
ANEXA NR.1 – Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, 

REPUBLICATĂ 2014 

 

Cerere privind emiterea ordinului de protecție 

 

I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (dacă este cazul) 

Denumirea:............................. 

Adresa:.................................. 

Telefon:................................. 

Fax:....................................... 

E-mail:................................... 

Persoana desemnată cu formularea cererii: 

 

Această secțiune se completează numai în situația în care o autoritate/organism/entitate 

completează și introduce cererea la instanța de judecată, în numele victimei violenței. 

Conform Art. 25, alin. 2 și 3, cererea poate fi introdusă de victimă, personal sau de 

reprezentant legal, iar în numele victimei și de către: a) procuror; b) reprezentantul 

autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii 

în materia protecţiei victimelor violenţei în familie; c) reprezentantul oricăruia dintre 

furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, 

acreditaţi conform legii, cu acordul victimei. 

Dacă cererea este completată de către o autoritate/organism/entitate, se vor indica datele 

de contact, conform cerințelor cuprinse în capitolul I, precum și numele persoanei care 

completează cererea privind emiterea ordinului de protecție. 

 

II. Asistenţa juridică 

Victima are un avocat? DA/NU 

În caz negativ, doreşte să i se acorde asistenţă juridică prin avocat?DA/NU 

 

Pentru situația în care victima violenței nu este reprezentată de avocat, conform art. 27, 

alin.3, Legea nr.217/2003, aceasteia i se poate acorda, la cerere, asistență juridică sau 

reprezentare prin avocat. În acest sens, la capitolul II, victima violenței bifează opțiunea 

”Da”. 

Însă există o practică neunitară la nivelul instanțelor de judecată, în sensul că nu toate 

instanțele acordă, conform Legii nr. 217/2003, asistență juridică gratuită, prin avocat, 

victimelor violenței în familie. 



Cu toate acestea, victimele violenței în familie au o a doua variantă, alternativă, de scutire 

de la plata onorariului pentru avocat. Astfel, pot beneficia de scutire de la plata onorariului 

pentru avocat, în baza O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judicar în materie civilă. 

Pentru acest lucru, la momentul introducerii cererii privind emiterea ordinului de protecție 

sau ulterior acestui moment (după ce victima înregistrează cererea de emitere ordin de 

protecție șă deține numărul de dosar), victimele pot formula o cerere privind acordarea 

ajutorului public judiciar, însoțită de acte doveditoare ale venitului acesteia și o declarație 

pe propria răspundere că nu a mai beneficiat în ultimele 12 luni de ajutor public judiciar, 

în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 51/2008.Un exemplar al cererii privind acordarea 

ajutorului public judiciar se regăsește ca anexă a prezentului ghid. Persoana protejată va 

completa și adapta cererea de ajutor public judiciar în funcție de fiecare situație în parte. 

 

III. Date privind victima violenţei în familie 

Numele:...... Prenumele:......... 

Locul şi data naşterii ........ Cetăţenia.......... 

Sexul: F/M  

Prenumele tatălui..... Prenumele mamei........ 

Act de identitate: CI/BI/Paşaport Serie.... nr....... 

CNP............  

Adresa1: Doreşte să rămână secretă? DA/NU 

Telefon2: Doreşte ca numărul să rămână secret? DA/NU 

 
1Dacă victima declară că doreşte să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se 

indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuieşte în prezent. Adresa indicată 

trebuie să fie una la care partea poate primi citaţiile şi celelalte acte de procedură. 
2Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanţia că va putea primi citaţiile şi 

celelalte acte de procedură. 

 

Victima violenței trebuie să completeze Capitolul III prin indicarea datelor sale de 

identificare, conform cerinței câmpurilor de mai sus.  

Este de menționat că, pentru protecția sănătății și integrității victimei, adresa la care 

locuiește în prezent (în situația în care aceasta a părăsit deja domiciliul familial) trebuie să 

rămână secretă pentru agresor. Astfel că, adresa și numărul de telefon trebuie indicate 

numai în cererea exemplar pentru instanță, nu și în exemplarul pentru comunicarea către 

pârât. Adresa imobilului în care locuiește victima nu este obligatoriu să fie proprie ci una 

care să dea garanția că va primi citațiile și celelalte acte de procedură. 



