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PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

Ludmila ZMUNCILA 

Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 
 
Violence has bad consequences (social, economic, psychological, etc.) as for women and children as well for men. 

The tolerance of violence acceptable in many countries once again shows the necessity of changing of gender role in 
society and gender stereotypes. Such changes well do towards the prevention of violent, abusive behavior in gender 
relationship. 

 
 
Ce este violenţa domestică/violenţa în familie? 

Violenţa domestică reprezintă orice acţiune sau inacţiune comisă în cadrul familiei de către unul dintre 
membrii acesteia, care ameninţă viaţa, integritatea fizică sau fiziologică sau libertatea unui alt membru al 
familiei şi cauzează un prejudiciu serios dezvoltării personalităţii acestuia [4].  

Înţelegerea fenomenului poate fi facilitată prin specificarea noţiunilor de violenţă în familie şi violenţă 
domestică. La analiza acestora trebuie ţinut cont atât de conţinutul definiţiilor, cât şi de aspectele psihosociale şi 
legislative. Astfel, violenţa în familie se referă la toate acţiunile fizice, sexuale, psihologice, economice, de 
ordin abuziv într-o relaţie de tip familial legal. Noţiunea de violenţă domestică (domestic violence – engl.) 
este mai largă, acoperind şi sfera relaţiilor agresive dintre concubini. J.Mertus propune a considera drept 
violenţă domestică violenţa dintre membrii familiilor sau membrii aceleiaşi gospodării, specificând că în 
aceste cazuri o persoană obţine puterea prin utilizarea coerciţiei fizice sau emoţionale [1, p.111]. În acelaşi 
timp, specialiştii menţionează atitudinea rezervată din partea populaţiei faţă de formula „violenţă domestică”, 
atestând astfel importanţa selectării noţiunilor adecvate şi accesibile1.  

Violenţa în familie – orice acţiune sau inacţiune intenţionată, care nu include acţiunile de autoapărare sau 
apărare a altor persoane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, psihologic, economic, spiritual sau 
sexual sau prin cauzare de prejudiciu material sau moral, comisă de un membru al familiei contra unor alţi 
membri ai familiei, inclusiv acţiuni contra minorilor şi contra proprietăţii comune sau personale [3]. 

Analiza violenţei în bază de gen include complexitatea factorilor, condiţiilor specifice şi consecinţelor 
acţiunilor violente dintre bărbaţi şi femei. Determinarea caracteristicilor de bază ale manifestărilor de violenţă 
facilitează prevenirea şi combaterea comportamentelor violente. 

Tipurile de violenţă 

Violenţă fizică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale sau a sănătăţii prin exercitarea unor acţiuni: 
de lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi 
de orice intensitate; otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar. 

Violenţă sexuală – se consideră orice violenţă cu caracter sexual sau conduită sexuală ilegală în cadrul 
familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contra-
cepţie, hărţuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice com-
portament sexual ilegal în raport cu un membru minor al familiei, inclusiv prin mângâieri, sărutări, pozarea 
copilului şi alte atingeri nedorite cu tentă sexuală sau alte acţiuni cu efect similar.  

Violenţă psihologică – include: impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea stărilor de ten-
siune şi suferinţă psihică prin ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere 
demonstrativă a obiectelor; ameninţări verbale sau prin afişarea ostentativă a armelor, lovirea animalelor 
domestice; neglijarea; implicarea în viaţa personală; acte de gelozie; impunerea izolării prin detenţie, inclusiv 
în locuinţa familială, izolarea de familie, de comunitate, de prieteni; interzicerea realizării profesionale; 
interzicerea frecventării şcolii sau universităţii, deposedarea de acte de identitate sau privarea intenţionată de 
acces la informaţie; alte acţiuni cu efect similar. 
                                                 
1 Drept exemplu, în cadrul discuţiilor asupra proiectului Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
în Moldova majoritatea participanţilor s-au expus pentru formula „violenţa în familie”. 
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Violenţă economică – privarea de resurse economice, inclusiv, între altele: lipsirea de mijloace de 
existenţă primară cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate; abuzarea de variate situaţii de 
superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de 
bunurile comune; controlul inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune; refuzul de a susţine familia; 
impunerea la munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv a unui membru minor; alte acţiuni cu 
efect similar.  

