
CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECTIE

    I. Date privind autoritatea sau organismul care formuleaza cererea (daca este cazul)1

    Denumirea:                   Adresa:             Telefon:                     Fax:                     E-mail:                       Persoana 
desemnata cu formularea cererii:

    II. Asistenta juridica
Victima are un avocat? DA2/NU3

In caz negativ, doreste sa i se acorde asistenta juridica prin avocat? DA/NU

    III. Date privind victima violentei in familie
Numele: Prenumele:
Locul si data nasterii: Cetatenia:
Sexul F/M:
Prenumele tatalui: Prenumele mamei:
Act de identitate: CI/BI/Pasaport Serie: nr.:
CNP:
Adresa1): Doreste sa ramana secreta? DA4/NU
Telefon2): Doreste ca numarul sa ramana secret? DA5/NU

    1) Daca victima declara ca doreste sa abandoneze domiciliul familial, nu este necesar sa se indice noua adresa la care se 
muta, ci doar adresa unde locuieste in prezent. Adresa indicata trebuie sa fie una la care partea poate primi citatiile si 
celelalte acte de procedura.
    2) Poate fi indicat orice numar la care reclamantul are garantia ca va putea primi citatiile si celelalte acte de procedura.

    IV. Reprezentantul legal al victimei (daca este cazul6)
Numele: Prenumele:
Locul si data nasterii: Cetatenia:
Sexul F/M:
Prenumele tatalui: Prenumele mamei:
Adresa:
Telefon:

    V. Relatia dintre victima violentei in familie si persoana impotriva careia se solicita emiterea ordinului de 
protectie (parat7)
    1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plangere, reclamatie etc. impotriva aceleiasi persoane? DA8/NU

1   Cererea privind emiterea ordinului de protectie poate fi introdusa conform art. 25 alin. 3 din Legea 217/2003 republicata si de: 
a)  procuror;  b) reprezentantul  autoritatii  sau structurii  competente,  la nivelul  unitatii  administrativ-teritoriale,  cu atributii  in materia
protectiei victimelor violentei in familie si c) cu acordul victimei de catre reprezentantul oricaruia dintre furnizorii de servicii sociale in
domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, acreditati conform legii.
2 Bifati  „DA” daca aveti angajat un avocat care sa va reprezinte. 
3   Bifati „NU” daca nu aveti un avocat ales si doriti ca instanta sa desemneze pentru dumneavostra un aparator din oficiu.
4 Daca doriti ca adresa resedintei actuale, numarul de telefon sau adresa unde sa ii fie comunicate actele de procedura sa ramana secreta,
bifati „DA” si anexati la cerere de emitere a ordinului de protectie o cerere distincta care sa contina cel putin urmatoarele: indicarea
resedintei actuale si adresa de comunicare a actelor de procedura,treceti  adresa completa, numarul de telefon pe care intelegeti sa il
secretizati, va semnati. Daca paratul cunoaste aceste date, bifati „NU”.
5   Daca doriti ca paratul sa nu afle numarul actual de telefon urmati indicatiile mentionate la “Punctul 5”.
6 Daca victima este minor/a  sau din cauza starii de sanatate fizica sau psihica cererea pentru emiterea ordinului de protectie poate fi
formulata de parintii reprezentanti legali sau alta persoana desemnata ca reprezentant legal care poate formula cererea in numele victimei.
La aceasta rubrica reprezentantul legal va completa datele solicitate.
7   Atentie:   trebuie sa mentionati numele si prenumele agresorului si domiciliul sau. Daca cunoasteti CNP-ul paratului si numarul de
telefon al acestuia, este indicat sa le mentionati; daca nu le cunoasteti puteti face mentiunea: „  nu cunosc CNP-ul si nr. de telefon al
paratului”.   Trebuie sa indicati adresa paratului pentru ca procedura citarii sa poate fi indeplinita, numarul de telefon poate fi folosit de
catre instanta in situatia stabilirii termenelor scurte atunci cand citarea se face fie prin agent procedural, fie telefonic.
8 Daca  ati  formulat  plangeri  penale  impotriva  agresorului,  bifati  la  aceasta  rubrica  „DA” mentionand numerele  de  inregistrare  ale
plangerilor si autoritatile la care le-ati inregistrat (Sectie de Politie si/sau Parchet).
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    In caz afirmativ, se va indica numarul acestora.
    2. Stiti daca paratul este parte in vreun proces cu privire la vreo infractiune sau contraventie? DA9/NU
    In caz afirmativ, indicati, daca stiti, instanta la care se afla dosarul si numarul acestuia.
    3. Exista o legatura de rudenie sau de alta natura cu paratul?10