 

IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul) 

Numele:............ Prenumele:.................. 

Locul şi data naşterii........ Cetăţenia.................... 

Sexul F/M  

Prenumele tatălui......... Prenumele mamei.......... 

Adresa......................... 

Telefon.............................. 

 

Această secțiune se completează conform câmpurilor de mai sus numai în situația în care 

victima este minoră, caz în care trebuie indicate datele de identificare ale reprezentantului 

legal (părinte sau totore, după caz) sau dacă victima este o persoană pusă sub interdicție 

judecătorească, caz în care se indică datele de identificare ale tutorelui/curatorului 

acesteia. Conform Codului Civil, ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, prin 

instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie 

specială anume prevăzute de lege. Ocrotirea majorului are loc prin punerea sub interdicţie 

judecătorească sau prin instituirea curatelei, în condiţiile prevăzute de codul civil. 

 

V. Relaţia dintre victima violenţei în familie şi persoana împotriva căreia se solicită 

emiterea ordinului de protecţie (pârât) 

 

Victima violenței în familie trebuie să indice relația pe care o are cu pârâtul, și anume dacă 

pârâtul este: soțul sau fostul soț; soția sau fosta soție, după caz; părintele sau copilul, 

fratele sau sora, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, astfel de rude; 

persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți (relații de concubinaj) 

sau dintre părinți și copii, în cazul în care conviețuiesc; tutorele sau altă persoană care 

exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului; reprezentantul legal sau 

altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 

handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor 

profesionale. 

Important: Trebuie să menționați numele și prenumele agresorului și domiciliul său. Dacă 

cunoașteti CNP-ul pârâtului și numărul de telefon al acestuia, este indicat să le menționați; 

dacă nu le cunoașteți puteți face mențiunea: „nu cunosc CNP-ul și nr. de telefon al 

pârâtului”. Trebuie să indicați adresa pârâtului pentru ca procedura citării să poată fi 

îndeplinită, numărul de telefon poate fi folosit de către instanță în situația stabilirii 

termenelor scurte atunci când citarea se face fie prin agent procedural, fie telefonic. 



 

Punctul 1.Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamaţie etc. împotriva 

aceleiaşi persoane? DA/NU 

În caz afirmativ, se va indica numărul acestora. 

 

Victima trebuie să precizeze dacă a mai formulat anterior vreo plângere/reclamație/cerere 

împotriva agresorului, prin alegerea în mod corespunzător a variantelor de răspuns ”Da” sau 

”NU”. 

În situația în care victima violenței a formulat astfel de plângeri/reclamații/cereri, trebuie 

să indice numărul acestora, cărei autorități s-a adresat cu astfel de plângeri (Structuri ale 

poliției, Parchet, Instanță, Direcții de Asistență Socială și Protecție a Copilului, etc), precum 

și, în măsura în care există, numerele de înregistrare a plângerilor/reclamațiilor/cererilor.  

De asemenea, este foarte important ca, la prezenta cerere, victima să depună anexat, în 

vederea constituirii probatoriului, copii ale următoarelor înscrisuri: 

plângeri/reclamații/cereri formulate împotriva agresorului; numerele de înregistrare a 

acestora; răspunsurile emise de către autoritățile sesizate cu 

plângerea/reclamația/cererea, etc. 

În situația în care victima a depus plângeri/reclamații/cereri  dar nu deține o dovadă în 

acest sens, aceasta trebuie să se adreseze respectivelor autorități sesizate cu 

plângerea/reclamația/cererea, în vederea emiterii unui răspuns cu privire la acestea. 

Punctul 2. Ştiţi dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracţiune sau 

contravenţie? DA/NU 

 

În caz afirmativ, indicaţi, dacă ştiţi, instanţa la care se află dosarul şi numărul acestuia. 

Se completează în mod corespunzător, conform întrebării și indicațiilor de mai sus.  

 

Punctul 3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul? 

