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În articol sunt analizate datele studiului Opinia tinerilor din Republica Moldova privitor la violenţa domestică 

desfăşurat în perioada 1-15 martie 2015, pe un eşantion de 120 de studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova. Sunt 
prezentate opiniile studenţilor referitoare la violenţa în familie, cauzele ce stau la baza fenomenului dat, consecinţele, 
precum şi acţiunile tinerilor cu privire la combaterea acestui flagel.  
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DOMESTIC VIOLENCE IN VISION OF YOUNG PEOPLE 
In the article the authors are analyzing the results of the study "Opinion of Moldovan youth regarding domestic 

violence." conducted on March 1–15th, on a sample of 120 students of Moldova State University. Here are presented 
the students’ opinion about their attitude regarding domestic violence, as well as causes underlying this phenomenon, 
consequences and actions of youth on combating this phenomenon. 
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Introducere 
Violenţa faţă de femei şi violenţa în familie prevalează în întreaga lume şi Republica Moldova nu este o 

excepţie, fiind bine camuflată prin intermediul multor reprezentări greşite despre rolul tradiţional al bărbatu-
lui şi al femeii în familie şi în societate. Violenţa în familie apare ca urmare a lipsei de cultură, a perceperii 
eronate a valorilor familiale şi sociale sau a neglijării lor. Mai mult, este o problemă dificil de abordat de 
către asistenţii sociali în contextul în care majoritatea celor care se confruntă cu ea (fie agresorul sau victima) 
refuză ajutorul până în momente critice sau manifestă neîncredere în posibilitatea schimbării. 

Violenţa este un proces ciclic cu o frecvenţă şi gravitate crescândă sau constituie nişte acţiuni abuzive 
sistematice, desfăşurate pe o anumită perioadă de timp, în scop de control, intimidare, dominare şi/sau de 
corectare şi de formare a unui sentiment de frică [1].  

Violenţa în familie poate fi definită ca un pattern control coercitiv caracterizat prin folosirea comporta-
mentelor abuzive fizice, sexuale sau emoţionale. Violenţa în familie include: violenţa fizică, rele tratamente 
aplicate minorului, limitarea independenţei partenerului, nerespectarea drepturilor, sentimentelor, opiniilor 
partenerului, violenţa între fraţi, abuzul şi violenţa asupra membrilor vârstnici ai familiei etc. Acest tip de 
violenţă, numit şi violenţă domestică, include toate aspectele de violenţă apărute într-o relaţie de tip familial 
între rude de sânge, rude prin alianţă, soţi sau concubini [2].  

Conform Legii Republicii Moldova nr.45 din 02.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, „violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor 
pentru autoapărare sau apărarea altora, care se manifestă verbal sau fizic, prin abuz fizic, sexual, psihologic, 
spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material sau moral, comise de un membru al familiei 
împotriva altor membri de familie, inclusiv împotriva copiilor, precum şi împotriva proprietăţii comune sau 
personale” [3]. 

La formularea noţiunii de violenţă domestică este importantă analiza obiectivă a experienţei naţionale şi 
internaţionale, inclusiv a aspectelor gender: 

 Manifestări ale violenţei domestice au loc indiferent de astfel de factori ca etnia, mediul cultural şi 
religios, situaţia economică, nivelul de educaţie etc. Violenţa domestică se răsfrânge atât asupra femeilor, cât 
şi asupra bărbaţilor. Însă, majoritatea acţiunilor de violenţă domestică sunt întreprinse de bărbaţi împotriva 
femeilor. 

 Femeile, în comparaţie cu bărbaţii, mai des sunt supuse violenţei domestice pe parcursul vieţii; mai des 
devin obiectul victimizării repetate; mult mai frecvent suferă de leziuni corporale şi au nevoie de asistenţă 
medicală; mai des sunt ameninţate. 

 În plan practic, consecinţele violenţei domestice asupra modului de trai, situaţiei financiare şi educaţiei 
copiilor sunt mai serioase pentru femei comparativ cu bărbaţii.  

© Universitatea de Stat din Moldova, 2016 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2016, nr.8(98) 

 Seria “{tiin\e sociale”    ISSN 1814-3199,      ISSN online 2345-1017,      p.25-29    
 

 26

 Astfel, recunoaşterea şi sublinierea faptului că femeile constituie obiectul direct al violenţei domestice 
prezintă o parte importantă a definiţiei acestui flagel, sintagma folosindu-se pentru a desemna, de obicei, 
violenţa bărbatului asupra partenerei sale [4]. 

