5 8,1 18,5 -

Lipsa încrederii în 
sistemul de justiţie 6,3 8,6 - - - -

Lipsa încrederii în 
sistemul de  
protecţie socială

7,2 9,9 - - - -

Lipsa încrederii în 
sistemul de sănătate 3,7 5,1 - - - -

Pot face faţă şi 
soluţiona problema 
de sinestătător

44,7 47,7 23,5 43,2 58,0 5,1

Familia îmi acordă 
sprijin 19,5 18,3 11,4 0,0 6,0 81,2
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Tabelul 31. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale după nivelul 
de informare a acestora privind existenţa Legii nr 45 cu privire la prevenirea şi combaterea  
violenţei în familie, după caracteristicile femeilor, % 

Total femei intervievate Victime ale violenţei fizice 
sau sexuale

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale

Da Nu Da Nu Da Nu

Mediu de reşedinţă       

Urban 49,5 50,5 48,5 51,5 49,5 50,5

Rural 36,2 63,8 32,7 67,3 38,7 61,3

Vîrstă

15-24 ani 44,2 55,8 49,4 50,6 42,1 57,9

25-34 ani 47,6 52,4 36,4 63,6 53,6 46,4

35-44 ani 45,8 54,2 50,3 49,7 42,2 57,8

45-54 ani 39,9 60,1 36,7 63,3 42,7 57,3

55-59 ani 33,9 66,1 33,2 66,8 36,3 63,7

60-65 ani 27,3 72,7 17,1 82,9 36,3 63,7

Starea civilă

Căsătorită 41,4 58,6 36,4 63,6 44,2 55,8

Concubinaj 39,7 60,3 35,2 64,8 46,6 53,4

Divorţată/separată 52,2 47,8 57,6 42,4 42,9 57,1

Văduvă 25,3 74,7 20,1 79,9 31,0 69,0

Necăsătorită 45,9 54,1 54,5 45,5 45,4 54,6

Nivelul de studii

Superior 67,2 32,8 66,6 33,4 67,6 32,4

Mediu de specialitate 50,8 49,2 49,9 50,1 51,8 48,2

Secundar profesional 35,1 64,9 36,9 63,1 34,3 65,7

Mediu general 32,8 67,2 20,8 79,2 36,3 63,7

Gimnazial 32,1 67,9 25,3 74,7 37,3 62,7

Primar 27,9 72,1 81,0 19,0 24,4 75,6

Statutul ocupaţional

Salariată 51,2 48,8 50,1 49,9 52,3 47,7

Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 33,6 66,4 35,1 64,9 31,6 68,4

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 24,9 75,1 17,7 82,3 32,4 67,6

Şomeră 29,8 70,2 17,5 82,5 37,4 62,6

Casnică 35,9 64,1 33,6 66,4 37,9 62,1

Pensionară 25,7 74,3 21,0 79,0 30,6 69,4

Alte 55,0 45,0 73,1 26,9 40,8 59,2

TOTAL 42,2 57,8 38,7 61,3 43,9 56,1
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Tabelul 32. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale după nivelul 
de cunoaştere a faptului că violenţa în familie este o infracţiune, după caracteristicile femeilor, % 