Violenţă spirituală – subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale 
prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor familiei, interzicere, limitare, luare 
în derâdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunerea unui 
sistem de valori personal-inacceptabile, alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. 

Statul are drept responsabilitate să respecte, să protejeze şi să realizeze drepturile tuturor cetăţenilor. 

Dimensiunea de gen a violenţei 
Violenţa domestică include toate aspectele de violenţă apărute într-o relaţie de tip familial între rude de 

sânge, rude prin alianţă, soţi sau concubini [5]. Pentru o analiză profundă a fenomenului violenţei domestice 
este importantă delimitarea clară a următoarelor poziţii: 

- cine este jertfa şi cine-i abuzatorul; 
- ce fel de acţiuni şi comportamente trebuie calificate drept „violenţă domestică”. 
Formularea clară a noţiunilor are caracter politic şi social, creând posibilităţi de a evidenţia conţinuturile 

de bază ale aspectelor rămase în afara atenţiei societăţii, ceea ce ar facilita redresarea situaţiilor respective. 
La formularea noţiunii de violenţă domestică este importantă analiza fenomenului din perspectivă de gen: 

 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, a situaţiei financiare şi a 
educaţiei copiilor sunt mai serioase pentru femei comparativ cu bărbaţii. 

Astfel, recunoaşterea şi sublinierea faptului că anume 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 împotriva partenerei sale. 

Experţii Consiliului Europei afirmă că violenţa faţă de femei constituie rezultatul diferenţei de putere 
între bărbaţi şi femei, ducând la discriminarea femei şi în societate, şi în familie. Violenţa în familie submi-
nează dezvoltarea pozitivă a legislaţiei, politicilor şi practicilor. Violenţa faţă de femei constituie o încălcare 
a drepturilor omului, depravând femeile de abilitatea de a se bucura de libertăţile fundamentale. Violenţa faţă 
de femei este în detrimentul păcii, securităţii şi democraţiei în Europa. 

Definiţia ONU a noţiunii “violenţa împotriva femeilor” înseamnă „orice act de violenţă ce are la bază 
diferenţele de sex şi care are ca urmare sau poate să aibă ca urmare traume fizice, sexuale sau psihologice 
sau suferinţă provocate femeilor, inclusiv ameninţarea cu astfel de acte, coerciţia sau privarea arbitrară de 
libertate, fie că au loc în viaţa publică, fie în cea privată” [2].  

În acest context de idei, este extrem de importantă evidenţierea factorilor care pot contribui direct sau 
indirect la manifestarea acţiunilor de violenţă în bază de gen. 

Factorii ce favorizează manifestările de violenţă având la bază diferenţele de gen în contextul cultural, 
politic şi social-economic al Republicii Moldova pot fi specificaţi în felul următor: 

Factori culturali: 
– definiţiile culturale stereotipe ale rolurilor atribuite fiecărui gen; 
– credinţa în superioritatea inerentă a bărbaţilor; valorile ce îi dau bărbatului drept de proprietate asupra 

