
13.  CUM SE COMPLETEAZĂ CEREREA PENTRU EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE?

CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE
I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (daca este cazul)1

Denumirea/  Adresa/ Telefon/  Fax/  E-mail/  Persoana desemnată cu formularea cererii

II. Asistență juridică 

Victima are un avocat? DA2/NU3

În caz negativ, dorește să i se acorde asistență juridică prin avocat?

III. Date privind victima violenței în familie

Numele: _____________________________Prenumele:  ______________________________

Locul și data nașterii:  _______________________Cetățenia:  ____________________________

 Sexul F/M: ______ Prenumele mamei: ________________
Prenumele tatălui: ________________  
Act de identitate: CI/BI/Pașaport Serie: ____nr.: __________ CNP: _________________________ 

AdresaA): Dorește să rămână secretă? DA4/NU

TelefonB): Dorește ca numărul să rămână secret? DA5/NU
A) Dacă victima declară că dorește să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se 
indice noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuiește în prezent. Adresa indicată 
trebuie să 'e una la care partea poate primi citațiile și celelalte acte de procedură.
B) Poate ' indicat orice număr la care reclamantul are garanția că va putea primi citațiile și 
celelalte acte de procedură.

IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul6)

Numele: _____________________________Prenumele:  ______________________________

Locul și data nașterii:  _______________________Cetățenia:  ____________________________

 Sexul F/M: ______ Prenumele mamei: ________________
Prenumele tatălui: ________________  
Act de identitate: CI/BI/Pașaport Serie: ____nr.: __________ CNP: _________________________ 

AdresaA): Dorește să rămână secretă? DA7/NU

TelefonB): Dorește ca numărul să rămână secret? DA8/NU

V.  Relația dintre victima violenței în familie și persoana împotriva căreia se solicită 
emiterea ordinului de protecție (pârât9)

1.  Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamație etc. împotriva aceleiași 
persoane? DA10/NU În caz a'rmativ, se va indica numărul acestora.

2.  Stiți dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracțiune sau contravenție? 
DA11/NU În caz a'rmativ, indicați, dacă știți, instanța la care se a(ă dosarul și numărul 
acestuia 

3. Există o legătură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?12

4.  Situația familială - persoane care conviețuiesc în locuință  
Numele și prenumele/  Data nașterii /  Gradul de rudenie
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1.  Cererea privind emiterea ordinului de protecție poate � introdusă conform art. 25 alin. 3 din Legea 217/2003 
republicată și de: a) procuror; b) reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unitătii 
administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței în familie și c) cu acordul victimei de 
către reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie, acreditați conform legii.

2.  Bifați  „DA” dacă aveți angajat un avocat care să vă reprezinte.

3.  Bifați „NU” dacă nu aveți un avocat ales și doriți ca instanța să desemneze pentru dumneavoastră un apărător din 
o�ciu.

4.  Dacă doriți ca adresa reședinței actuale, numărul de telefon sau adresa unde să îi �e comunicate actele de 
procedură să ramână secretă, bifați „DA” și anexați la cererea de emitere a ordinului de protecție o cerere distinctă 
care să conțină cel puțin următoarele: indicarea reședinței actuale și adresa de comunicare a actelor de procedură, 
treceți adresa completă, numărul de telefon pe care înțelegeți să îl secretizați, vă semnați. Dacă pârâtul cunoaște 
aceste date, bifați „NU”.

5.  Dacă doriți ca pârâtul să nu a"e numărul actual de telefon urmați indicațiile menționate la “Punctul 5”.

6.  Dacă victima este minor/ă sau din cauza stării de sănătate �zică sau psihică cererea pentru emiterea ordinului de 
protecție poate � formulată de părinții reprezentanți legali sau altă persoană desemnată ca reprezentant legal care 
poate formula cererea în numele victimei. La această rubrică reprezentantul legal va completa datele solicitate.

7.  Dacă doriți ca adresa reședinței actuale, numărul de telefon sau adresa unde să îi �e comunicate actele de 
procedură să rămână secretă, bifați „DA” și anexați la cererea de emitere a ordinului de protecție o cerere distinctă 
care să conțină cel puțin următoarele: indicarea reședinței actuale și adresa de comunicare a actelor de procedură, 
treceți adresa completă, numărul de telefon pe care ințelegeți să îl secretizați, vă semnați. Dacă pârâtul cunoaște 
aceste date, bifați „NU”.

9.  Atenție: 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 
� indeplinită, numărul de telefon poate � folosit de către instanță în situația stabilirii termenelor scurte atunci 
cand citarea se face �e prin agent procedural, �e telefonic.

