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CUVÂNT ÎNAINTE

Nu avem pretenţia de a spune că înţelegem ce simţi, dar prin lucrul cu victimele 
violenţei în familie din ultimii 6 ani, am învăţat să ascultăm şi să oferim îndrumări, 
atât cât este posibil. Credem că te putem ajuta şi pe tine, fie prin informaţii preci-
se, pe care altfel le-ai aduna cu mai mare dificultate, fie prin consiliere psihologi-
că pentru a-ţi găsi sensul şi a descoperi ce doreşti să faci mai departe.
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ACEST MATERIAL ARE ROLUL DE A-ŢI TRANSMITE 
CĂ NU EŞTI SINGURĂ! 

ORICE S-AR 
ÎNTÂMPLA ÎN JURUL 
TĂU, ABUZUL ASUPRA 
TA NU TREBUIE 
CONSIDERAT A FI O 
NORMALITATE!

Nu încercăm să te convingem să iei o decizie! 
Aceasta va fi luată atunci când tu vei fi pregătită! 
Doar suntem alături de tine ca să ne asigurăm că 
îţi cunoşti drepturile, iar la momentul potrivit, vei şti 
ce este cel mai bine de făcut. Poate că acum nu 
simţi că tu ai control asupra vieţii tale şi altcineva 
este persoana care îţi dictează acţiunile şi dorinţele. 
Te simţi nepuntincioasă şi nu ştii de unde să începi 
desprinderea sau preluarea controlului asupra vieţii 
tale. Simţi că nu ai opţiuni, iar cei din jurul tău îţi 
spun că este normal ceea ce se întâmplă: „violen-
ţa nu este ceva ieşit din comun!″ Au trăit-o poate 
bunicii, părinţii, vecinii şi se vorbeşte atât de puţin 
despre ea.

Orice s-ar întâmpla în jurul tău, abuzul asupra ta 
nu trebuie considerat a fi o normalitate! Este drep-
tul tău să hotărăşti ce direcţie să ia viaţa ta, să 
oferi şi să primeşti respect şi înţelegere!

Dacă uneori crezi că dragostea ta ar putea fi de ajuns pentru a acoperi nemul-
ţumirile partenerului sau problemele ivite în familie, aminteşte-ţi că, la începutul 
relaţiei, amândoi aţi consimţit să o începeţi! Aşadar, amândoi aveţi responsabili-
tatea de a o face să meargă. Nu doar tu!

Îndrăzneşte să ridici privirea şi să vezi ce se află şi dincolo de probleme!

IMPORTANT DE REŢINUT!
Prin această campanie, poţi beneficia de următoarele servicii: Consiliere 

psihologică (telefonică, faţă în faţă); Decontare de certificate medico-legale; 
Evaluarea situaţiei de abuz şi referire către un adăpost.
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Pentru că dorim să fii informată corespunzător, îţi propunem mai departe de-
finiţia din legea specială pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
(Legea 217/2003 Republicată)

“Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excep-
ţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvâr-
şită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, 
care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, 
emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrânge-
rea sau privarea arbitrară de libertate”.1

Violenţa în familie este diferită de violenţa domestică. Violenţa în familie se 
referă la abuzul faţă de copiii, părinţi sau alte persoane care fac parte din familie. 
Violenţa domestică are loc între soţi/parteneri; în literatura de specialitate se 
mai regăseşte ca violenţa între parteneri intimi (intimate partner violence).

1  Legea 217/2003 Republicată pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

CE ESTE VIOLENŢA 
ÎN FAMILIE?

02 03

Nu eşti sigură că situaţia cu care te confrunţi 
este una de violenţă în familie? În general, 
abuzul în familie prezintă 5 caracteristici:

• Se manifestă în cadrul familiei (departe 
de privirile vecinilor sau chiar în prezenţa 
acestora, dar fără posibilitatea de a in-
terveni);

• Este un tipar de comportament (se repe-
tă) şi nu un eveniment izolat;

• Este folosită forţa fizică sau ameninţa-
rea/intimidarea pentru a domina parte-
nerul; autorii violenţei în familie pot folosi 
abuzul fizic frecvent sau rar;

• Poate exista un singur incident violent 
(de ex: împingerea victimei de un perete), 
combinat cu tehnici de intimidare (ame-
ninţări cu moartea, luarea copiilor etc.);

• Este un tipar de comportament menit 
să conducă la controlul şi subjugarea 
partenerului (o victimă poate acţiona 
agresiv în sensul apărării sau răzbună-
rii, dar fără ca acţiunea sa să facă parte 
dintr-un model de comportament).

RECUNOAŞTEREA 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

ESTE FOLOSITĂ 
FORŢA FIZICĂ SAU 
AMENINŢAREA/
INTIMIDAREA 
PENTRU A DOMINA 
PARTENERUL.
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Deşi violenţa fizică este cea mai vizibilă, totuşi ea nu este singura formă de abuz 
pe care un agresor o poate manifesta. Tipurile de abuz se împletesc şi se mani-
festă concomitent.

a) VIOLENŢA VERBALĂ - se referă la folosirea unui limbaj jignitor şi denigrator 
(insulte, expresii umilitoare). Această formă se poate suprapune peste violenţa 
psihologică.

b) VIOLENŢA PSIHOLOGICĂ – se referă la îngrădirea libertăţii unei persoane 
de a-şi lua propriile decizii, provocarea de tensiune psihică şi menţinerea unui 
climat permanent de devalorizare, înjosire, insulte, folosirea de porecle, ame-
ninţări cu divorţul, părăsirea, separarea de copii sau de alţi membri ai familiei, 
cu scopul subminării autonomiei victimei; persoana agresivă îşi poate îndrepta 
furia către obiecte, animale (violenţă demonstrativă), cu scopul de a obţine as-
cultarea de frică a victimei; manifestarea geloziei, acuzaţii nefondate, neglijarea  
sunt alte forme ale violenţei psihologice.