femeilor şi a fetelor; 
– familia tratată ca o sferă privată, aflată sub controlul bărbaţilor – „capul familiei”; 
– indiferenţa opiniei publice faţă de fenomenul violenţei domestice, în special faţă de femeile agresate; 
– tolerarea violenţei ca mijloc de rezolvare a conflictelor familiale. 
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Factori economici: 
– dependenţa economică a femeilor faţă de bărbaţi; accesul limitat al femeilor la resurse şi credite; 
– şomajul sporit în rândul femeilor şi al bărbaţilor; 
– discriminarea la angajarea în câmpul muncii; 
– sporirea numărului femeilor sărace; 
– migrarea economică în masă a femeilor peste hotarele ţării în căutarea locurilor de lucru. 
Factori juridici: 
– analfabetismul juridic al populaţiei în domeniu; 
– funcţionalitatea inadecvată a legislaţiei existente; 
– nedefinitivarea mecanismelor de contracarare a violenţei domestice, inclusiv a pedepselor alternative. 
Factori politici: 
– reprezentarea insuficientă a femeilor în organele puterii, în politică şi în sfera juridică; 
– tratarea institutului familiei drept o chestiune privată care se află în afara controlului statului; 
– afirmarea insuficientă a femeilor ca forţă politică. 
 

Violenţa domestică se află în corelaţie directă cu rolurile tradiţionale ale genurilor şi cu interpretarea mas-
culinităţii. Manifestările agresive au rădăcini adânci în tradiţiile culturale şi religioase, de multe ori fiind justi-
ficate şi încurajate prin acţiuni de „a încredinţa bărbaţilor grija faţă de femei”, prin aceasta oferindu-li-se, de 
fapt, privilegiul nelimitat de a o predomina, controla şi stăpâni. Sistemele educaţionale şi judiciare din unele 
ţări contribuie la infiltrarea în conştiinţa membrilor societăţii a faptului, precum că comportamentul violent al 
bărbaţilor faţă de femei ar fi firesc şi acceptabil. Avorturile selective (renunţarea la feţii de gen feminin), 
omorârea fetiţelor nou-născute, mutilarea genitală a femeilor, maltratarea femeilor sunt acţiuni atestate de 
veacuri, acceptate, încurajate sau „neobservate” în unele ţări.  

În acest articol este vizat atât comportamentul abuziv al bărbaţilor în raport cu femeile, cât şi violenţa 
bărbaţilor faţă de alte persoane de acelaşi gen. Orice violenţă poate avea consecinţe nefaste – de ordin social-
economic, psihologic şi moral atât pentru femei şi copii, cât şi pentru bărbaţi. Faptul că atât violenţa domestică, 
cât şi agresivitatea bărbaţilor unul faţă de celălalt sunt acceptate şi tolerate în multe ţări ale lumii, subliniază 
necesitatea schimbărilor în repartizarea rolurilor de gen în societate, precum şi a lichidării stereotipurilor ce 
domină în această privinţă. Atare schimbări ar conduce la prevenirea comportamentului abuziv, violent. 

La etapa actuală, însă, fenomenul există, constituind un serios flagel social de pe urma căruia suferă, în 
primul rând, femeile şi copiii. Femeile, de cele mai multe ori, preferă să nu declare cazurile de violenţă îm-
potriva lor din mai multe motive: 

- atitudinea societăţii faţă de violenţă şi faţă de femeie în general deseori provoacă victimei un sentiment 
acut de ruşine şi chiar de vină pentru că a fost agresată; 

- femeilor le este frică de răzbunarea agresorului, în caz că ele vor face public actul de violenţă; 
- femeile nu au încredere în sistemul judiciar şi cel al ocrotirii sănătăţii; 
- atitudinea indiferentă a societăţii faţă de violenţă, îndeosebi violenţa domestică o poate face pe femeie 

să se resemneze şi să accepte durerea şi umilinţa ca pe „o normă a vieţii”. 
Bărbaţii, de asemenea, sunt supuşi violenţei de cele mai multe ori din cauza stereotipurilor masculine 

foarte răspândite. Se consideră că bărbaţii trebuie să manifeste fermitate şi rezistenţă, iar bătăile dintre ei 
deseori sunt considerate un “ritual”, ceva obişnuit, „un fel de joacă de-a masculinitatea”, deşi violenţa băr-
baţilor faţă de semenii lor trebuie calificată drept un comportament antisocial, constituind şi ea o problemă 
socială de amploare. 

