
 

CAMPANIA RESPECTULUI 

Centre de plasament pentru victimele violenței domestice ,organizaţii cu activităţi 

specializate:  

 

CHIȘINĂU 

Asociaţia Obştească „Refugiu – Casa Mărioarei” oferă adăpost, consiliere psihologică şi 

asistenţă juridică.  

Tel/fax.: (0-22)-72-58-61 

  

Centrul Internaţional „La Strada”  

Telefonul de încredere - 0 8008 8008 

 

Centrul de Drept al Femeilor (CDF) pledează pentru egalitatea de statut pentru femei și 

bărbați în viața publică și în cadrul familiei. Misiunea Centrului este de a asigura promovarea și 

protecția drepturilor femeilor și de a contribui la reducerea violenței în familie în RM. 

Tel./Fax: (0-22)-23-73-06   Mob.: 0-688-55-050; 

 

Centru de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria” oferă ajutor, informaţie şi sprijin 

victimelor torturii, victimelor violenţei domestice şi violenţei sexuale, precum şi refugiaţilor şi 

solicitanţilor de azil. 

Tel/Fax: (0-22)-27-32-22, 27-06-19; 

 

Căminul social pentru victimele traficului de persoane şi ale violenţei domestice 

„Începutul Vieţii”  

Tel.: (0-22)-92-77-19; 

 

Direcţia generală Asistenţă Socială a Consiliului municipal Chișinău (DGAS) acordă 

asistenţă persoanelor afectate de violenţă în familie. În cadrul DGAS sunt instituite direcţii 

teritoriale de asistenţă socială (Buiucani, Rîşcani, Centru, Botanica și Ciocana). 

Tel. (0-22)-22-34-59; 

 

Centrul Maternal „Sfânta Maria” oferă plasament temporar cuplului mamă-copil şi acordă 

victimelor violenţei în familie servicii de consiliere și asistenţă socială, medicală, psihologică şi 

juridică. 

Tel.: (0-22)-66-43-37, 76-66-88, 76-67-33; 

 

 



 

BĂLȚI 

Centrul de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor Violenţei Domestice  

Tel.: (0-231)-2-63-57;  

Centrul „Onoarea și Dreptul Femeilor Contemporane” prestează servicii de consiliere prin 

telefon, consiliere față-în-față, intervenție în situația de criză, consiliere şi asistență juridică. 

Tel: (0-231)-7-07-78, 7-77-94, 7-13-95, 7-01-49; 

Centrul de Criză Familială „Sotis” oferă protecţie şi plasament temporar victimelor violenței 

în familie (19 locuri), socializare și reintegrare în familie și în societate; asistență socială, 

psihologică, juridică și medicală persoanelor nerezidenţiale din mun. Bălţi şi din regiunea de 

nord a RM. 

Tel.: (0-231)-9-25-41, 3-34-75   Mob.: 0-799-92-541; 

 

 

CAHUL 

Asociaţia Familiilor MonoParentale. Centrul de informare şi consiliere pentru 

victimele violenței  

Tel: (0-299)-2-09-84, 0-791-91-203;  

 

Centrul Maternal „Încredere” oferă plasament temporar cuplului mamă-copil, cu o 

capacitate de 24 locuri; servicii de consiliere victimelor violenţei în familie. 

Tel.: (0-299)-44-080, 23-487, 22-918   Mobil: 0-692-43-704 

 

DROCHIA 

Asociaţia Obştească „ARTEMIDA” din Drochia prevene violenţei în familie, acordă asistenţă 

specializată victimelor, oferă servicii de urgenţă în cazuri de abuz. 

Tel.: (0-252)-2-10-32, 2-10-33, 0-798-24-900); 

Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali oferă asistenţă socială, 

psihologică, juridică, medicală, activităţi de recuperare, reabilitare, schimb de comportament şi 

reintegrare socială a agresorilor familali. Psihologul, asistentul social și juristul lucrează cu 

agresorii timp de 3-6 luni, după un program personalizat. 

Tel. (0-252)-20-308; 

 

Centrul Maternal „Ariadna” previne violenţa în familie şi acordă asistenţa specializată 

victimelor; plasament de urgenţă (30 locuri); organizarea unor servicii de urgenţă în situaţia 

femeilor abuzate în cadrul familiei, precum şi organizarea serviciilor de consiliere pentru 

agresorii familiali. 

Tel.: (0-252)-20-308, 21-032, 21-033, 23-487  Mob.: 0-798-24-900,  0-694-88-982; 



 

 

CĂUȘENI 

Asociaţia Psihologilor „Tighina” din Căuşeni  

Tel.: (0-243) 2 68 35;  

Centrul Maternal „Pro Familia” este o instituție publică, susținută de Asociația Psihologilor 

„Tighina”. Oferă plasament temporar cuplului mamă-copil (19 locuri) şi acordă victimelor 

violenţei în familie servicii de consiliere și asistenţă socială, medicală, psihologică şi 

juridică.Adresa:  

Tel.: (0-243)-26-721, 26-975  Tel/fax: 26-835  Mobil: 0-794-36-300 

 

HÎNCEȘTI 

Centrul Maternal „Pro-Femina” oferă plasament temporar cuplului mamă-copil (20 locuri) şi 

acordă victimelor violenţei în familie servicii de consiliere psihologică și socială. 

Tel.: (0-269)-23-364, 22-934 

 

UNGHENI 

Centrul de plasament maternal pentru cupluri părinte-copil (Cornești) dispune de 17 

locuri. Serviciile oferite: informare, plasament, consiliere, asistență juridică, însoțirea în instanța 

de judecată, suport pentru copiii victimelor, reintegrare socială. 

Tel.: (0-236)-60-734 

 

 