 

10.  Dacă ați formulat plângeri penale împotriva agresorului, bifați la această rubrică „DA” menționând numerele de 
înregistrare ale plângerilor și autoritățile la care le-ați înregistrat (Secție de Poliție și/sau Parchet).

11.  În situația în care aveți cunoștință de fapte penale sau contravenționale săvârșite de agresor și pentru care 
există/a existat un proces pe rol; agresorul a fost condamnat la închisoare cu suspendare sau a executat vreo 
pedeapsă privativă de libertate sau alte cazuri prevăzute de codul penal, la acest punct trebuie să bifați „DA”, 
speci�cați dacă cunoașteți numărul de dosar și instanța de judecată unde a fost sau este pe rol dosarul. Dacă nu 
cunoașteți toate informațiile treceți doar cele pe care le cunoașteti (ex: număr de dosar, instanța de judecată pe 
rolul căreia a fost sau este dosarul, obiectul dosarului, locul unde a fost încarcerat etc)

12.  Cererea privind emiterea unui ordin de protecție poate � îndreptată numai împotriva persoanelor menționate la 
art. 5 din Legea 217/2003 Republicată, respectiv prin membru de familie se înțelege:
„a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit 

legii, astfel de rude;

b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție;

c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care 

conviețuiesc;

d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului;

e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 

handicap �zic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.”
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VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecție

1. Relatarea faptelor și locul desfășurării lor13

2. Ce alte acte de violență s-au produs anterior împotriva persoanelor (victima, membri ai 
familiei, minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?14

3. A avut loc vreun act de violență în prezența minorilor?15

4. Există vreo situație de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a % luați fără drept de 
către pârât?16

5. Pârâtul deține arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?17

6. Există martori la faptele descrise?18

7. Ce alte probe pot susține declarațiile?19 (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, 
telefoane mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv 
sms, scrisori, fotogra%i, documente etc.)

VII. Asistența medicală a victimei

1. Victima a suferit leziuni %zice sau a fost maltratată psihologic?20 DA/NU

2. A primit îngrijiri în vreun centru medical?21 DA/NU

3. Deține certi%cat medico-legal, medical sau alte documente medicale?22 DA/NU

În caz a%rmativ, acestea se vor anexa în copie.

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

VIII. Măsurile care se solicită a # dispuse prin ordinul de protecție

a)  evacuarea temporară a pârâtului din locuință, indiferent dacă acesta este titularul 
dreptului de proprietate;23 DA/NU

b)  reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința familiei;24 DA/NU

c)  limitarea dreptului de folosință al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei părți a 
locuinței comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima;25 DA/NU

d.1)  obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă;26 DA/
NU

d.2)  obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de copiii victimei 
sau față de alte rude ale acesteia;27 DA/NU

13.  La acest punct veți detalia actele de agresiune la care ați fost supusă de către agresor, precum și alte incidente 
relevante despre conduita sa. Trebuie să menționați împrejurările în care s-au produs actele de violență, persoane 
care au fost de față sau care au intervenit, tipul de agresiune (%zică, psihică, verbală, sexuală, economică, socială, 
spirituală). Descrierea faptelor este bine să %e amănunțită și trebuie să %e susținută cu probe și/sau martori.

14.  Încercați să faceți o prezentare de ansamblu asupra climatului familial, a relației cu agresorul și cu alți membri 
ai familiei sau cu alte persoane față de care agresorul a manifestat un comportament agresiv, adicțiile acestuia 
(consum de alcool, droguri, etc)

15.  În situația în care actele de violență s-au petrecut în fața minorilor, scrieți „DA” și dezvoltați incidentele la punctul 
VI. 1 din cerere; dacă aceștia nu au fost de față, veți scrie „NU”.

16.  Dacă există vreun pericol ca agresorul să îi ia pe minori și să nu vă mai permită accesul la aceștia, scrieti “DA” și 
menționați motivul pentru care credeți că agresorul va recurge la acest gest. Dacă nu există un astfel de pericol 
sau dacă nu este cazul, scrieți „NU”.
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17.  Agresorul poate avea arme de foc sau alte arme albe, �e că le deține legal/ prin natura locului de muncă/ ilegal. Dacă 
aveți la cunoștință despre aceste lucruri trebuie să scrieți  „DA” și să speci�cați ce fel de armă este și dacă o deține 
legal/ ilegal/ prin natura locului de muncă, dacă cunoașteți puteți menționa și locul unde este depozitată arma.

