
NOTE METODOLOGICE PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE

pentru prevenirea  
violenței în familie 

PLANIFICAREA PARTICIPATIVĂ LA NIVEL LOCAL 





Violența în familie este una dintre cele mai răspân-
dite forme de violență și încălcare gravă a drepturilor 
omului, care trebuie plasată pe agenda liderilor aleși ai 
autorităților publice, deoarece de soluționarea aces-
teia depinde în mod direct bunăstarea cetățenilor și 
menținerea ordinii publice în orice localitate.   

 Dacă vă propuneți,  
în calitate de primar sau viceprimar:

• să contribuiți la prevenirea violenței în familie în 
localitatea Dvs., astfel încât cetățenii să se simtă în 
siguranță la ei acasă, să se mențină ordinea publică;

• să sporiți nivelul de încredere față de organele 
autorităților publice; 

• să puneți în aplicare legislația națională în vigoare cu 
privire la prevenirea violenței în familie, luând măsuri 
concrete la nivel local;

• să asigurați implicarea locuitorilor și specialiștilor în 
planificarea și implementarea măsurilor de prevenire 
și combatere a violenței în familie, astfel încât ei să 
susțină în continuare inițiativa și să realizeze măsuri 
concrete pentru contracararea violenței în familie.

Aplicarea mecanismului de planificare partici-
pativă vă poate ajuta în realizarea cu succes a 
acestor măsuri!

Planificarea participativă    
este o practică pozitivă, care presupune implica-
rea comunității locale – atât a locuitorilor cât și a 
specialiștilor autorităților publice – la soluționarea 
unei probleme concrete și actuale, prin: (i) 
conștientizarea cauzelor care au dus la apariția aces-
teia,  (ii) identificarea resurselor necesare pentru 
rezolvarea ei, a oportunităților existente,  dar și (iii) 
cu planificarea și realizarea unor acțiuni concrete. 
Deoarece organul autorității locale este împuternicit 
să pună în aplicare la nivel local politicile naționale 
și legislația din domeniul social, implicarea activă a 
specialiștilor și cetățenilor din localitate în planifica-
rea unor măsuri și acțiuni concrete, cu distribuirea 
responsabilităților privind contribuția la soluționarea 
problemei actuale le permite să-și asigure încrede-
rea, susținerea cetățenilor și a specialiștilor și să mo-
bilizeze în mod eficient resursele existente.

De la ce să începem?  
Ce pași trebuie întreprinși?  

În această notă metodologică veți găsi informații de 
bază despre modul în care primarii sau viceprimarii 
pot mobiliza comunitatea locală în vederea imple-
mentării prevederilor legislației naționale în dome-
niul prevenirii și combaterii violenței în familie.
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DE CE trebuie un primar să contribuie la implementarea prevederilor 
legislației naționale și măsurilor privind contracararea violenței în familie? 

Conform art. 8 (2) a Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie nr. 45 din 01-03-2007,
Organele autorităților publice locale:
• includ în programele de dezvoltare locală măsuri ce țin de prevenirea și combaterea violenței în familie, 

planifică organizarea instruirilor și a campaniilor de informare privind combaterea violenței în familie, pri-
vind susținerea serviciilor sociale și altor măsuri de acordare a asistenței victimelor violenței în familie, 
cooperează în vederea implementării sistemului de evidență a cazurilor de violență în familie;

• creează echipe multidisciplinare (EMD) la nivel local – formate din specialiști mandatați prin legislație să 
întreprindă măsuri pentru prevenirea, combaterea tuturor formelor de violență și facilitarea accesului la 
asistență și protecție pentru supraviețuitoarele violenței;

• dezvoltă parteneriate sociale cu organizații non-guvernamentale, inclusiv fonduri, sindicate, patronate, 
organizații ale cultelor religioase și cu organizațiile internaționale în vederea consolidării eforturilor în do-
meniul prevenirii și combaterii violenței în familie etc.