    4. Situatia familiala - persoane care convietuiesc in locuinta11

Numele si prenumele Data nasterii Gradul de rudenie

    VI. Descrierea faptelor pentru care se solicita emiterea ordinului de protectie
    1. Relatarea faptelor si locul desfasurarii lor12

    2. Ce alte acte de violenta s-au produs anterior impotriva persoanelor (victima, membri ai familiei, minori sau alte 
persoane) sau asupra bunurilor?13

9   In situatia in care aveti la cunostinta de fapte penale sau contraventionale savarsite de agresor si pentru care exista/a existat un proces pe
rol; agresorul a fost condamnat la inchisoare cu suspendare sau  a executat vreo pedeapsa privativa de libertate sau alte cazuri prevazute
de codul penal, la aceast punct  trebuie sa bifati „DA”, specificati daca cunoasteti numarul de dosar si instanta de judecata unde a fost sau
este pe rol dosarul. Daca nu cunosteti toate informatiile treceti doar cele pe care le cunoasteti (ex: numar de dosar, instanta de judecata pe
rolul careia a fost sau este dosarul, obiectul dosarului, locul unde a fost incarcerat etc)
10   Cererea  privind emiterea  unui ordin de protectie  poate fi  indreptata numai impotriva persoanelor  mentionate la art.  5 din Legea
217/2003 Republicata, respectiv prin membru de familie se intelege:
„  a) ascendentii si descendentii, fratii si surorile, copiii acestora, precum si persoanele devenite prin adoptie, potrivit legii, astfel de rude;
b) sotul/sotia si/sau fostul sot/fosta sotie;
c) persoanele care au stabilit relatii asemanatoare acelora dintre soti sau dintre parinti si copii, in cazul in care convietuiesc;
d) tutorele sau alta persoana care exercita in fapt ori in drept drepturile fata de persoana copilului;
e)  reprezentantul  legal sau alta persoana care ingrijeste persoana cu boala psihica, dizabilitate  intelectuala ori  handicap fizic,  cu
exceptia celor care indeplinesc aceste atributii in exercitarea sarcinilor profesionale.”
11 Treceti persoanele care locuiesc in acelasi imobil cu dumneavostra si agresorul (inclusiv vitima si agresorul). Daca nu mai locuiti cu
agresorul, mentionati doar persoanele cu care locuiti la momentul formularii cererii.
12   La acest punct veti detalia  actele de agresiune la care ati fost supusa de catre agresor, precum si alte incidente relevante despre conduita
sa. Trebuie sa mentionati imprejurarile in care s-au produs actele de violenta, persoane care au fost de fata sau care au intervenit, tipul de
agresiune (fizica, psihica, verbala, sexuala, economica, sociala, spirituala). Descrierea faptelor este bine sa fie amanuntita si trebuie sa fie
sustinuta cu probe si/sau martori.
13 Incercati sa faceti o prezentare de ansamblu asupra climatului familial, a relatiei cu agresorul si cu alti membri ai familiei sau cu alte
persoane fata de care agresorul a manifestat un comportament agresiv, adictiile acestuia (consum de alcool, droguri, etc)
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    3. A avut loc vreun act de violenta in prezenta minorilor?14

    4. Exista vreo situatie de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luati fara drept de catre parat?15

    5. Paratul detine arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?16

    6. Exista martori la faptele descrise?17

    7. Ce alte probe pot sustine declaratiile?18 (de exemplu, linii telefonice taiate/rupte, telefoane mobile sparte, alte obiecte 
distruse, mesaje telefonice inregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii, documente etc.)

    VII. Asistenta medicala a victimei
    1.Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratata psihologic?19 DA/NU
    2. A primit ingrijiri in vreun centru medical?20 DA/NU
    3. Detine certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale?21 DA/NU
    In caz afirmativ, acestea se vor anexa in copie.
    In caz negativ, se vor indica centrul medical si data consultului medical.

