
 
   

 
 

 

 

 

Serviciul specializat pentru victimele violenţei sexuale în raioanele Cahul şi Ungheni  

Concept 

 

Context:  

În Republica Moldova încă există un șir de lacune între cadrul normativ și aplicarea acestuia în 

practică în raport cu victimele violenței sexuale (VVS). Acestea, de regulă, încă se mai confruntă cu 

multiple bariere nu numai culturale, economice și sociale, dar și de ordin legal, care le fac dificil 

accesul la justiție. VVS nu au acces corespunzător la servicii psihologice specializate, la asistență 

juridică calificată și gratuită, acordată de instituțiile de stat sau de ONG-uri, de prestatori de servicii 

finanțați din bugetul de stat sau bugetele locale. Numărul adresărilor din partea VVS la serviciile de 

asistență juridică și protecție socială este redus, situația dată fiind determinată de mai mulți factori: 

stereotipurile din societate care blamează, de regulă, victima, și nu agresorul; neîncrederea 

victimelor abuzurilor sexuale nu numai în persoanele ce o înconjoară, dar și în profesioniști, justiție; 

dependența de agresor sau frica insuflată de acesta; lipsa informațiilor unde ar putea să se adreseze 

în astfel de situații și nivelul redus de cunoștințe juridice.   

Mai multe ţări europene au dezvoltat servicii specializate destinate VVS, aşa cum este prevăzut şi in 

instrumentele şi actele normative internaţionale.1  

Scopul  serviciului specializat pentru VVS:  

 Scopul este asigurarea protecției imediate și accesul la servicii urgente şi la justiție a VVS, precum și 

atragerea la răspunde a făptuitorilor.  

Obiectivele specifice: 

 Asigurarea serviciilor de asistenţă medicală, examinare medico-legală, asistenţă post 

traumatică şi consiliere imediată, pentru VVS.   

 Acordarea serviciilor necesare VVS într-o singură locație; 

 Intervenţiile specialiştilor vor asigura caracterul multi/intersectorial al asistenței oferite 

centrate pe traumă şi protecţie legală pentru VVS; 

 Asigurarea și eficientizarea procesului de investigare și urmărire în justiție a infracţiunilor 

privind viaţa sexuală prin documentarea promptă şi eficientă a cazurilor de violenţă sexuală; 

  Referirea VVS către alte servicii de suport necesare pe termen lung, identificate în urma 

evaluării cazului; 

 Prevenirea violenţei sexuale prin educarea populaţiei dar şi prin facilitarea accesului la 

servicii directe menite să reducă re-traumatizarea victimelor şi să prevină recidivele în cazul 

făptuitorilor.  

 

                                                           
1
 Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei domestice (Convenţia de la 

Istanbul) 



 
   

 
 

 

 

 

Beneficiarii serviciului: 

Femei2, victime ale violenţei sexuale. 

Organizarea şi funcţionarea serviciului specializat pentru VVS.  

În majoritatea ţărilor europene, acest serviciul este organizat in forma Centrului de criză pentru 

victimele violului, amplasat într-o instituţie medico-sanitară, funcţională 24/24, unde există serviciu 

ginecologic, cu infrastructura corespunzătoare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități3. 

Victima se poate adresa direct la spital sau la poliție. În cazul adresării la poliție, polițistul care a 

preluat cazul în primul rând va aduce victima la Centrul de criză pentru victimele violului, amplasat 

in centrul Perinatologic sau in cadrul spitalului raional. Serviciul poate fi gestionat de un ONG 

special pregătit in acest sens sau de servicii publice (instituţii publice care oferă servicii pentru 

victimele violenţei in familie). În anumite țări aceste servicii sunt gestionate de ONG-uri, în altele 

sunt servicii publice, cu specialiști bine pregătiți să intervină în asemenea cazuri.   

Serviciile prestate în cadrul centrului de criză pentru VVS: 

Specialiştii vor oferi următoarele tipuri de servicii:  

1. Examinarea şi asistenţa medicală prevede examinarea ginecologică, inclusiv colectarea 

materialului necesar pentru diagnosticul maladiilor cu transmisie sexuală, eventual sarcină şi 

contracepție de urgenţă. Tratamentul şi profilaxia bolilor cu transmisie sexuală ca fi asigurat 

tot la această etapă.    

2. Examinarea medico-legală, se va face preferabil în acelaşi timp cu examenul medical 

ginecologic, astfel încât să fie supusă unei examinări odată de 2 specialişti. Examinarea 

medico-legală are drept scop colectarea materialului biologic şi examinarea obiectivă care 

ulterior va sta la baza raportului de constatare sau a raportului de expertiză medico-legală.   

3. Serviciile sociale rezidă în evaluarea de către asistentul social a riscurilor existente după 

infracțiunea sexuală, acțiunilor pentru securitatea persoanei, identificarea nevoilor victimei 

și organizarea plasamentului în cazul în care revenirea victimei acasă prezintă pericol pentru 

ea. Referirea și facilitarea accesului la servicii specializate de suport (întocmirea dosarului 

individualizat de asistență,  facilitarea plasamentului de urgență de până la 72 de ore, 

plasament de lungă durată, in dependenţă de necesităţile identificate). 