Planificarea 
participativă în vederea 
prevenirii și combaterii  

violenței în familie 
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CU CE SCOP?  
Pe lângă Legea cu privire la prevenirea și combaterea 
violenței în familie, crearea și funcționarea EMD este 
prevăzută în Strategia națională de  prevenire și comba-
tere a violenței față de femei și violenței în familie pen-

tru 2018-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 281 
din 03.04.2018. Necesitatea elaborării unui răspuns multi-
disciplinar coordonat al organelor autorităților publice loca-
le în cazuri de violență în familie este, totodată, prevăzută 
în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și com-
baterea violenței împotriva femeilor și a violenței domesti-
ce, semnată de către Republica Moldova la 06.02.2017 și în 
instrucțiunile sectoriale pentru specialiștii cu competențe 
în prevenirea și combaterea violenței în familie (lucrători 
medicali, asistenți sociali, poliția etc.).    

CUM SE REALIZEAZĂ?
Echipa multidisciplinară se creează în baza 
unei dispoziții semnate de primar, împreună 

cu aprobarea Regulamentului echipei multidisciplinare, 
componenței acesteia și fișelor de post ale membri-
lor. Posibilitatea de creare a unei EMD se conformea-
ză împuternicirilor organului autorității locale, inclusiv 
în cadrul stabilit de Legea privind administrația  publi-
că locală nr. 436 din 28.12.2006 și, totodată, se orien-
tează către realizarea prevederilor punctului 8 (2b) al 
Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței 
în familie nr. 45 din 01.03.2007, punctului 14 din Stra-
tegia sistemului național de referire pentru acordarea 
asistenței și protecției victimelor și potențialelor victi-
me ale violenței în familie, aprobată prin HG nr. 257 din 
05.12.2008, și se realizează conform prevederilor Re-
gulamentului de activitate a echipelor multidisciplina-
re teritoriale din cadrul Sistemului național de referire, 
aprobat prin HG nr.228 din 28.03.2014.

CINE TREBUIE IMPLICAT LA NIVEL LOCAL?
Echipa multidisciplinară poate fi creată la ini-
țiativa primarului și asistentului social, care în-
aintează propunerea privind crearea acesteia în 
cadrul ședinței consiliului local. Conform Legii 

cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie 
(art. 7), echipa trebuie să includă reprezentanți ai orga-
nelor și instituțiilor cu funcții de prevenire și combatere 
a violenței în familie: asistenți sociali, polițiști, specialiști 
din sănătate, specialiști din direcțiile de învățământ, ti-
neret și sport și organul tutelar local. 

CE RESURSE SUNT NECESARE?
Activitatea echipei multidisciplinare nu necesită 
cheltuieli bugetare suplimentare, deoarece pre-

supune executarea obligațiilor de serviciu, în orele de 
lucru, de către angajații organelor statului, conform 
legislației în domeniu și instrucțiunilor sectoriale în 
domeniul contracarării violenței în bază de gen.  În 
cadrul ședințelor, care se recomandă a fi organiza-
te trimestrial, membrii grupului de lucru fac schimb 
de informații privind măsurile planificate/efectuate 
pentru contracararea violenței în familie, conform 
funcțiilor prescrise de legislație, inclusiv privind mă-
surile de asistență și protecție în cazul victimelor iden-
tificate ale violenței în familie.

Crearea echipei multidisciplinare teritoriale  
pentru prevenirea violenței în familie (EMD)PASUL 1
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CU CE SCOP? 
Analiza situațională referitoare la prevenirea violenței reprezintă o 
micro cercetare la nivelul comunității, care permite identificarea ur-

mătoarelor aspecte:
• dimensiunea fenomenului violenței în familie și altor tipuri de 

violență în bază de gen, precum și felul în care această problemă 
este percepută de localnici;

• rolurile specialiștilor, acțiunile efectuate/planificate de către 
aceștia, mecanismele, resursele și necesitățile (inclusiv consolida-
rea capacităților specialiștilor) de combatere a tuturor formelor de 
violență în bază de gen la nivel local;

• conținutul viitorului plan de acțiuni anual al echipei multidisciplinare la 
nivel comunitar privind combaterea violenței în familie și altor tipuri de 
violență față de femei (reieșind din problemele prioritare identificate în 
acest domeniu în localitatea respectivă). 