Un tablou statistic comprehensiv cu privire la fenomenul violenţei în familie în Republica Moldova nu 
există, dat fiind faptul că datele cu referire la acest fenomen sunt colectate de diferiţi actori atât guvernamentali, 
cât şi nonguvernamentali. Totuşi, studiile şi datele disponibile, bazate pe un număr limitat de sondaje, relevă 
nu doar existenţa fenomenului violenţei faţă de femei, ci şi faţă de membrii familiei. Cauzele determinante 
ale acestui fenomen sunt: nivelul înalt de sărăcie, situaţia politică instabilă şi sistemul juridic „imperfect” [5]. 
Cu toate acestea, informaţia disponibilă nu oferă evidenţe suficiente privind cauzele ce generează această 
problemă, rolul inechităţii de gen, factorii care ar putea determina fenomenul violenţei, dar şi posibilele con-
secinţe ale violenţei asupra sănătăţii şi nivelului de bunăstare al victimelor, inclusiv al societăţii în general. 

Metode aplicate şi rezultate obţinute 
Combaterea şi prevenirea fenomenului de violenţă a devenit în ultimul timp un subiect frecvent al cerce-

tărilor desfăşurate de sociologi, asistenţii sociali, psihologi, jurişti, medici etc., atât prin aplicarea metodelor 
cantitative, cât şi calitative. Demersurile iniţiate de specialişti din diverse domenii au încercat să ofere expli-
caţii cât mai cuprinzătoare pentru actele de violenţă în familie, fiecare cercetător propunându-şi să depăşeas-
că limitele investigaţiilor anterioare eforturilor sale. Astfel, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a fost 
realizat un studiu sociologic Opinia tinerilor din Republica Moldova privitor la violenţa domestică (cazul 
USM), în perioada 1-15 martie 2015, pe un eşantion de 120 de studenţi ai USM, construit proporţional pentru 
facultăţi, ani de studii şi sex, având marja de eroare 2,6%. Scopul cercetării a fost determinarea atitudinii 
studenţilor faţă de violenţa în familie, determinarea cauzelor ce stau la baza fenomenului dat, consecinţele, 
formele dar şi acţiunile tinerilor cu privire la combaterea acestui flagel. 

Respondenţii studiului au menţionat că cele mai stringente probleme pentru Republica Moldova sunt 
corupţia (55%) urmată de violenţa domestică (43%) şi consumul de alcool şi substanţe stupefiante (27%). 

Violenţa este o formă agresivă de comportament care a existat de la începutul comunităţii umane, dar care 
în contemporaneitate a început să capete proporţii exagerate şi îngrijorătoare.  

Formele violenţei în familie se exprimă prin: 
− jignire şi umilire; 
− interzicerea victimei de a se vedea cu rudele, prietenii; 
− agresarea fizică sau ameninţarea cu violenţă fizică; 
− agresarea copiilor; 
− pedepsirea copiilor când soţul e supărat pe soţie; 
− ameninţarea privitor la luarea copiilor, pentru a trezi la victimă sentimentul fricii; 
− obligarea întreţinerii relaţiilor intime contrar dorinţei victimei; 
− interzicerea victimei de a se angaja în câmpul muncii; 
− superioritatea agresorului de a folosi corect bugetul familiei; 
− critica continuă la adresa victimei (de faptul cum aceasta se îmbracă, cum arată, cum găteşte etc.) [6]. 
Datele prezentate în graficul de mai jos relevă că principalele forme de violenţă familială identificate de 

studenţi sunt agresiunea psihologică (81%) şi cea fizică (84,8%). De asemenea, respondenţii menţionează 
agresiunea sexuală care este însoţită de neglijenţă, precum şi de intimidări sau abuzuri verbale; agresiunea 
economică care se manifestă în controlul asupra banilor, lucrurilor personale ale victimei, alimentelor, depla-
sărilor, telefonului şi a altor surse de îngrijire şi protecţie. 
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Fig.1. Formele violenţei în mediul familial. 
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Conceptul de abuz asupra femeii în familie cuprinde o varietate de agresiuni ale partenerului – soţ, fost 
soţ, concubin, iubit sau prieten, în care sunt incluse: abuzuri fizice repetate, agresiuni sexuale până la viol 
marital, ameninţări, abuzuri verbale, distrugerea bunurilor, urmărirea, alungarea din locuinţă, degradarea şi 
umilinţa, izolarea de prieteni şi familie, control coercitiv asupra aspectelor importante ale siguranţei vieţii, 
cum ar fi banii, mâncarea, sexualitatea, viaţa socială, înfăţişarea, transportul, locul de muncă, religia şi, în 
general, asupra accesului la orice formă de ajutor la care femeia ar putea recurge la nevoie [7]. Aceste forme 
sunt identificate în mare măsură şi de studenţi. (A se vedea Fig. 1) 