Total femei intervievate Victime ale violenţei fizice 
sau sexuale

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale

Da Nu Da Nu Da Nu

Mediu de reşedinţă       

Urban 90,9 9,1 90,3 9,7 91,3 8,7

Rural 75,6 24,4 74,9 25,1 75,9 24,1

Vîrstă

15-24 ani 76,6 23,4 76,7 23,3 76,4 23,6

25-34 ani 87,0 13,0 79,5 20,5 90,9 9,1

35-44 ani 85,0 15,0 83,9 16,1 85,9 14,1

45-54 ani 82,2 17,8 80,7 19,3 84,5 15,5

55-59 ani 82,5 17,5 83,4 16,6 80,7 19,3

60-65 ani 82,8 17,2 78,4 21,6 86,7 13,3

Starea civilă  

Căsătorită 83,4 16,6 81,6 18,4 84,3 15,7

Concubinaj 78,0 22,0 72,5 27,5 86,5 13,5

Divorţată/separată 88,5 11,5 86,3 13,7 92,2 7,8

Văduvă 74,5 25,5 69,5 30,5 80,7 19,3

Necăsătorită 80,4 19,6 85,8 14,2 80,1 19,9

Nivelul de studii  

Superior 94,9 5,1 93,1 6,9 95,8 4,2

Mediu de specialitate 88,6 11,4 87,5 12,5 89,9 10,1

Secundar profesional 81,2 18,8 77,4 22,6 84,7 15,3

Mediu general 79,5 20,5 75,7 24,3 80,7 19,3

Gimnazial 75,0 25,0 75,4 24,6 75,1 24,9

Primar 59,7 40,3  - 100,0 63,7 36,3

Statutul ocupaţional  

Salariată 87,5 12,5 85,7 14,3 89,1 10,9

Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 85,8 14,2 82,2 17,8 90,5 9,5

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 76,1 23,9 70,1 29,9 82,3 17,7

Şomeră 79,4 20,6 81,4 18,6 78,2 21,8

Casnică 77,6 22,4 77,5 22,5 77,7 22,3

Pensionară 76,9 23,1 74,7 25,3 79,2 20,8

Alte 80,0 20,0 79,0 21,0 80,8 19,2

TOTAL 82,5 17,5 80,8 19,2 83,4 16,6
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Tabelul 33. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale după nivelul 
de informare privind existenţa prevederilor de protejare a femeilor-victime prin izolarea temporară 
a agresorului, după caracteristicile femeilor, % respondentelor din total femei care au auzit despre 
Legea nr. 45

Total femei intervievate Victime ale violenţei fizice 
sau sexuale

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale

Da Nu Da Nu Da Nu
Mediu de reşedinţă       
Urban 91,9 8,1 95,2 4,8 89,8 10,2
Rural 89,1 10,9 88,6 11,4 89,8 10,2

Vîrstă  

15-24 ani 85,9 14,1 88,6 11,4 84,6 15,4
25-34 ani 94,8 5,2 96,4 3,6 93,8 6,2
35-44 ani 89,1 10,9 90,4 9,6 87,9 12,1
45-54 ani 93,0 7,0 92,5 7,5 94,4 5,6
55-59 ani 87,8 12,2 86,0 14,0 89,4 10,6
60-65 ani 94,4 5,6 100,0 - 92,1 7,9

Starea civilă  

Căsătorită 91,1 8,9 90,1 9,9 91,4 8,6
Concubinaj 91,0 9,0 100,0 -  80,4 19,6
Divorţată/separată 95,0 5,0 92,8 7,2 100,0 - 
Văduvă 88,7 11,3 89,5 10,5 88,1 11,9
Necăsătorită 87,3 12,7 100,0 -  86,3 13,7

Nivelul de studii  

Superior 93,0 7,0 95,9 4,1 91,2 8,8
Mediu de specialitate 92,1 7,9 91,8 8,2 92,4 7,6
Secundar profesional 89,4 10,6 83,1 16,9 95,5 4,5
Mediu general 88,5 11,5 83,6 16,4 89,9 10,1
Gimnazial 89,9 10,1 100,0 - 85,3 14,7
Primar 74,2 25,8 100,0 - 68,5 31,5

Statutul ocupaţional  

Salariată 91,8 8,2 91,8 8,2 91,9 8,1
Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 95,5 4,5 92,4 7,6 100,0 -  

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 88,7 11,3 100,0 - 82,3 17,7