IMPORTANT! Analiza situației permite obținerea unor informații veridi-
ce și detaliate cu referire la problema violenței în bază de gen, la nivelul 
de informare, norme sociale predominante în rândul localnicilor care 
declanșează violența în familie, la deficiențele sistemului de răspuns 
la cazurile de violență, posibilitățile și resursele existente și care sunt 
ulterior folosite pentru elaborarea unui plan de acțiuni local.  

CUM SE REALIZEAZĂ?
Metodele calitative ale analizei pot include:
• Interviuri individuale cu specialiștii (mem-

brii EMD, reprezentanți ai organizațiilor 
societății civile) și victime ale violenței;

• Discuții în focus-grupuri (grupuri separate cu 
femei, bărbați de diferite vârste, cu diferit 
grad de ocupare etc.).

Interviurile și discuțiile se vor desfășura în 
baza unor întrebări pregătite din timp, ceea ce 

va permite să se colecteze informații 
pentru analiza situațională, urmând 
metoda interviului semi-structurat.

Analiza situației la nivel localPASUL 2

CINE TREBUIE IMPLICAT LA NIVEL LOCAL?
Pentru soluționarea aspectelor logistice în organizarea desfășurării 
Analizei situaționale poate fi implicat primarul și membrii EMD 
pentru mobilizarea comunității locale, delegarea participanților în 

focus-grupuri și interviuri individuale, acordarea spațiilor necesare etc.). 
Pentru desfășurarea cercetării sunt necesare cunoștințe in organizarea cer-
cetărilor sociologice in domeniul contracarării violenței în bază de gen.  

CE RESURSE SUNT NECESARE?
Pentru efectuarea analizei 
situaționale pot fi implicați 
specialiști, care au mai efectuat 

analize similare sau poate fi solicitat 
un grup de studenți de la universita-
tea cea mai apropiată/de la catedra 
de sociologie, care ar fi de acord să 
desfășoare această cercetare în cadrul 
practicii de profil. Se recomandă solici-
tarea asistenței unui expert din cadrul 
unui ONG sau suportul organizațiilor 
internaționale, care au experiență de 
lucru în domeniul egalității de gen și/
sau prevenirea și combaterea violenței 
în bază de gen. 
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Planificarea participativă  
și planul de acțiuni la nivel localPASUL 3

CU CE SCOP? 
Prezentarea rezultatelor analizei situaționale 
în cadrul audierilor publice permite locuito-
rilor (în special celor din grupurile vulnera-

bile) și liderilor comunității să abordeze problema și 
să contribuie personal la elaborarea unui proiect al 
planului anual de acțiuni al echipei multidisciplinare 
la nivel comunitar, pentru contracararea violenței 
în familie și altor tipuri de violență în bază de gen. 
Planul anual de acțiuni al EMD pentru contracara-
rea violenței în familie trebuie să repete structura 
Planului de acțiuni pentru 2021-2022 al Strategiei 
naționale de prevenire și combatere a violenței față 
de femei și a violenței în familie pentru 2018-2023, 
aprobată prin HG nr. 281 din 03.04.2018 și, respectiv, 
va contribui la realizarea strategii menționate.

CINE TREBUIE IMPLICAT LA NIVEL LOCAL?
Pe lângă acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței, planul local include și termenii de implemen-
tare, persoanele responsabile și indicatorii de realiza-
re.