 

4. Consilierea psihologică gratuită. Victimele agresiunii sexuale prezintă diverse simptome și 

grad de traume, care le pot afecta viața de zi cu zi încă multă vreme după ce a avut loc 

incidentul. Este necesar ca victimele să poată beneficia de consiliere psihologică gratuită, 

pentru a depăși trauma dar şi pentru o stabilitate psiho-emoţională a victimei pe durata 

urmăririi penale şi judecării cauzei.  

                                                           
2
 “femeile” includ şi fetele cu vârsta până în 18 ani, în coformitate de defniţia din Convenţia de la Istanbul.  

3
 Conform recomadării Organizaţiei Modiale a sănătăţii.  



 
   

 
 

 

 

 

5. Consultație și asistență juridică gratuită. Victimele violenței sexuale au dreptul la servicii 

juridice gratuite. Aceasta înseamnă că victimele pot fi reprezentate și susținute legal pe 

parcursul procedurilor judiciare. Asistenţa juridică poate fi organizată fie prin implicarea 

unui avocat specializat pentru aceste tipuri de infracţiuni (in cazul în care serviciul este 

implementat de un ONG, care are şi un avocat pentru servicii de asistenţă juridică), fie prin 

intermediul avocaţilor din cadrul Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică garantată de 

Stat (CNAJGS).  

Serviciile în cadrul Centrului de criză pentru VVS sunt acordate de specialiștii angajați, precum și 

de persoanele desemnate (polițiști, procurori, medici, medici-legiști, avocați garantați de stat, 

etc.). Specialiștii angajați și desemnați formează echipa multidisciplinară a Centrului/serviciului 

specializat. 

Echipa Centrului asigură buna funcţionare a serviciului, conexiune şi platforma multidisciplinară a 

tuturor specialiştilor desemnaţi. Echipa Centrului de criză pentru VVS sunt persoane angajate şi 

reprezintă următorii specialişti: 

- Coordonatoarea (managerul/a de caz) Centrului (întocmește, monitorizează și evaluează 

planul individualizat de asistență specializată). Coordonatoarea serviciului poate fi un medic 

ginecolog, special instruită să gestioneze acest serviciu; La fel in calitate de coordonatoare poate fi 

şi alt specialist, psiholog sau jurist, dar în acest caz, medicul ginecolog va fi angajat prin cumul, ca şi 

specialist al Echipei Centrului pentru victimele violului.  

- Psiholog,  

- avocat specializat (la necesitate). 

Desemnarea specialiştilor va avea loc prin intermediul acordurilor de parteneriat/de colaborare 

între instituţiile abilitate in acest domeniu. ONG-ul sau instituţia publică care gestionează serviciul 

va încheia acord de colaborare cu Spitalul raional sau centrul Perinatologic, cu Inspectoratul de 

poliţie raional, centrul de Medicină Legală, Procuratură şi alte instituţii conform competenţelor.  

Lista sugestivă de specialişti desemnaţi: 

 Poliţist; 

 Medic legist; 

 Procuror; 

 Avocat din cadrul CNAJGS (după caz). 

Planificare și dezvoltarea serviciului  

1. Identificarea și adaptarea unei locații adecvate pentru serviciul specializat destinat VVS in Cahul 

şi Ungheni (in incinta instituţiilor medico-sanitare, unde există serviciul ginecologic);  



 
   

 
 

 

 

 

2. Identificarea autorităţii publice centrale sau a autorităţilor publice locale (Consiliul raional 

Ungheni şi Cahul) care va aloca spaţiu pentru dezvoltarea serviciului dar şi care va prelua acest 

serviciu în bugetul său, după expirarea proiectului 

3. Elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru estimarea costului necesar pentru dotarea tehnică 

dar şi pilotarea acestui serviciu;  

4. Încheierea acordului de colaborare intre Echipa Centrul de criză pentru VVS (dacă este creat în 

baza unui ONG funcţional) şi autorităţile relevante de nivel local şi central cu competenţe in 

domeniu precum şi instituţiile publice ONG-uri relevante in acest domeniu; 

5. În cazul, în care Centrul de Criză pentru victimele violului, va fi implementat în cadrul unei 

instituţii publice(de exemplu spitalul raional sau centrul Perinatologic, Consiliul raional, care este 

fondatorul instituţiei medicale, va emite o decizie în sensul, creării şi lansării acestui servicii, dar şi 

asigurarea durabilităţii financiare, după finalizarea proiectului. La fel, poate fi semnat un acord de 

colaborare intre Consiliile raionale Cahul şi Ungheni cu UN Women Moldova, care implementează 

proiectul EVA cu suportul Uniunii Europene. Acordul va detaliza, suportul oferit în cadrul proiectului 

pentru crearea şi dezvoltarea serviciului (lucrări de renovare şi amenajare a spaţiului, mentenanţă, 

instruire specialiştilor, achitarea salariilor specialiştilor echipei Centrului de criză pentru victimele 

violului,etc.) dar şi rolul Consiliului raional în calitate de fondator al instituţiei medicale de 

menţinere a serviciului specializat după finalizarea proiectului. 