Şomeră 92,1 7,9 100,0 - 89,8 10,2
Casnică 86,4 13,6 83,8 16,2 88,4 11,6
Pensionară 91,5 8,5 91,5 8,5 91,5 8,5
Alte 91,0 9,0 84,7 15,3 100,0 - 
TOTAL 90,6 9,4 91,7 8,3 89,8 10,2
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Tabelul 34. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale după  
pinia acestora în ceea ce priveşte caracterul adecvat şi eficienţa Legii nr. 45 în a asigură  
protecţia necesară victimelor violenţei şi, respectiv, a aplica pedepse pentru infractori,  
după caracteristicile femeilor, % 

Total femei intervievate Victime ale violenţei fizice 
sau sexuale

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale

Da Nu Nu ştiu Da Nu Nu ştiu Da Nu Nu ştiu

Mediu de reşedinţă    

Urban 44,3 35,5 20,3 36,5 47,1 16,4 47,8 30,0 22,2

Rural 41,1 34,0 24,9 32,0 39,5 28,5 46,5 30,5 23,0

Vîrstă

15-24 ani 42,5 29,5 27,9 26,7 34,9 38,3 45,2 28,3 26,5

25-34 ani 43,7 32,1 24,3 38,9 34,7 26,4 47,1 30,7 22,2

35-44 ani 37,8 38,0 24,2 38,3 37,0 24,7 37,3 39,0 23,7

45-54 ani 48,1 36,0 15,8 36,0 48,2 15,8 57,7 25,3 17,0

55-59 ani 27,1 55,8 17,1 13,7 70,5 15,8 40,0 41,7 18,3

60-65 ani 63,4 23,5 13,0 52,2 47,8 - 68,1 13,4 18,5

Starea civilă

Căsătorită 42,0 35,1 22,9 34,9 37,9 27,3 45,7 33,8 20,5

Concubinaj 37,4 46,6 16,1 21,5 55,7 22,8 55,9 35,9 8,2

Divorţată/separată 29,1 53,9 16,9 26,1 61,5 12,4 36,2 36,4 27,4

Văduvă 58,0 34,4 7,7 47,1 46,6 6,3 65,4 26,0 8,6

Necăsătorită 50,5 21,4 28,1 73,9 - 26,1 48,8 23,0 28,2

Nivelul de studii

Superior 43,7 36,7 19,6 42,3 35,8 21,9 45,6 36,7 17,7

Mediu de specialitate 42,7 46,0 11,3 28,5 60,3 11,2 59,6 28,9 11,5

Secundar profesional 30,7 38,7 30,6 23,3 45,1 31,6 37,9 32,5 29,7

Mediu general 42,0 31,2 26,8 24,8 41,3 33,9 42,7 30,2 27,2

Gimnazial 53,5 17,6 28,9 52,3 26,4 21,3 54,1 13,5 32,4

Primar 25,5 56,5 18,1 - - 100,0 31,1 68,9 - 

Statutul ocupaţional

Salariată 42,9 36,6 20,5 35,1 43,3 21,6 50,1 30,5 19,4

Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 62,8 25,4 11,8 50,0 42,4 7,6 81,9 - 18,1

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 40,2 36,0 23,8 51,8 24,5 23,7 33,6 42,6 23,8

Şomeră 34,3 51,8 13,9 12,3 59,1 28,6 40,6 49,7 9,7

Casnică 20,2 44,8 34,9 16,3 34,3 49,4 23,2 52,9 24,0

Pensionară 42,0 39,7 18,3 31,8 57,0 11,2 49,1 27,7 23,2

Alte 26,8 41,7 31,5 13,0 71,3 15,7 46,2 - 53,8

TOTAL 42,8 34,8 22,5 34,2 43,1 22,7 47,2 30,3 22,5
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Tabelul 35. Distribuţia femeilor-victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale  
după nivelul de informare privind existenţa liniei de încredere pentru femei  
(080088008), după caracteristicile femeilor, % 