Documentul trebuie pus în discuție în cadrul unor consul-
tări publice, care se desfășoară în conformitate cu Legea 
privind transparența în procesul decizional nr. 239 din 
13.11.2008 сu participarea:
• Specialiștilor/experților care vor prezenta rezultatele 

analizei situaționale efectuate;
• Oamenilor din localitate și membrii echipei multidisci-

plinare, care vor participa în discuții privind rezultatele 

CUM SE REALIZEAZĂ?
Planul trebuie să includă: (1) Acțiuni pentru prevenirea 
violenței în familie și alte forme de violență față de fe-
mei, care reflectă cele mai bune practici existente la 

nivel mondial și național, care s-au dovedit a fi efective; 
(2) Consolidarea mecanismului de protecție și asistență 
pentru victimele violenței; (3) Investigarea și urmărirea în 
justiție a actelor de violență față de femei și violenței în 
familie; (4) Implementarea politicilor integrate în cazurile 
de violență față de femei/violență în familie, bazate pe 
cooperarea multisectorială și colectare a datelor.
Planul trebuie să includă persoanele responsabile (din 
rândul organizațiilor-subiecte de implementare a Legii cu 
privire la prevenirea și combaterea violenței în familie), 
termenii și indicatorii de realizare, iar membrii EMD tre-
buie să raporteze cu regularitate referitor la realizarea 
planului anual de acțiuni.

analizei; 
• Membrii echipei multidisciplinare care vor elabora pro-

iectul Planului anual de acțiuni la nivel comunitar privind 
contracararea violenței în familie și vor discuta prevede-
rile acestuia cu localnicii; ținând cont de propunerile din 
partea publicului, Planul poate fi ajustat/suplinit cu pre-
vederi noi; 

• Membrii consiliului local care vor prezenta  Planul anual 
de acțiuni al EMD și vor susține finalizarea acestuia de 
către membrii EMD; 

• Membrii consiliului local/primarul localității care vor 
aproba ulterior în cadrul unor consultări publice, Planul 
anual de acțiuni.
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CE RESURSE SUNT NECESARE?
Planificarea participativă include acțiuni, desfășurarea 
cărora poate fi asigurată din contul resurselor minim 
disponibile sau care nu necesită cheltuieli financiare 

suplimentare în timp ce pentru unele acțiuni nu ar fi nevoie 
de resurse suplimentare (de exemplu, participarea pedagogi-
lor din școală la promovarea subiectului culturii comunicării 
interpersonale nonviolente în cadrul activităților extra-curri-
culare cu copiii, părinții, organizarea concursurilor de desene 
„O familie fericită – o familie fără violență”, organizarea în 
Centrul de sănătate a unui stand tematic despre consecințele 

violenței, consilierea premaritală de către secretarul primări-
ei a cuplurilor tinere în ceea ce ține de prevenirea relațiilor 
toxice  în căsnicie etc.), pentru alte acțiuni vor trebui inclu-
se în bugetul local anumite cheltuieli - de exemplu, cheltuieli 
pentru decorul pentru piesele de teatru organizate de către 
direcțiile cultură/tineret și sport pe lângă primărie, premii 
simbolice pentru câștigătorii concursurilor etc. Totodată, 
este necesară implicarea maximă a resurselor organizațiilor 
locale ale societății civile, agenților economici și donatorilor/
organizațiilor internaționale interesate.

Realizarea planului de acțiuni  
al EMD la nivel comunitarPASUL 4

CU CE SCOP? 
Trimestrial, în cadrul ședin-
țelor planificate ale EMD, 
se planifică și se discută 

aspectele organizaționale de co-
operare în organizarea acțiunilor 
conform planului comunitar. 

CUM SE REALIZEAZĂ?
Persoana responsabilă, specificată în plan, coordonează realizarea 
acțiunilor indicate, în cadrul responsabilităților sale funcționale și în 
cadrul timpului de muncă. În timpul reuniunilor EMD se efectuează ur-

mătoarele:
• planificarea detaliată, pregătirea și desfășurarea evenimentelor conform pla-

nului;
• examinarea dosarelor de către membrii EMD (după instruiri în cadrul trai-

ningurilor tematice), pe măsura adresărilor din partea victimelor violenței 
sau identificării de cazuri noi, luându-se decizii privind tipul de asistență, 
oferită de fiecare membru al EMD, conform celor stipulate în acte legislative 
și normative competențelor și fișei de post;

• cooperarea și coordonarea inter- și intra-instituțională în realizarea 
acțiunilor de combaterea a violenței la nivel local și/sau regional.