Etape ale violenţei domestice 

Violenţa în familie se manifestă ciclic. Din figura 1 conchidem că pot fi distinse trei etape în ciclul violenţei.  
1. Atmosfera tensionată (de escaladare) – manifestări de violenţă neînsemnată: gelozie, ironie, certuri 

neînsemnate, învinuiri etc. Partea victimizată menţine starea de spirit, încearcă să influenţeze pozitiv atmosfera 
sau îşi apără drepturile într-un mod mai puţin activ. Ambele părţi încearcă să explice comportamentul agresiv al 
partenerului/partenerei: stres, probleme financiare, situaţii tensionate la serviciu, comportamentul unor per-
soane terţe etc. Cu cât tensiunea sporeşte, cu atât capacitatea de apărare a victimei se diminuează. La această 
etapă sunt eficiente serviciile psihologice, îndeosebi pentru sporirea potenţialului de apărare a victimei care, 
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luând decizii oportune, poate combate acţiunile inadecvate ale partenerului/partenerei. În anumite condiţii, 
comportamentul ferm al suferindei/ului poate contribui la obţinerea unor schimbări în conduitele agresorului, 
îl poate convinge prin apeluri la propria conştiinţă, se pot adresa la servicii specializate, unde ar fi ajutat să 
excludă parţial, iar apoi total impulsiunile violente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1. Ciclul violenţei. 
 

2. Violenţa acută – manifestarea comportamentului violent atinge proporţii maximale. De regulă, la 
această etapă victima devine extrem de vulnerabilă, nu mai poate recurge la acţiuni de apărare, tot mai des 
cade în depresie. Agresorul nu-şi mai neagă adevăratele intenţii. În cazuri grave incidentul poate fi curmat 
doar prin implicarea organelor de drept, prin recurgerea la servicii medicale. E de menţionat că victima, de 
regulă, nu se adresează după ajutor. Ea poate fi ajutată de organele de asistenţă socială, de comunitate şi 
organele comunitare. Rar recurge şi la ajutorul rudelor, prietenilor. Dacă aceştia o conving să instituie „pacea 
în familie”, încep tratative ale părţilor cu participarea rudelor, care scad din tensiune, dar nu exclud violenţa.  

3.  „Luna de miere” (de detensionare) – agresorul demonstrează comportament de împăcare, îşi recunoaşte 
vina. Totuşi, găseşte loc şi pentru învinuiri la adresa partenerului – de regulă acesta este tratat ca fiind cel 
care provoacă sau, în cel mai bun caz, ca fiind incapabil să curme acţiunile primului. Victima crede, obţine 
promisiuni, speră că „totul va fi bine”. Uită de perioadele precedente. Dar violenţa poartă un caracter ciclic şi 
ulterior se va manifesta cu o forţă sporită. 

Partenerii văd unul în altul o persoană sinceră şi iubitoare. Încep să creadă că aceasta este realitatea, că sunt 
potriviţi unul pentru altul. Victima crede că dacă îl va ajuta, partenerul se va schimba. Apare o SIMBIOZĂ 
între parteneri: fiecare e dependent de celalalt. În timpul fazei a III-ea, când armonia în cuplu prevalează, se 
naşte o legătură sufletească între parteneri. Apar toate premisele unei căsnicii reuşite, victimei fiindu-i foarte 
greu să pună capăt relaţiei. 