    VIII. Masurile care se solicita a fi dispuse prin ordinul de protectie
a) evacuarea temporara a paratului din locuinta, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate;22 DA/NU

14   In sitautia in care actele de violenta s-au petrecut in fata minorilor, scrieti „DA” si dezvoltati incidentele la punctul VI . 1 din cerere;
daca acestia nu au fost de fata, veti scrie „NU”.
15 Daca exista vreun pericol ca agresorul sa ii ia pe minori si sa nu va mai permita accesul la acestia, scrieti “DA” si mentionati motivul
pentru care credeti ca agresorul va recurge la acest gest. Daca nu exista un astfel de pericol sau daca nu este cazul, scrieti „NU”.
16 Agresorul poate avea arme de foc sau alte arme albe, fie ca le detine legal/ prin natura locului de munca/ ilegal. Daca aveti la cunostinta
despre aceste lucruri trebuie sa scrieti  „DA” si sa specificati ce fel de arma este si daca o detine legal/ ilegal/ prin natura locului de
munca, daca cunoasteti puteti mentiona si locul unde este depozitata arma.
17   Martorii trebuie sa fi fost de fata la actele de violenta fizica, verbala etc, inclusiv amenintari. Pot fi martori si persoane care au vazut
urmele de violenta de pe corpul dumneavostra, care au vazut dovezi ale amenintarilor (de ex: mesaje telefonice, e-mail-uri), persoane care
cunosc indeaproape relatia dumnaevoastra cu agresorul, persoane carora le-ati povestit anterior incidente violente. Nu toate instantele de
judecata incuviinteaza sa fie audiati ca martori rude apropiate. Copiii nu pot fi audiati ca martori. Unele instante de judecata pot dispune
audierea minorilor, daca acestia au implinit varsta de 10 ani, pentru a relata instantei fapte si incidente la care ei au fost de fata sau la care
au fost supusi.
18 Prin probe se poate intelege cel putin urmatoarele:

Inscrisuri: 
• Acte medicale care pot fi obtinute de la orice unitate medicala daca din ele rezulta traume fizice ale victimei, sau sub forma unui
certificat medico-legal /expertiza medico-legala emise de o institutie/cabinet de medicina-legala”. 
• Mesaje text/sms-uri primite de la agresor. 
•  Inregistrari  audio  stocate  pe  CD  sau  transcrise  de  firme  autorizate  de  catre  Ministerul  Justitiei  pentru  a  asigura  transcrierea
inregistrarilor audio. Puteti inregistra orice convorbire telefonica sau orice incident petrecut intre dumneavostra si agresor din care rezulta
acte de violenta sau amenintari. 
• Inscrisuri emise de banci, din care rezulta ca agresorul va retras dreptul de semnatura in banca sau va blocat sub orice forma accesul la
veniturile familiei. 
• Inscrisuri din care rezulta ca agresorul nu mai contribuie la cheltuielile familiei si nici la intretinerea minorilor. Acestea pot fi probe in
contextul in care exista si alte forme de violenta exercitate asupra dumneavoatra. 
• Raport sau fisa de evaluare psihologica ori psihiatrica, din care sa rezulte traumele psihice suferite de dumneavoastra si daca urmati/ati
urmat tratament. 
• Inscrisuri medicale din care pot rezulta afectiuni psihice ale agresorului. 
•  Dovada  sesizarii  organelor  de  politie,  numere  de  inregistrare  ale  plangerilor  penale  impotriva  agresorului,  raspunsuri  sau  adrese
communicate de catre politie sau alte organe de urmarire si cercetare penala.
• Dovada existentei unor condamnari sau sanctiuni cu amenda aplicate agresorului pentru alte acte de violenta.
19   Bifati „DA” daca exista probe sau indicii care pot dovedi agresiunile fizice.
20 Daca in urma leziunilor suferite sau din pricina starii psihice ati apelat la Unitatile medicale specializate bifati „DA” si mentionati sub
ce forma si in ce institutii a primit aceste ingrijiri. Anexati la cerere actele  medicale care dovedesc acest lucru. Daca nu nu aveti nici un
act medical desi ati fost consultata intr-o unitate medicala puteti formula o cerere catre unitatea medicala in vederea eliberarii  unui
document medical doveditor.
21   Bifati „DA” daca aveti un certificat medico-legal sau a un alt document medical din care sa reiasa leziunile fizice suferite sau traumele
psihologice, anexati acest/e documente la cerere.
22   Bifati „DA” daca locuiti impreuna cu agresorul  - anexati la cerere si un document din care sa reiasa forma locatiunii (proprietate,
chirie, comodat etc.) si cine sunt proprietarii.
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b) reintegrarea victimei si, dupa caz, a copiilor in locuinta familiei;23 DA/NU
c) limitarea dreptului de folosinta al paratului, daca este posibil, doar asupra unei parti a locuintei comune, 
astfel incat paratul sa nu vina in contact cu victima;24

DA/NU

d.1) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de victima;25 DA/NU
d.2) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de copiii victimei sau fata de alte 
rude ale acesteia;26

DA/NU

d.3) obligarea paratului la pastrarea unei distante minime determinate fata de resedinta, locul de munca sau 
unitatea de invatamant a persoanei protejate;27

In caz afirmativ, se vor mentiona datele de identificare a acestor locuri.