În raport cu mediul rezidenţial, la nivelul violenţei nu se constată diferenţe semnificative între diferitele 
forme de violenţă în familie. Respondenţii au menţionat că femeile din mediul rural devin mai frecvent victi-
me ale violenţei în familie (50%) faţă de cele din mediul urban (5%). Aceste date confirmă informaţia oferită 
de diferiţi actori sociali, potrivit cărora femeile din mediul rural sunt mai puţin informate despre existenţa 
unui cadru legislativ de protecţie a acestora, lipsesc unele servicii de îngrijire de primă necesitate, mai puţine 
femei din mediul rural cunosc despre linia de încredere. Nivelul de educaţie din mediul rural diferă; o bună 
parte din tinere sunt influenţate de stereotipurile tradiţionale în bază de gen, anume: că femeia trebuie să se 
supună bărbatului, să asculte de acesta şi altele. Totodată, 44,78% consideră că victime ale violenţei în familie 
pot deveni femeile din ambele medii de provenienţă. (A se vedea Fig. 2) 
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Fig.2. Prevalenţa violenţei în familie după mediul de reşedinţă. 

 
Violenţa în familie constituie o relaţie lentă, un secret de grup, foarte bine păzit şi mistificat din cauza 

solidarităţii membrilor ei în scopul păstrării unei imagini pozitive a instituţiei. Familiile în care predomină 
conflictele, lipseşte dragostea, ataşamentul reciproc şi relaţiile prieteneşti sunt medii favorabile pentru comi-
terea diferitelor abuzuri, care influenţează negativ asupra procesului de dezvoltare şi perfecţionare a persona-
lităţii şi a psihicului acesteia [8]. 

Conform opiniei respondenţilor, în „topul” cauzelor care conduc la violenţa în familie în Republica 
Moldova se situează consumul excesiv de alcool (81%), urmată de situaţia financiară precară din familie 
(60%), iar pe locul trei drept factor al declanşării violenţei în familie este clasată gelozia (43,8%). Alţi factori 
ce cauzează apariţia violenţei în familie sunt: nivelul scăzut de educaţie al soţilor (36,2%), preluarea compor-
tamentelor violente şi agresive din cadrul familiei de origine (32%) ş.a. 

După cum am văzut, violenţa în familie are cauze multiple. Atât spectatorii, cât şi participanţii la actele de 
violenţă în familie se concentrează, în special, asupra părţilor vizibile, iar combaterea unei singure cauze se 
poate dovedi o strategie insuficientă. Ca orice fenomen de ordin social, ea implică nişte consecinţe: conse-
cinţe morale (afectarea relaţiilor dintre parteneri, dezorganizarea relaţiilor părinţi-copii etc.) şi consecinţe 
social-economice (creşterea numărului de concedii şi pensii medicale, scăderea productivităţii muncii, creşte-
rea mortalităţii, majorarea cheltuielilor pentru pedepsirea agresorilor şi reabilitarea victimelor, întreţinerea 
copiilor instituţionalizaţi după moartea mamei etc.). Consecinţele violenţei domestice asupra victimei sunt 
multiple şi foarte serioase. Ele apar de obicei pe toate planurile şi includ impact şi rezonanţă în câmpul psihic 
al persoanei afectate. Acestea se răsfrâng nu doar asupra victimei ţintite, ci şi asupra întregii familii, fiind re-
simţite ca o pierdere şi suferinţă a întregii societăţi. Violenţa în familie este un rezultat al inegalităţii de gen 
şi al discriminării, care sunt acceptate din punct de vedere social şi rămân a fi nesancţionate. În cadrul studiu-
lui ne-am propus să aflăm de la respondenţi cine este cel mai afectat de fenomenul violenţei în familie. Res-
pectiv, 55% au menţionat că cea mai afectată în urma producerii actelor de violenţă este femeia. Circa 44% 
susţin că, de fapt, copilul este cel mai afectat, în urma actelor de violenţă fiindu-i afectată dezvoltarea norma-
lă, integritatea fizică. În plan comparativ, am putea constata că 3% din respondenţi au menţionat că bărbatul 
este afectat de violenţă şi doar 2% au indicat că în urma actelor de violenţă sunt afectate persoanele vârstnice. 
(A se vedea Fig. 3) 
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Fig.3. Distribuţia membrilor familiei care sunt cei mai afectaţi de violenţa în familie. 

  
Violenţa domestică are efecte dezastruoase asupra femeii: sănătate fizică şi psihică afectată, productivita-

tea muncii redusă, calitatea vieţii scăzută etc. Extrem de afectaţi sunt şi copiii care au fost martori ai actelor 
violente între părinţi (deseori ei reproduc violenţa în propriile lor familii). Violenţa domestică afectează cali-
tatea vieţii cuplului în întregime (reducerea bugetului, creşterea cheltuielilor medicale etc.). Ca orice feno-
men de ordin social, ea implică nişte ,,costuri” morale (afectarea relaţiilor dintre parteneri, dezorganizarea 
relaţiilor părinţi-copii etc.) şi „costuri” social-economice (creşterea numărului de concedii şi pensii medicale, 
scăderea productivităţii muncii, creşterea mortalităţii, majorarea cheltuielilor pentru pedepsirea agresorilor şi 
reabilitarea victimelor, întreţinerea copiilor instituţionalizaţi după moartea mamei etc.) [9].  