18.  Martorii trebuie să � fost de față la actele de violență �zică, verbală etc, inclusiv amenințări. Pot � martori și 
persoane care au văzut urmele de violență de pe corpul dumneavoastră, care au văzut dovezi ale amenințărilor 
(de ex: mesaje telefonice, e-mail-uri), persoane care cunosc îndeaproape relația dumneavoastră cu agresorul, 

persoane cărora le-ați povestit anterior incidente violente. Nu toate instanțele de judecată încuviințează să �e 

audiați ca martori rude apropiate. Copiii nu pot � audiați ca martori. Unele instanțe de judecată pot dispune 

audierea minorilor, dacă aceștia au împlinit vârsta de 10 ani, pentru a relata instanței fapte și incidente la care ei 

au fost de față sau la care au fost supuși.

19.  Prin probe se poate înțelege cel puțin următoarele înscrisuri: 

sub forma unui certi�cat medico-legal /expertiza medico-legală emise de o institutie/cabinet de medicină-legală”. 

transcrierea înregistrărilor audio. Puteți înregistra orice convorbire telefonică sau orice incident petrecut între 

dumneavoastră și agresor din care rezultă acte de violență sau amenințări. 

sub orice formă accesul la veniturile familiei. 

Acestea pot � probe în contextul în care există și alte forme de violență exercitate asupra dumneavoastră. 

dumneavoastră și dacă urmați/ați urmat tratament. 

răspunsuri sau adrese comunicate de către poliție sau alte organe de urmărire și cercetare penală.

20. Bifați „DA” dacă există probe sau indicii care pot dovedi agresiunile �zice.

21.  Dacă în urma leziunilor suferite sau din pricina stării psihice ați apelat la Unitățile medicale specializate bifați 

„DA” și menționați sub ce formă și în ce instituții a primit aceste îngrijiri. Anexați la cerere actele medicale care 

dovedesc acest lucru. Dacă nu aveți nici un act medical deși ați fost consultată într-o unitate medicală puteți 

formula o cerere către unitatea medicală în vederea eliberării unui document medical doveditor.

22.  Bifați „DA” dacă aveți un certi�cat medico-legal sau un alt document medical din care să reiasă leziunile �zice 

suferite sau traumele psihologice, anexați acest/e documente la cerere.

23.  Bifați „DA” dacă locuiți împreună cu agresorul  - anexați la cerere și un document din care să reiasă forma locațiunii 

(proprietate, chirie, comodat etc.) și cine sunt proprietarii.

24.  Dacă în urma actelor de violență ați părăsit domiciliul și doriți să reveniți în locuință, solicitați la litera a) evacuarea 

agresorului și la litera b) bifați „DA”.

25.  Bifați „DA” numai dacă există posibilitatea de a limita accesul agresorului în spațiul comun și dacă prezența sa în 

proximitatea dumneavoastră nu constituie un pericol. (de ex., în cazul unui imobil care nu are intrări separate și 

posibilitatea de delimitare clară a spațiilor în care ar urma să locuiască victima și agresorul, astfel încât să nu vă 

intâlniți - bifați „NU”).

26.  Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie de dumneavoastră la o distanță mai mică de 300 m/ 400 m/ 500 m sau cât 

considerați necesar, însă instanța de judecată va � cea care va stabili o anumită distanță, în funcție și de probatoriu.

27.  Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie la o distanță mai mică de 300 m/400 m/500 m sau altă distanță pe care 

o considerați necesară și față de copii (minori sau nu), părinți, frați, bunici sau alte rude față de care agresorul a 

manifestat sau există indicii clare ca ar putea manifesta acte de violență. Trebuie să menționați numele complete 

ale persoanelor, iar pentru copii și data de naștere în cazul în care sunt minori.
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d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de reședința, 
locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;28 DA/NU 
În caz a�rmativ, se vor menționa datele de identi�care a acestor locuri. DA/NU

e) interdicția pentru pârât de a se deplasa în anumite localități sau zone 
determinate pe care victima le frecventează ori le vizitează periodic;29 DA/NU 
În caz a�rmativ, se vor identi�ca aceste localități și zone. 

f )  interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, 
cu victima;30 DA/NU

g)  obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;31 DA/NU

h)   încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora;32 DA/NU 
În caz a�rmativ, se vor indica numele, prenumele și data nașterii copiilor, persoana către 
care se propune încredințarea.

i)  suportarea de către pârât a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară 
unde victima, copiii minori sau alți membri ai familiei locuiesc ori urmează să 
locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială.33 DA/NU 
În caz a�rmativ, care este suma considerată necesară și ce reprezintă?