DA/NU

e) interdictia pentru parat de a se deplasa in anumite localitati sau zone determinate pe care victima le 
frecventeaza ori le viziteaza periodic;28

In caz afirmativ, se vor identifica aceste localitati si zone.

DA/NU

f) interzicerea oricarui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima;29 DA/NU
g) obligarea agresorului de a preda politiei armele detinute;30 DA/NU
h) incredintarea copiilor minori sau stabilirea resedintei acestora;31 
in caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele si data nasterii copiilor, persoana catre care se propune 
incredintarea.

DA/NU

i) suportarea de catre parat a chiriei si/sau a intretinerii pentru locuinta temporara unde victima, copiii minori 
sau alti membri ai familiei locuiesc ori urmeaza sa locuiasca din cauza imposibilitatii de a ramane in locuinta 
familiala.32

In caz afirmativ, care este suma considerata necesara si ce reprezinta?

DA/NU

    IX. Alte masuri
1. Victima are o activitate remunerata?33

In caz afirmativ, se va indica, cu aproximatie, suma pe care o primeste.
DA/NU

23   Daca in urma actelor de violenta ati parasit domiciliul si doriti sa reveniti in locuinta, solicitati la litera a) evacuarea agresorului si la
litera b) bifati „DA”.
24 Bifati  „DA” numai daca exista posibilitatea de a limita accesul  agresorului  in spatiul  comun si  daca  prezenta sa in proximitatea
dumneavostra nu constituie un pericol. (de ex., in cazul unui imobil care nu are intrari separate si posibilitatea de delimitare clara a
spatiilor in care ar urma sa locuiasca victima si agresorul, astfel incat sa nu va intalniti -  bifati „NU”).
25 Puteti solicita ca agresorul sa nu se apropie de dumneavostra la o distanta mai mica de 300 m/ 400 m/ 500 m sau cat considerati
necesar, insa instanta de judecata va fi cea care va stabili o anumita distanta, in functie si de probatoriu.
26 Puteti solicita ca agresorul sa nu se apropie la o distanta mai mica de 300 m/400 m/500 m sau alta distanta pe care o considerati
necesara si fata de copii (minori sau nu), parinti, frati, bunici sau alte rude fata de care agresorul a manifestat sau exista indicii clare ca ar
putea manifesta acte de violenta. Trebuie sa mentionati numele complete ale persoanelor, iar pentru copii si data de nastere in cazul in
care sunt minori.
27 Puteti solicita ca agresorul sa nu se apropie de locul unde domiciliati in prezent sau de locul de munca sau chiar si fata de unitatea de
invatamant a copiilor, cu specificatia ca trebuie sa indicati fiecare locatie cu adresa completa  si cu distanta minima pe care agresorul
trebuie sa o respecte.
28 Puteti solicita cu mentionarea exacta a localitatii, judetului sau zonei dintr-un oras/localitate pe care paratul sa o evite pe toata durata de
valabilitate a ordinului de protectie.  Solicitarea interzicerii paratului de a se deplasa intr-o anumita localitate sau zona trebuie sa fie
justificata de faptul ca mergeti in mod frecvent in acea localitate/zona si exista pericolul de a va intalni cu agresorul. ( De ex. : Localitatea
in care  domiciliaza rude apropiate in situatia in care le frecventati des, deci si pe durata pentru care se solicita ordin de protectie, sau
zona in care va deplasati in interes de serviciu sau pentru urmarea unor cursuri).
29 Bifati „DA” pentru ca agresorului sa ii fie interzis sa mai comunice cu dumneavostra in vreun fel.
30 In situatia in care aveti la cunostinta ca agresorul detine arme de foc sau alte arme, bifati „DA” si eventual oferiti informatii despre
acestea la Capitolul VI, punctul 5.
31   Specidicati „incredintarea si stabilirea resedintei minorilor”  daca minorii va insotesc sau daca agresorul reprezinta un pericol si pentru
acestia. Scrieti numele complete si data de  nastere a acestora. Daca exista o hotarare judecatoreasca prin care a fost stabilita custodia
copiilor catre dumneavostra, nu mai este nevoie sa faceti aceasta mentiune.
32 Daca ati parasit locuinta comuna sau daca agresorul era sursa principala de venit a familiei, puteti sa mentionati aici o suma de bani pe
care intelegeti  sa i-o solicitati  agresorului  pentru intretinerei  si/sau a minorilor, pentru chirie  sau alte cheltuieli  de intretinere.  Daca
solicitati obligarea agresorului la plata c/v chiriei trebuie sa atasati cererii copia unui contract de inchiriere, astfel incat instanta sa poata
stabili in concret suma pe care agresorul ar urma sa v-o achite pe durata ordinului de protectie. De asemenea trebuie sa indicati si locul de
munca al agresorului,  intrucat unele instante emit adresa catre locul de munca al agresorului pentru a verifica cuantumul veniturilor
agresorului. Instanta este cea care va stabili suma pe care o va aprecia necesara, pentru cheltuielile de intretinere. 
33 Daca realizati venituri, treceti suma aproximativa pe care o castigati lunar, precum si locul de munca (nu este obligatoriu).
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2. Paratul are loc de munca sau desfasoara o activitate remunerata?34