În cadrul studiului ne-am propus să identificăm motivele pentru care victimele nu raportează cazurile de 
violenţă domestică. Respectiv, victimele acceptă să locuiască cu persoana care le-a agresat şi nu raportează 
cazurile datorită unei situaţii, practic, insolvabile sau foarte greu de rezolvat pentru majoritatea persoanelor 
ajunse în această situaţie. Este vorba despre un complex de factori motivaţionali format din: proprietatea 
asupra casei, lipsa sau insuficienţa banilor pentru o eventuală mutare din locuinţă (sau în unele cazuri din 
localitate), vizând şi situaţia copiilor (lipsa banilor pentru creşterea, întreţinerea şi educarea lor, pentru a-i 
trece la o altă şcoală etc.). Frica de agresor constituie unul dintre motivele de bază, fiind urmat de ataşamen-
tul faţă de copii. Totuşi, circa 21,9% dintre respondenţi au menţionat că, de fapt, neîncrederea în organele de 
drept contribuie la neraportarea cazurilor. (A se vedea Fig. 4) 

 
Fig.4. Motivele care conduc la neraportarea cazurilor de către victima violenţei în familie. 

  
Actualmente, pe teritoriul Republicii Moldova funcţionează mai multe centre care oferă servicii adresate 

victimelor violenţei în familie, unele dintre care sunt finanţate de la bugetul de stat. Printre acestea se numără: 
Centrul pentru Asistenţă şi Protecţie din Chişinău, Centrul Consultativ municipal pentru Familii şi Copii 
(Bălţi); Centrul familial de criză „SOTIS” (Bălţi); Centrul de plasament temporar pentru copii în situaţie de 
risc „Drumul spre Casă” (Bălţi); Centrul de informare şi consiliere pentru victimele violenţei (Cahul); Centrul 
Maternal „Încredere” (Cahul); Centrul Maternal „Ariadna” (Drochia); Centrul Maternal „Pro Familia” 
(Căuşeni); Centrul Maternal „Pro Femina” (Hânceşti). Importante pentru infrastructura socială sunt şi servi-
ciile prestate de ONG-uri: Refugiul „Casa Mărioarei” (Chişinău); Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copi-
lului şi Familiei „Amicul” (Chişinău); La Strada: Serviciul de mediere pentru copiii abuzaţi sexual de cetă-
ţenii străini / Telefonul de încredere pentru femei ce suferă de violenţă în familie – 0800 88 008; Centrul de 
drept (Căuşeni) ş.a. Astfel, au crescut posibilităţile de accesare a serviciilor de protecţie pentru victimele 
violenţei în familie. 
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Totuşi, datele cercetării indică faptul că peste 60% nu cunosc despre existenţa anumitor organizaţii care  
s-ar ocupa de îngrijirea victimelor violenţei în familie, comparativ cu 38% care au menţionat că au auzit 
despre existenţa centrelor care oferă servicii adresate victimelor violenţei în familie. 

Concluzii 
Putem menţiona că majoritatea studenţilor din cadrul Universităţii de Stat din Moldova percep violenţa  

în familie ca fiind o problemă acută pentru ţară. Ei conştientizează profund consecinţele violenţei asupra 
familiei şi în special asupra copiilor. Peste jumătate din respondenţi consideră că multe femei, victime ale 
violenţei, evită să denunţe aceste cazuri din teamă faţă de agresor, iar o treime din respondenţi cred că ele 
tolerează actele de violenţă pentru a păstra familia sau din necunoaşterea drepturilor şi serviciilor la care pot 
apela.  

De asemenea, putem afirma cu certitudine că există o corelaţie între violenţă şi sănătate, violenţa fiind 
determinată ca un pericol real pentru sănătatea populaţiei. În acelaşi timp, violenţa constituie o problemă nu 
doar de sănătate, ci şi a legislaţiei, a sistemului judiciar, a poliţiei, a sistemului educaţional, a mass-media şi a 
serviciilor de asistenţă socială. 

Este important de a consemna aici şi faptul că 54% din persoanele investigate în cadrul sondajului consi-
deră că ar fi necesară o informare mai bună a publicului referitoare la legislaţia privind violenţa în familie, la 
centrele existente pe teritoriul ţării, iar 52,4% cred că trebuie de lucrat în primul rând cu agresorul, acesta 
fiind o ameninţare pentru viaţa şi securitatea victimei. O altă sugestie ţine de crearea adăposturilor şi a centre-
lor de îngrijire pentru victimele violenţei domestice întru a garanta securitatea acestora în caz de producere a 
actului de violenţă. 
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