 

Se va menționa legărura de rudenie sau de altă natură dintre victimă și pârât, ținând cont 

de prevederile Art. 5 din Legea nr. 217/2003 care definește noțiunea de ”membru de familie 

”: soțul sau fostul soț; soția sau fosta soție, după caz; părintele sau copilul, fratele sau sora, 

copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, astfel de rude; persoanele care 

au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți (relații de concubinaj) sau dintre părinți 

și copii, în cazul în care conviețuiesc; tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în 

drept drepturile față de persoana copilului; reprezentantul legal sau altă persoană care 

îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia 



celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale. 

 

Punctul 4. Situaţia familială – persoane care convieţuiesc în locuinţă 

 

Numele şi prenumele Data naşterii Gradul de rudenie 

   

 

Se vor indica pe rând, conform cerințelelor tabelului, persoanele care conviețuiesc în 

locuință și gradul de rudenie sau de altă natură care există între victimă și aceste persoane. 

 

VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecţie 

Punctul 1.Relatarea faptelor şi locul desfăşurării lor 

 

La această secțiune, victima trebuie să facă o descriere a situației familiale, a relației pe 

care o are cu pârâtul agresor, durata de timp petrecută împreună cu acesta, fie din 

căsătorie, din relații de concubinaj sau din relația pe care o are cu pârâtul, după caz, 

precum și dacă au rezultat minori de-a-lungul relației cu agresorul (în situația căsătoriei sau 

concubinajului). 

După realizarea acestei descrieri, victima trebuie să relateze într-un mod cât mai concret 

faptele petrecute și locul desfășurării evenimentelor conflictuale. Dacă victima a suferit 

mai multe episoade de agresiune din partea agresorului, se vor relata cele mai recente, 

după care se va continua cu descrierea ultimului conflict petrecut între cele două persoane. 

În acest sens, se realizează o descriere detaliată a conflictului, care să cuprindă, după caz: 

• numele complet al agresorului și domiciliul legal/adresa de fapt a acestuia; 

• locul în care s-a petrecut conflictul; 

• prezența altor persoane la conflictul dintre părți, fie și minore, precum și numele, 

datele de naștere ale acestora; 

• modul în care a fost agresată victima, inclusiv eventualele amenințări din partea 

agresorului și formele de violență prevăzute de lege: violență fizică, verbală, 

psihologică, economică, socială, etc; 

• eventualele vicii ale agresorului: consumul de alcool, consum de stupefiante, jocuri 

de noroc, etc. 

• măsurile care au fost luate de victimă pentru a se apăra de agresor; 

• eventualele apeluri telefonice ale numerelor de urgență  - poliție, salvare, alte 

autorități și intervenția acestora pentru aplanarea conflictului; 

• intervenția /ajutorul acordat de terțe persoane aflate în locuință; 



• prezența minorilor în cadrul actului de agresiune și răsfrângerea violențelor asupra 

acestora; 

• nevoia de intervenție medicală într-o unitate de primiri urgențe sau alte centre 

medicale, după agresiune; 

• altele 

 

Punctul 2. Ce alte acte de violenţă s-au produs anterior împotriva persoanelor (victimă, 

membri ai familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor? 

 

Victima violenței va face o descriere detaliată a altor acte de violență care s-au produs 

anterior împotriva acesteia sau împotriva altor membri ai familiei, minori sau alte persoane, 

ori asupra bunurilor.  

Mai exact, dacă agresorul a exercitat în trecut acte de violență asupra victimei sau a altor 

persoane, membri ai familiei, minori, se vor descrie exact aceste episoade violente, locul 

în care s-au desfășurat evenimentele, modalitatea în care au fost săvârșite, precum și 

intervenția organelor de poliție sau nevoia de asistența medicală pentru victimă, membri ai 

familiei, minori sau alte persoane. În cazul în care agresorul prin actul de violență a distrus 

bunuri, se va face mențiune și despre aceasta. 

 

Punctul 3. A avut loc vreun act de violenţă în prezenţa minorilor? 