Atitudinea calmă şi iubitoare lasă loc pentru incidente. Ciclul violenţei poate reîncepe oricând. 
Multe femei bătute – şi copiii lor – recunosc patternul comportamental (adică un complex de comportamente 

care tind să apară împreună, formând ceea ce în mod generic este numit „pattern comportamental de tip A”) 
al partenerului lor şi încearcă variate mecanisme de a face faţă episodului violent şi de a diminua intensitatea 
acestuia. De obicei, indiferent de ce face o femeie, aceasta tot este bătută. Multe femei abuzate se tem de acte 
de violenţă, se simt vinovate sau îşi fac griji pentru situaţia lor economică dacă şi-ar părăsi partenerul. Familia 
este prinsă în această spirală a ciclului violenţei. Membrii familiei sunt izolaţi, imobilizaţi, speriaţi şi defensivi. 
Toţi îşi fac iluzii că totul se va schimba, dar nu fac nimic în mod real. Acest model al ciclului violenţei pre-
zintă anumite diferenţe, de la o situaţie la alta:  

– deşi ciclul violenţei apare în majoritatea relaţiilor violente, perioada dintre două episoade violente poate 
varia de la zile la săptămâni sau luni;  

Etapa 1 Etapa 2
Atmosferă Violenţa acută 
tensionată: violenţă fizică, 
utilizarea parţială psihologică,   
a constrângerilor: sexuală sau 
psihologică, economică 
economică drastică 

 
Etapa 3  

        Împăcare şi iertare 
      persoana violentă are remuşcări,  

     manifestă dragoste şi compasiune,  
     victima crede promisiunilor şi iartă 

 

Ciclul violenţei 
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– nu toate femeile trăiesc experienţa violenţei în acest fel; unele pot să nu experimenteze faza "lunii de 
miere";  

– ciclul violenţei face referire doar la incidentul violent în sine şi nu ia în considerare comportamentul 
dominant care se manifestă tot timpul; 

– nu ia în considerare toate formele de abuz cum ar fi cel sexual, verbal, psihologic, spiritual, economic 
sau social; 

– conduce la un model de intervenţie în care abuzatorul este învăţat sa-şi controleze comportamentul 
violent prin furie, care nu ia în considerare atitudinile privind statutul femeii. 

Consecinţele violenţei domestice 
Violenţa domestică are efecte dezastruoase asupra femeii: sănătatea fizică şi psihică afectată, productivi-

tatea muncii redusă, calitatea vieţii scăzută etc. Extrem de afectaţi sunt şi copiii care au fost martorii actelor 
violente dintre părinţi (deseori ei reproduc violenţa în propriile familii). Consecinţele violenţei domestice 
asupra femeilor şi bărbaţilor [6, p.100]: 

– sănătatea fizică: disabilităţi permanente, obezitate severă, disfuncţii gastrointestinale, complicaţii somatice; 
– sănătatea sexual-reproductivă: disfuncţii ginecologice, infertilitate, disfuncţii sexuale, inflamaţii pelviene, 

sarcină cu complicaţii/avort spontan, sarcină nedorită, ITS, HIV; 
– sănătatea psihologică şi comportamentală: stres posttraumatic, depresie, anxietate, fobie/panică, dis-

funcţii ale somnului şi digestiei, stimă de sine joasă, dereglări psihosomatice, fumat, abuz de alcool şi 
droguri, comportament suicidal, comportament sexual de risc etc.; 

– consecinţe fatale: omucidere, suicid, mortalitate maternă, SIDA. 
Cunoaşterea aspectelor menţionate mai sus poate facilita lucrul de prevenire a violenţei în familie a 

specialiştilor din diverse domenii.  
Un rol aparte la acest capitol revine sistemului de învăţământ, care reprezintă un instrument important de 

socializare a tinerilor. 

Recomandări: 
1. Elaborarea unui plan naţional de acţiuni întru implementarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie. 
2. Organizarea campaniilor de informare a populaţiei asupra fenomenului violenţei în familie şi prevenirea 

acestuia. 
3. Introducerea subiectului prevenirii violenţei în familie în activităţile educaţionale ale sistemului de 

învăţământ la toate treptele şi nivelurile. 
4. Antrenarea cadrelor didactice în scopul pregătirii acestora pentru abordarea subiectului menţionat în 

cadrul activităţilor educaţionale formale şi nonformale. 
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