In caz afirmativ, se indica suma lunara aproximativa pe care paratul o primeste, daca se cunoaste.
DA/NU

3. Exista alte surse de venituri ale familiei?35

In caz afirmativ, sa se indice suma aproximativa, daca se cunoaste.
DA/NU

    X. Alte precizari considerate ca relevante36

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

Semnatura

Domnului Presedinte al Judecatoriei37 .....................................................
_____________

ALTE MENTIUNI RELEVANTE38

Depuneti cererea si inscrisurile (pe care faceti mentiunea „conform cu originalul” si semnati) in mai multe exemplare
semnate, respectiv unul pentru instanta si unul pentru parat (agresor).

ATENTIE!!!
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 ca 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 în maxim 5 ore de la momentul pronunţării  hotărârii , structurilor Poliţiei Române în a căror  rază

teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului. 

34   Daca cunoasteti veniturile realizate de agresor le veti trece la aceasta rubrica. Nu trebuie sa fie suma exacta, ci cu aproximatie. Locul de
munca trebuie indicat daca il cunoasteti.
35   Alte venituri ale familiei pot fi reprezentate de alocatiile minorilor, veti mentiona cuantumul lor, indemnizatii de insotitor, de handicap,
alte venituri din ajutoare sociale, pensii de intretinere a minorilor sau alte venituri asemanatoare.
36   La acest capitol veti trece „va solicit sa imi admiteti cererea asa cum a fost formulata si sa emiteti un ordin de protectie pentru o
perioada de 6 luni.” sau daca  aveti ale completari importante de facut. Tot aici puteti sa mentionati si daca solicitati alte masuri accesorii
la masurile de protectie mentionate la Capitolul VIII, cum ar fi:
-  recomandarea  luatrii  unor  masuri  in  scopul  adictiei  (jocuri  de  noroc,  alcool,  droguri)  sau  in  vederea  internarii  intr-un  spital  de
specialitate cu scopul stabilirii unui diagnostic si recomandarea tratamentului adecvat
-Sau:
-Varianta 1 pentru cei fara antecedente psihiatrice: Obligarea paratului de a se prezenta la un spital de psihiatrie in vederea examinarii din
punct de vedere psihiatric – inidic unitatea de specialitate ……..
-Varianta 2 cu antecedente psihiatrice si acte: Rugam instanta sa solicite internarea nevoluntara a paratului intr-un spital de psihiatrie in
temeiul art. 56 alin 1 lit e) din legea 487/2002 Republicata coroborat cu art. 23 alin 3 din Legea 217/2003 Republicata.
37 Mentionati  judecatoria unde urmeaza sa depuneti cererea privind emiterea ordinului de protectie. Judecatoria competenta sa judece
cererea pentru emiterea ordinului de protectie este aceea din raza teritoriala unde se afla domiciliul sau resedinta dumneavostra.
38 Atentie nu uitati sa depuneti la dosar si actele de identitate, atat ale dumneavostra, cat si ale copiilor, acte de stare civila din care sa
reiasa legatura de rudenie sau calitatea agresorului (sot, fost sot).
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