 

Dacă actele de violență au avut loc în prezența minorilor, se va preciza acest lucru, de 

asemenea se vor preciza numele și datele de naștere ale acestora, inclusiv o descriere 

referitoare la comportamentul și reacțiile minorilor față de episodul violent al agresorului.  

 

Punctul 4. Există vreo situaţie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luaţi fără 

drept de pârât? 

 

Victima va indica dacă există o situație de risc pentru minori, dacă viața, sănătatea și 

integritatea corporală a acestora poate fi pusă în pericol prin actele de violență ale 

agresorului.  

De asemenea, se va prezenta situația de drept și de fapt a minorilor în ceea ce privește 

obligațiile impuse agresorului printr-o hotărâre judecătorească privind exercitarea 

autorității părintești și stabilirea domiciliului minorilor. În acest sens, poate exista situația 

victimei care deține o hotărâre favorabilă acesteia în ceea ce privește exercitarea 

autorității părintești, fie în comun de către ambii soți și existența unui plan parental de 



respectat de către tatăl-agresor, fie în mod exclusiv de către victimă și  stabilirea 

domiciliului minorilor la domiciliul victimei. În aceste situații poate exista o situație de risc 

pentru minori, de a fi luați fără drept de pârât prin ignorarea prevederilor hotărârii instanței 

cu privire la situația minorilor. 

 

Punctul 5. Pârâtul deţine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte 

motive? 

 

Victima va indica conform întrebării și cerințelor de mai sus, dacă are cunoștință despre 

deținerea sau accesul la arme a pârâtului. 

 

Punctul 6. Există martori la faptele descrise? 

 

Se vor indica martorii de care victima înțelege să se folosească în cadrul probei testimoniale 

din proces. Pentru martori se indică: numele și prenumele, domiciliul legal sau adresa de 

fapt unde aceștia să poată primi actele de procedură (citația). 

 

Punctul 7. Ce alte probe pot susţine declaraţiile? (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, 

telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, 

scrisori, fotografii, documente etc.) 

 

Prin probe se pot înțelege cel puţin următoarele: Obiecte distruse Înscrisuri: • Acte medicale 

care pot fi obținute de la orice unitate medicală, dacă din ele rezultă traume fizice ale 

victimei, sau sub forma unui certificat medico-legal/expertiză medico-legală emise de o 

instituție/cabinet de medicină legală. • Mesaje text/sms-uri primite de la agresor. • 

Înregistrări audio stocate pe CD sau transcrise de firme autorizate de către Ministerul 

Justiției pentru a asigura transcrierea înregistrărilor audio. Puteți înregistra orice convorbire 

telefonică sau orice incident petrecut între dumneavoastră și agresor din care rezultă acte 

de violență sau amenințări. • Înscrisuri emise de bănci, din care rezultă că agresorul v-a 

retras dreptul de semnătură în bancă sau v-a blocat sub orice formă accesul la veniturile 

familiei. • Înscrisuri din care rezultă că agresorul nu mai contribuie la cheltuielile familiei 

și nici la întreținerea minorilor. Acestea pot fi probe în contextul în care există și alte forme 

de violență exercitate asupra dumneavoastră. • Raport sau fișă de evaluare psihologică ori 

psihiatrică, din care să rezulte traumele psihice suferite de dumneavoastră și dacă 

urmați/ați urmat tratament. • Înscrisuri medicale din care pot rezulta afecțiuni psihice ale 

agresorului. • Dovada sesizării organelor de poliție, numere de înregistrare ale plângerilor 



penale împotriva agresorului, răspunsuri sau adrese comunicate de către poliție sau alte 

organe de urmărire și cercetare penală. • Dovada existenței unor condamnări sau sancțiuni 

cu amendă aplicate agresorului pentru alte acte de violență. 

În situația în care victima deține probe ca cele enunțate mai sus, se va face precizare în 

acest sens. Totodată, probele se vor depune anexat la prezenta cerere pentru constituirea 

probatoriului. 

 

VII. Asistenţa medicală a victimei 

Punctul 1. Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratată psihologic? DA/NU 

Se va răspunde conform întrebării de mai sus. 

