
"”Hrănește-ți inima cu pace. Aceasta înseamnă să trăiești în 

pace cu tine însuți. Dacă inima este plină de neîncredere și 

egoism, capul nu găsește niciodată căi către pace. Pacea 

începe acolo unde se termină ura și lăcomia. Lumea nu poate 

fi schimbată cu violență, ci numai cu inima. 

Hrănește-ți inima cu pace. Aceasta înseamnă să respiri în 

liniște. Să devii una cu tot ce trăiește și moare! Gata cu 

micile războaie de zi cu zi! Pune capăt întregii violențe din 

interiorul tău cu gesturi de împăcare.„ 
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PARLAMENTUL PARLAMENTUL 

LEGE Nr. 45 din  01.03.2007  

cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie cu privire la 

prevenirea și combaterea violenței în familie 

Publicat : 18.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 55-56     art Nr : 178     Data 

intrării in vigoare : 18.09.2008 

    MODIFICAT   

LP167 din 09.07.10, MO155-158/03.09.10 art.551 

   LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443 

  Prevenirea și combaterea violenței în familie fac parte din politica 

națională de ocrotire și sprijinire a familiei și reprezintă o impor-

tantă problemă de sănătate publică. Pentru consolidarea, ocrotirea 

și sprijinirea familiei, pentru asigurarea respectării principiilor 

fundamentale ale legislației referitor la familie, egalității de șanse 

între femei și bărbați în realizarea dreptului lor uman la viață fără 

violență, 

Capitolul  I 

DISPOZIŢII  GENERALE  

Articolul 2.  

Noțiuni principale În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni 

semnifică: 

    violență în familie - orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu 

excepția acțiunilor de autoapărare sau de apărare a unor alte per-

soane, manifestată fizic sau verbal, prin abuz fizic, sexual, psiholo-

gic, spiritual sau economic ori prin cauzare de prejudiciu material 

sau moral, comisă de un membru de familie contra unor alți membri 

de familie, inclusiv contra copiilor, precum și contra proprietății 

comune sau personale; violență fizică - vătămare intenționată a 

integrității corporale ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire, trânti-

re, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în 

orice formă și de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, etc.  

 

http://lex.justice.md/md/327246/md/335828/
http://lex.justice.md/md/327246/md/335425/


 

Centrul Raional de Documentare și Informare „M. 

Sadoveanu” în parteneriat cu Centrul „Azimut” și 

cu  Asistența  Socială și Protecția Copiilor, au analizat 

atent situația copiilor victime ale violenței domestice 

din Soroca. Pentru a diminua efectele violenței asupra 

acestor copii s-a decis să fie inițiat serviciul „Violența 

se învinge prin lectură și Internet”. La etapa inițială 

au fost selectați 20 de copii din categoria menționată. 

A fost dezvoltat un ciclu de activități formative, care a 

fost livrat copiilor pe parcursul a 5 sesiuni realizate cu 

periodicitatea de o sesiune la fiecare 2 săptămâni.  

Scopul Programului: 

Educarea non-violenței copiilor din familii social 

vulnerabile pentru ca aceștia să nu preia modelul 

comportamental violent al părinților.  

Dezvoltarea competențelor copiilor de a-și gestio-

na propriile fapte prin adoptarea unui comportament 

echilibrat și civilizat.   

 

 

 

 

 

Grupul țintă:  20  de copii de vârsta 13 - 17 ani din 

familii sociali vulnerabile în care se manifestă elemente 

de violență domestică.  

Parteneri: Asistența  Socială și Protecția Copiilor, Cen-
trul  „Azimut”,  Centrul „Dacia”, Colegiul de Arte „N. 
Botgros”, Colegiul Pedagogic „M. Eminescu”, psiholog. 
 

Perioada de realizare:  1 februarie 2015—10 iulie 2015 

( 7 întruniri ). 

Program: 

 „Ce este violența?” 

 „Violența —un drum  către nicăieri” 

 „Violența în familie.„ Film de Ioan Fusu.” 

 „Bătaia nu este ruptă din Rai!”  

 „Violența naște violența.” 

 „Violența—este replica incultului.” 

 „Competiție intelectuală.” 

 „Arta de a gestiona conflictele prin comportamentul 

echilibrat ți civilizat.”   

 „Promovarea Manifestului Antiviolență în Soroca și 

în lumea  mare .” 

 

 

 

 

 

 

 Programul educativ 
 

„Lectura și  informația învinge 
violența” 

 

Metode și forme de realizare: Vizionări cu expunere 

de atitudine, dialoguri, dezbateri, relatări ale specialiști-

lor din domeniile respective, pliante, teste, chestionare, 

etc. 

Concept: Oxana Caldare, șef Serviciului Informativ-

Bibliografic 

Proverbe: 

“Violență este arma celor slabi.” – Mahatma Gandhi 

“Dacă pentru apărare se exercită o violență mai mare de

cât e nevoie, aceasta va fi ilicită. Dar daca se respinge violen-

ta cu măsura, aceasta va fi licita.” – Sf. Toma D’Aquino 

 “Mai mult câștigi prin iertare decât prin violență.” - La 

Fontaine 

 “Orice reformă impusă prin violență nu va îndrepta rău 

iar înțelepciunea nu are nevoie de violență.” – Lev Tolstoi 

“Victoria obținută prin violență este echivalentul unei în

frângeri, pentru că este temporară.” – Mahatma Gandhi 

 

 

Realizare:   

 
Caldare Oxana 

Zoia  Ciumac 

Lozinskaia Svetlana 

Eugenia Railean 

Gaja Viorica 

Stavița Daniela 

 