IX. Alte măsuri

1.  Victima are o activitate remunerată?34 NU/DA

 În caz a�rmativ, se va indica, cu aproximație, suma pe care o primește.

2.  Pârâtul are loc de muncă sau desfășoară o activitate remunerată?35 NU/DA

 În caz a�rmativ, se indică suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primește, dacă se 
cunoaște.

3.  Există alte surse de venituri ale familiei?36 NU/DA

 În caz a�rmativ, să se indice suma aproximativă, dacă se cunoaște.

X. Alte precizări considerate ca relevante37

Data
.....................................................

Semnătura
.....................................................

Domnului Președinte al Judecătoriei38 ..................................................................................................

ALTE MENȚIUNI RELEVANTE39

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 'ecare parte (agresor, agresori – dacă este cazul).

ATENTIE!!!

Ordinul de protecție se judecă în maxim 72 ore de la depunerea cererii la instanța de 
judecată – motiv pentru care cererea privind emiterea ordinului de protecție trebuie să 
�e însoțită de toate probele pe care le dețineți iar martorii trebuie înștiințați că ați depus 
cererea și ca în maxim 72 de ore este posibil să �e nevoie ca ei să vă însoțească la termenul de 
judecată stabilit pentru a depune mărturie.

Instanța comunică în maxim 5 ore de la momentul pronunțării hotărârii, structurilor 
Poliției Române în a căror rază teritorială se a!ă locuința victimei și/sau a agresorului.
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28.  Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie de locul unde domiciliați în prezent sau de locul de muncă sau chiar și 
față de unitatea de învățământ a copiilor, cu speci�cația că trebuie să indicați �ecare locație cu adresa completă 
și cu distanța minimă pe care agresorul trebuie să o respecte.

29.  Puteți solicita cu menționarea exactă a localității, județului sau zonei dintr-un oraș/localitate pe care pârâtul să 
o evite pe toată durata de valabilitate a ordinului de protecție. Solicitarea interzicerii pârâtului de a se deplasa 
într-o anumită localitate sau zonă trebuie să �e justi�cată de faptul că mergeți în mod frecvent în acea localitate/
zonă și există pericolul de a vă întâlni cu agresorul. (De ex.: Localitatea în care domiciliază rude apropiate în 
situația în care le frecventați des, deci și pe durata pentru care se solicită ordin de protecție, sau zona în care vă 
deplasați în interes de serviciu sau pentru urmarea unor cursuri).

30.  Bifați „DA” pentru ca agresorului să îi �e interzis să mai comunice cu dumneavoastră în vreun fel.

31.  În situația în care aveți la cunostință că agresorul deține arme de foc sau alte arme, bifați „DA” și eventual oferiți 
informații despre acestea la Capitolul VI, punctul 5.

32.  Speci�cați „încredințarea și stabilirea reședinței minorilor” dacă minorii vă însoțesc sau dacă agresorul reprezintă 
un pericol și pentru aceștia. Scrieți numele complete și data de naștere a acestora. Dacă există o hotărâre 
judecătorească prin care a fost stabilită custodia copiilor către dumneavoastră, nu mai este nevoie să făceți 
această mențiune.

33.  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 înțelegeți 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, 
întrucat unele instanțe emit adresa către locul de muncă al agresorului pentru a veri�ca cuantumul veniturilor 
agresorului. Instanța este cea care va stabili suma pe care o va aprecia necesară, pentru cheltuielile de întreținere.

34.  Dacă realizați venituri, treceți suma aproximativă pe care o câștigați lunar, precum și locul de muncă (nu este 
obligatoriu).

35.  Dacă cunoașteți veniturile realizate de agresor le veți trece la această rubrică. Nu trebuie să �e suma exactă, ci cu 
aproximație. Locul de muncă trebuie indicat dacă îl cunoașteți.

36.  Alte venituri ale familiei pot � reprezentate de alocațiile minorilor, veți menționa cuantumul lor, indemnizații 
de însoțitor, de handicap, alte venituri din ajutoare sociale, pensii de întreținere a minorilor sau alte venituri 
asemănătoare.

37.  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 facut. Tot aici puteți să 
menționați și dacă solicitați alte măsuri accesorii la măsurile de protecție menționate la Capitolul VIII, cum ar �:

- recomandarea luării unor măsuri în scopul adicției (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.

38.  Menționați judecătoria unde urmează să depuneți cererea privind emiterea ordinului de protecție. Judecătoria 
competentă să judece cererea pentru emiterea ordinului de protecție este aceea din raza teritorială unde se a"ă 
domiciliul sau reședința dumneavoastră.

39.  ATENȚIE! Nu uitați să depuneți la dosar și 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).
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