 

Punctul 2.A primit îngrijiri în vreun centru medical? DA/NU 

 

Victima va indica dacă a primit îngrijiri medicale, fie într-o unitate de primiri-urgențe, fie 

în vreun centru medical și se vor anexa la cerere dovezile privind primirea de îngrijiri 

medicale. 

În situația în care nu deține astfel de dovezi privind îngrijirea medicală acordată, victima 

va solicita unității de primiri-urgențe sau centrului medical fișa/foia medicală întocmită de 

medic după acordarea îngrijirilor medicale. 

 

Punctul 3. Deţine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale? DA/NU 

În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie. 

În caz negativ, se vor indica centrul medical şi data consultului medical. 

 

Se va preciza despre existența vreunui certificat medico-legal, certificat medical sau alte 

documente medicale, iar dacă acestea există, se vor anexa prezentei cereri. De asemenea, 

se indică denumirea centrului medical, spital, unitate de primiri-urgențe și data când s-a 

efectuat consultul medical. În mod similar mențiunilor de la întrebarea anterioară, dacă nu 

există astfel de inscrisuri/acte medicale/certificat medico-legal, victima trebuie să solicite 

Institutului (Serviciului) de Medicină Legală/ Centrului medical/spitalului, după caz, 

eliberarea unor astfel de documente.  

Important este ca victima, dacă a solicitat asistență medicală, la părăsirea centrului 

medical, trebuie să solicite acte medicale care să dovedească că aceasta a fost acolo pentru 

îngrijiri medicale, pe foi cu antet original, datate, cu ștampila instituției și parafa medicului 

precum și rezultatele de la orice alt tip de investigație (radiografie, ecografie, Computer 

tomograf (CT), etc.). Cu aceste documente medicale, victima violenței se va prezenta la 



Institutul de Medicină Legală, pentru obținerea certificatului medico-legal.   

     

VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecţie 

a) evacuarea temporară a pârâtului din locuinţă, indiferent dacă acesta este 

titularul dreptului de proprietate; 
DA/NU 

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa familiei; DA/NU 

c) limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei 

părţi a locuinţei comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima; 
DA/NU 

d.1) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de 

victimă; 

d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de 

copiii victimei sau faţă de alte rude ale acesteia; 

d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de 

reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; 

În caz afirmativ, se vor menţiona datele de identificare a acestor locuri. 

DA/NU 

DA/NU 

DA/NU 

e) interdicţia pentru pârât de a se deplasa în anumite localităţi sau zone 

determinate pe care victima le frecventează sau le vizitează periodic; 

În caz afirmativ, se vor identifica aceste localităţi şi zone. 

DA/NU 

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice 

alt mod, cu victima; 
DA/NU 

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; DA/NU 

h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora; 

În caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele şi data naşterii copiilor, persoana 

către care se propune încredinţarea. 

DA/NU 

i) suportarea de către pârât a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară 

unde victima, copiii minori sau alţi membri ai familiei locuiesc sau urmează să 

locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială. 

În caz afirmativ, care este suma considerată necesară şi ce reprezintă? 

DA/NU 

 

• Pentru înlăturarea stării de pericol, instanța poate să emită un ordin de protecție, 

prin care să dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre măsurile 

enumerate mai sus. 

• În ceea ce privește măsura evacuării temporare a agresorului din locuința familiei, 

instanța poate să dispună, conform Legii nr. 217/2003, o astfel de măsură, chiar dacă 



agresorul este titularul dreptului de proprietate al locuinței sau se află în 

coproprietate cu victima. 

• În ceea ce privește măsura reintegrării victimei și, după caz, a copiilor, în locuința 

familiei, instanța poate dispune această măsură, la cererea victimei, în situația în 

care aceasta, împreună cu minorii, după caz, au fost nevoiți să părăsească locuința 

familială din cauza actelor de violență. 

• De asemenea, măsura de limitare a dreptului de folosință al agresorului asupra unei 

părți a locuinței comune, o poate dispune instanța, la cererea victimei, în măsura în 

care locuința, poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu 

aceasta. Măsura poate fi luată doar dacă este posibil iar construcția locuinței 

familiale este de natură a permite acest lucru. Ex: intrări separate în locuință astfel 

încât agresorul și victima să nu se afle în situația folosirii în comun a unor dependințe 

sau obiecte ale acesteia. 