Total femei intervievate Victime ale violenţei fizice 
sau sexuale

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale

Da Nu Da Nu Da Nu

Mediu de reşedinţă       

Urban 61,9 38,1 61,7 38,3 62,3 37,7

Rural 63,5 36,5 57,2 42,8 67,9 32,1

Vîrstă

15-24 ani 62,1 37,9 62,3 37,7 61,5 38,5

25-34 ani 65,7 34,3 60,7 39,3 69,3 30,7

35-44 ani 65,0 35,0 61,8 38,2 67,4 32,6

45-54 ani 69,9 30,1 66,1 33,9 74,0 26,0

55-59 ani 49,7 50,3 42,3 57,7 58,5 41,5

60-65 ani 46,2 53,8 43,0 57,0 49,1 50,9

Starea civilă

Căsătorită 63,1 36,9 58,8 41,2 66,3 33,7

Concubinaj 70,1 29,9 67,2 32,8 74,6 25,4

Divorţată/separată 67,3 32,7 61,6 38,4 77,3 22,7

Văduvă 54,5 45,5 59,3 40,7 50,1 49,9

Necăsătorită 60,5 39,5 27,9 72,1 62,5 37,5

Nivelul de studii

Superior 75,2 24,8 74,7 25,3 76,8 23,2

Mediu de specialitate 70,9 29,1 67,3 32,7 75,3 24,7

Secundar profesional 64,8 35,2 62,0 38,0 68,3 31,7

Mediu general 51,2 48,8 39,7 60,3 55,0 45,0

Gimnazial 57,2 42,8 53,2 46,8 59,8 40,2

Primar 63,7 36,3 81,0 19,0 62,5 37,5

Statutul ocupaţional

Salariată 71,2 28,8 66,7 33,3 75,5 24,5

Lucrător pe cont propriu  
în sectorul non-agrar 41,0 59,0 31,4 68,6 53,9 46,1

Lucrător pe cont propriu  
în agricultură 61,2 38,8 61,4 38,6 61,0 39,0

Şomeră 62,1 37,9 58,0 42,0 64,6 35,4

Casnică 61,0 39,0 60,7 39,3 61,2 38,8

Pensionară 44,8 55,2 44,2 55,8 45,5 54,5

Alte 63,2 36,8 75,7 24,3 53,4 46,6

TOTAL 62,8 37,2 58,9 41,1 65,2 34,8



V
io

le
n

ţa
  f

aţ
ă 

 d
e 

 f
em

ei
  

în
  

fa
m

ili
e 

în
  

Re
p

u
b

lic
a 

 M
o

ld
ov

a
RA

PO
RT

  2
01

1

147

Tabelul 36. Distribuţia femeilor-victime care au apelat la servicii de asistenţă specializată  
după tipul serviciilor şi nivelul de satisfacţie, %

% femeilor care au apelat 
după ajutor din total femei 

care s-au adresat la organele 
abilitate în acordarea 

suportului

Sunteţi satisfăcută de serviciile oferite

Da Nu Nu ştiu

Tipul serviciilor

Poliţie 86,0 33,7 51,1 15,2
Asistenţă medicală 21,9 92,7 6,0 1,4
Asistenţă psihologică 1,3 76,4 - 23,6
Asistenţă juridică 2,8 22,1 41,4 36,5
Alte 15,4 54,2 12,8 33,0

Tabelul 37. Ponderea femeilor, victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale,  
care şi-au exprimat acordul cu privire la modelul de comportament violent faţă de femei  
din partea soţilor/partenerilor, după caracteristicile femeilor, %

 

Ponderea femeilor care sunt de acord cu următoarea situaţie:

Femeia trebuie să 
se supună opiniei 

soţului

Soţul trebuie să 
se simtă capul 

familiei

Femeia  
nu trebuie  

să contrazică  
soţul

Femeia trebuie să 
ceară permisiunea 

de a merge în 
vizită la rude, 

prieteni

Femeia trebuie 
să întreţină relaţii 
sexuale cu soţul 

chiar dacă nu 
doreşte

Mediul de reşedinţă

Urban 32,5 68,5 52,8 17,1 13,1

Rural 32,2 72,7 54,6 27,2 14,6

Vărsta

15-24 ani 22,1 67,9 46,5 22,7 5,0

25-34 ani 30,7 74,0 51,8 22,2 14,0

35-44 ani 29,8 64,7 51,0 19,6 16,5

45-54 ani 40,3 73,0 64,2 25,3 17,7

55-59 ani 39,2 74,3 52,9 25,2 16,8

60-65 ani 46,0 75,1 62,2 20,3 22,8

Starea civilă

Căsătorită 36,0 73,6 57,6 23,3 17,3

Concubinaj 21,1 54,4 40,6 19,9 10,2

Divorţată/separată 31,3 73,7 54,2 25,1 11,3

Văduvă 40,9 64,1 57,9 18,1 18,1

Necăsătorită 21,6 66,7 44,0 21,5 4,5

Nivel de studii

Superior 18,8 65,7 48,9 13,9 12,6

Mediu de specialitate 30,2 71,4 56,8 16,7 9,0

Secundar profesional 39,1 68,3 63,1 25,7 18,3

Mediu general 31,9 68,8 47,8 18,6 14,6

Gimnazial 41,7 76,8 57,5 33,5 15,1

Primar 25,9 82,6 38,8 39,4 9,6
Victime ale violenţei 
fizice sau sexuale 35,2 69,9 54,1 25,0 17,9

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale 30,1 71,1 53,4 20,6 10,8

TOTAL 32,3 70,8 53,8 22,6 13,9
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Tabelul 38. Ponderea femeilor, victime şi non-victime ale violenţei fizice sau sexuale,  
care susţin acţiuni de manifestare fizică abuzivă asupra femeii din partea soţului/partenerului  
în anumite situaţii, după caracteristicile femeilor, %

Ponderea femeilor care susţin acţiuni de manifestare fizică abuzivă asupra femeii  
din partea soţului/partenerului, dacă aceasta:

Nu execută 
sarcinile ce ţin de 

gospodărie

Nu se conformează 
deciziei soţu-lui/

partenerului

Refuză să întreţină 
relaţii sexuale cu 
soţul/partenerul

Este suspectată  
de infidelitate

Este descoperită  
ca fiind infidelă

Mediul de reşedinţă

Urban 2,6 1,7 1,6 4,3 17,0

Rural 5,4 2,5 2,7 12,2 33,3

Vîrstă

15-24 ani 2,2 1,2 3,7 11,7 25,2

25-34 ani 1,4 0,9 1,1 4,5 23,8

35-44 ani 4,9 3,2 1,4 8,2 23,1

45-54 ani 6,5 3,5 2,0 9,9 30,5

55-59 ani 3,6 1,6 2,7 6,7 26,8

60-65 ani 11,1 3,3 2,2 10,9 27,4

Starea civilă

Căsătorită 4,9 2,6 1,7 9,1 27,7

Concubinaj - 0,6  - 4,8 10,2

Divorţată/separată 0,3 1,1 1,1 6,7 28,3

Văduvă 13,7 2,3 2,4 7,6 26,8

Necăsătorită 1,5 1,5 4,6 9,5 23,0

Nivel de studii

Superior 1,5 0,3 - 2,2 14,4

Mediu de specialitate 2,6 1,9 0,7 1,3 19,2

Secundar profesional 7,0 3,9 1,3 14,8 29,5

Mediu general 3,4 0,6 2,0 7,4 25,2

Gimnazial 6,7 4,4 6,2 15,6 36,8

Primar - - - 9,6 37,2

Victime ale violenţei  
fizice sau sexuale 6,3 3,1 2,4 12,3 34,5

Non-victime ale violenţei 
fizice sau sexuale 2,8 1,4 1,9 6,2 20,2

TOTAL 4,1 2,1 2,2 8,7 25,9
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