CINE TREBUIE IMPLICAT  
LA NIVEL LOCAL?

Membrii echipei multidiscipli- 
nare sunt implicați în realizarea 
planului de acțiuni, iar activita-
tea acestora este coordonată de 
primar, cu susținerea nemijlo- 
cită a asistentului social.  

CE RESURSE SUNT NECESARE?
Activitatea EMD presupune că funcționarii instituțiilor de stat își vor desfășura 
obligațiunile de serviciu, conform legii specializate, în baza instrucțiunilor sec-
toriale și fișelor de post ale membrilor echipei, în timpul orelor de muncă.  
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Evaluarea realizării planului de acțiuni 
al EMD și planificarea ulterioarăPASUL 5

CU CE SCOP? 
Odată cu expirarea termenului de realizare a planului 
anual/multianual de acțiuni (de regulă, în luna ianua-
rie a următorului an), membrii EMD evaluează gradul 

de realizare a acestuia. Membrii EMD raportează rezultate-
le obținute (conform indicatorilor de realizare), problemele 
apărute sau rămase nesoluționate. În baza rezultatelor de 
realizare, problemelor identificate și posibilităților de ex-
tindere a acțiunilor similare privind contracararea oricăror 
tipuri de violență la nivel local, membrii EMD elaborează un 
nou plan de acțiuni anual. În cazul creării unor servicii noi în 
localitate de exemplu, Centru de reabilitare, aceasta se dis-
cută în cadrul unei audieri/unor consultări publice, cu parti-
ciparea largă a cetățenilor și specialiștilor. 
Asistentul social raportează o dată la jumătate de an Direcției 
protecție socială despre activitatea EMD și asistența socială 
acordată victimelor și familiilor lor.

CINE TREBUIE IMPLICAT  
LA NIVEL LOCAL?

Membrii EMD, sub îndrumarea 
generală a primarului, membrii 
Consiliului local, cu susținerea 

nemijlocită a asistentului social. 

CUM SE REALIZEAZĂ?
• Analiza gradului de realizare a planu-

lui anual de acțiuni (compararea cu in-
dicatorii stabiliți inițial), identificarea 
cauzelor care au împiedicat realiza-
rea, discutarea rezultatelor, stabilirea 
unor obiective noi;

• elaborarea unui nou plan de acțiuni, a terme-
nilor de realizare, numirea persoanelor res-
ponsabile și stabilirea indicatorilor de progres 
în raport cu realizarea planului.

CE RESURSE SUNT NECESARE?
Activitatea EMD presupune realizarea sarcinilor 
de serviciu de către funcționarii instituțiilor sta-
tului, conform legii specializate, a instrucțiunilor 

și obligațiilor de serviciu ai membrilor EMD, în timpul 
lor de muncă. Implicarea membrilor consiliului lo-
cal pentru evaluarea gradului de realizare a planului 
de acțiuni ajută la sporirea transparenței eforturilor 
locale și la atragerea resurselor suplimentare pen-
tru realizarea lor. Audierile/consultările publice se 
desfășoară în casa de cultură/alte spații publice cu 
acces liber pentru populație.
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MATERIALUL A FOST PREGĂTIT ÎN CADRUL PROIECTULUI  
„COMBATEREA VIOLENȚEI FAȚĂ DE FEMEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIIND ȘI ÎNVĂȚÂND 

DIN SOLUȚII LOCALE”, IMPLEMENTAT DE PNUD MOLDOVA ÎN UTA GĂGĂUZIA,  
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