• În ceea ce privește măsura de obligare a agresorului la păstrarea unei distanțe minime 

determinate față de victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia 

ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei 

protejate, victima poate solicita instaței aceste interdicții pentru pârât și va indica 

în mod corespunzător, numele, adresele copiilor, ale celorlalte persoane sau rude ale 

acesteia față de care solicită interdicția. Totodată, victima va indica și adresa la care 

locuiește, adresa locului de muncă sau unitatea de învățământ, după caz. De reținut 

este ca, pentru protecția sănătății și integrității corporale a sa și a copiilor minori, 

dacă victima locuiește într-un centru de asistență mamă și copil, va indica acest lucru 

numai în cererea din dosarul exemplar pentru instanță, nu și în exemplarul de dosar 

care va fi comunicat pârâtului. De ex: victima violenței locuiește împreună cu minorii 

într-un centru de asistență mamă și copil, iar adresele unor astfel de centre sunt 

secrete pentru agresor și/sau alte persoane, nu și pentru instanța de judecată. Ca 

urmare, instanța poate dispune obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe 

minime determinate față de victimă, copiii acesteia și/sau alte persoane față de care 

a solicitat luarea unei astfel de măsuri. 

• În mod corespunzător, persoana protejată poate solicita prin indicarea și alegerea 

opțiunilor de răspuns, interzicerea pentru pârât al oricărui contact, inclusiv telefonic, 

prin corespondență sau în orice alt mod, și obligarea acestuia de a preda poliției 

armele deținute. Ca urmare, instanța de judecată poate dispune, după caz, 

interzicerea pentru pârât al oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență, 

sau în orice alt mod, cu victima, cu excepția comunicărilor prin sms sau e-mail 

referitoare la situația minorilor. 



• Totodată, victima poate solicita instanței de judecată încredințarea copiilor minori 

și stabilirea domiciliului acestora la locuința acesteia și va indica conform cerințelor, 

numele, prenumele, data nașterii și persoana către care se propune încredințarea (de 

regulă, persoana protejată). Ca urmare, instanța de judecată poate dispune pe o 

perioadă determinată, fără a putea depăși 6 luni de la data emiterii ordinului de 

protecție, exercitarea autorității părintești exclusive față de minori în favoarea 

victimei și stabilirea domiciliului acestora în locuința acesteia. 

• Prin aceeași hotărâre, instanța mai poate dispune și suportarea de către pârât a 

chiriei și/sau întreținerea pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau 

alți membri ai familiei locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilității de 

a rămâne în locuința familială. În acest sens, victima poate solicita această măsură 

prin indicarea în mod corespunzător a opțiunii de răspuns, cu precizarea sumei pe 

care o consideră necesară plății chiriei și/sau întreținerii pentru locuința temporară. 

Dacă ați părăsit locuința comună sau dacă agresorul era sursa principală de venit a 

familiei, puteți să menționați aici o sumă de bani pe care întelegeți să i-o solicitați 

agresorului pentru întreținere și/sau a minorilor, pentru chirie sau alte cheltuieli de 

întreținere. Dacă solicitați obligarea agresorului la plata c/v chiriei trebuie să atașati 

cererii copia unui contract de închiriere, astfel încât instanța să poată stabili în 

concret suma pe care agresorul ar urma să v-o achite pe durata ordinului de protecție. 

De asemenea trebuie să indicați și locul de muncă al agresorului, întrucât unele 

instanțe emit adresa către locul de muncă al agresorului pentru a verifica cuantumul 

veniturilor agresorului. Instanța este cea care va stabili suma pe care o va aprecia 

necesară, pentru cheltuielile de întreținere. 

 

IX. Alte măsuri 

 

La acest capitol, conform Legii nr. 217/2003, victima poate solicita instanței și obligarea 

agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau luarea unor măsuri de control, 

efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. 

1. Victima are o activitate remunerată? 

În caz afirmativ, se va indica, cu aproximaţie, suma pe care o primeşte. 
DA/NU 

2. Pârâtul are loc de muncă sau desfăşoară o activitate remunerată? 

În caz afirmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o 

primeşte, dacă se cunoaşte. 

DA/NU 

3. Există alte surse de venituri ale familiei? 

În caz afirmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaşte. 
DA/NU 



 

Victima trebuie să precizeze dacă desfășoară o activitate remunerată și se va indica 

suma/salariul pe care îl primește, bifându-se în mod corespunzător varianta de răspuns. 

Sumele pot proveni fie din desfășurarea unor activități în baza unui contract individual de 

muncă, fie din convenții civile, colaborări, etc., depunându-se o copie a acestora ca anexă 

la prezenta cerere. 

De asemenea, victima trebuie să indice dacă pârâtul are un loc de muncă sau desfășoară 

vreo activitate remunerată fără forme legale, cu indicarea sumei lunare pe care pârâtul o 

primește. 

Totodată, victima va indica dacă există sau nu alte surse de venit ale familiei, ca de 

exemplu: pensii, indemnizații sociale, venituri din chirii, etc. și indicarea acestor sume. 

 

X. Alte precizări considerate ca relevante 

 

Pentru susținerea prezentei cereri, victima trebuie să depună următoarele înscrisuri, după 

caz: 

• copie a certificatului medico-legal; 

• copie carte de identitate victimă; 

• copii ale certificatelor de naștere minori; 

• plângeri penale înregistrate la Poliție și răspunsuri la aceste plângeri; 

• copii ale actelor medicale privind acordarea de îngrijiri medicale victimei; 

• copie contract de muncă; 

• copie titlu de proprietate; 

• indicarea numelor și adreselor martorilor propuși; 

• alte probe 

Depuneți cererea și înscrisurile (pe care faceți mențiunea „conform cu originalul” și 

semnați) în mai multe exemplare semnate, respectiv unul pentru instanță și câte unul 

pentru fiecare parte (agresor/agresori – dacă este cazul). 

IMPORTANT! Ordinul de protecţie se judecă în maxim 72 ore de la depunerea cererii la 

instanţa de judecată - motiv pentru care cererea privind emiterea ordinului de protecţie 

trebuie să fie însoţită de toate probele pe care le deţineţi, iar martorii trebuie înştiinţaţi 

că aţi depus cererea şi că în maxim 72 de ore este posibil să fie nevoie ca ei să vă însoţească 

la termenul de judecată stabilit pentru a depune mărturie. Instanţa comunică structurilor 

Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului în 

maxim 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii. 

Nu uitați să depuneți la dosar actele de identitate - atât ale dumneavoastră, cât și ale 



copiilor, acte de stare civilă din care să reiasă legătura de rudenie sau calitatea agresorului 

(soț, fost soț). 

La acest capitol veți trece „vă solicit să îmi admiteți cererea așa cum a fost formulată și să 

emiteți un ordin de protecție pentru o perioadă de 6 luni” sau dacă aveți alte completări 

importante de făcut. Tot aici puteți să menționați și dacă solicitați alte măsuri accesorii la 

măsurile de protecție menționate la Capitolul VIII, cum ar fi: – Recomandarea luării unor 

măsuri privind adicția (jocuri de noroc, alcool, droguri) sau în vederea internării într-un 

spital de specialitate cu scopul stabilirii unui diagnostic și recomandarea tratamentului 

adecvat sau: – Varianta 1 pentru cei fără antecedente psihiatrice: Obligarea pârâtului de a 

se prezenta la un spital de psihiatrie în vederea examinării din punct de vedere psihiatric – 

indic unitatea de specialitate …….. – Varianta 2 cu antecedente psihiatrice și acte: Rugăm 

instanța să solicite internarea nevoluntară a pârâtului într-un spital de psihiatrie în temeiul 

art. 56 alin 1 lit e) din legea 487/2002 Republicată coroborat cu art. 23 alin 3 din Legea 

217/2003 Republicată. 

 

Data         Semnătura reclamantei 

 

 

Domnului preşedinte al Judecătoriei ………………………………. 

 

 

 

 