c) VIOLENŢA FIZICĂ – se referă la orice acţiune fizică manifestată împotriva 
persoanei vulnerabile cu scopul de a fi rănită (scuipat, tras de păr, strâns de gât, 
muşcare, legarea mâinilor, a picioarelor, producerea de răni cu ţigara, cuţitul 
sau alte obiecte, otrăvire, intoxicare, incendiere, lovirea cu obiecte sau cu mâini-
le, picioarele etc.).

d) VIOLENŢĂ SEXUALĂ – obligarea de a întreţine relaţii intime fără consim-
ţământul partenerului, criticarea abilităţilor sexuale, tratarea ca pe un obiect 
sexual, solicitarea partenerului de a întreţine relaţii intime în urma vizionării de 
materiale pornografice, duritate în timpul actului sexual, hărţuire, transmitere de 
boli sexuale, acuzaţii de infidelitate, prostituţie forţată etc.

04
TIPURI DE 
VIOLENŢĂ

e) VIOLENŢA ECONOMICĂ – interdicţia de a avea un serviciu, lipsa accesului 
la finanţele familiei sau chiar la cele proprii, presiunea de a-şi asuma susţinerea 
financiară a familiei, cererea de justificare a cheltuielilor făcute, cheltuirea ires-
ponsabilă a finanţelor familiei, secretizarea finanţelor obţinute de către persoa-
na abuzivă etc.

f) VIOLENŢA SOCIALĂ – limitarea contactului cu familia, interdicţia de a avea 
prieteni şi de a fi vizitată, închiderea în casă sau lipsa accesului de a intra în 
locuinţă, limitarea accesului la informaţie (telefon, mass-media), verificarea 
telefonului, atitudine dură/nepotrivită faţă de cunoscuţii victimei etc.  

g) VIOLENŢA SPIRITUALĂ – ridiculizarea credinţelor religioase, interdicţia de 
a merge la biserică, folosirea principiilor biblice ale victimei pentru satisfacerea 
nevoilor partenerului abuziv, folosirea religiei pentru justificarea abuzului, impu-
nerea de a adera la o altă religie decât cea dorită de victimă.

Unele forme  de violenţă sunt recunoscute cu mai multă uşurinţă, pe altele nici 
nu le conştientizăm manifestarea. Orice acţiune întreprinsă de altă persoană cu 
scopul de a-ţi îngrădi libertatea de acţiune sau decizie înseamnă abuz! 

ÎN CAZUL 
VIOLENŢEI ÎN 
FAMILIE, ACTELE 
DE ACEST GEN 
SUNT REPETATE, 
NU SE PRODUC O 
SINGURĂ DATĂ!
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Lenore Walker (2009), în car-
tea The Battered Woman 
Syndrome, descrie actul vio-
lent ca trecând prin 3 faze: 

1. faza de acumulare a 
tensiunii

2. faza descărcarii tensiunii 

3. „luna de miere″ 

Acest ciclu începe după o 
perioadă în care partenerul 
devenit abuziv a manifestat 
comportamente pozitive faţă 
de victimă, fiind din ce în ce 
mai suspicios şi nemulţu-
mit. În această etapă, tu eşti 
deja angajată în relaţie, ceea 
ce face dificilă o despărţire. 
De asemenea, este posibil să 
consideri că, odată căsători-
tă sau cu un angajament clar, 
partenerul va avea mai multă 
încredere în dragostea ta.

CICLUL 
VIOLENŢEI 

FAZA 1 – nemulţumirile încep 
să crească, iar criticile să devină 
tot mai dese. Încerci să-ţi mulţu-
meşti partenerul, prin îndeplinirea 
nevoilor acestuia. Negi situaţia cu 
care te confrunţi, căutând scuze 
pentru comportamentul lui. Când 
realizezi că, în curând va avea loc 
descărcarea de tensiune, mani-
feşti comportamente care speri 
să-l calmeze. Când tensiunea 
creşte foarte mult, poţi încerca 
chiar să determini descărcarea 
de tensiunea pentru a putea con-
trola măcar acest moment.

FAZA 2 – aceasta este caracteri-
zată de lipsa controlului şi a pre-
dictibilităţii. Această fază nu poa-
te fi încheiată decât de partenerul 
abuziv şi poate dura şi până la 24 
de ore. În perioada de 24 – 48 ore 
de la conflict, poţi trece printr-un 
şoc emotional şi vei avea tendinţa 
să te izolezi.

FAZA 3 – urmează o perioadă 
de linişte; persoana agresivă este 
grijulie şi atentă cu tine; exprimă 
regrete, păreri de rău şi promisi-
uni de a nu mai repeta compor-
tamentul nepotrivit/disfuncţio-
nal; îţi pasează responsabilitatea 
pentru ce s-a întâmplat şi promite 
schimbări de comportament, sto-
parea consumului de alcool etc. 
Regăseşti în abuzator calităţile de 
la început şi te simţi responsabilă 
să-l ajuţi să se schimbe. Lucrurile 
îmbunătăţindu-se, plecarea ta din 
relaţie devine imposibilă.

Situaţia de violenţă presupune un risc crescut de periclitare a siguranţei emoţi-
onale şi spaţiale. De aceea, este important să ai în vedere câteva aspecte pentru 
a te proteja.

06
PLANUL DE 
SIGURANŢĂ

1. Evită locurile închise şi înguste, 
precum bucătăria şi baia pentru a nu 
fi rănită de obiectele care se găsesc în 
aceste încăperi (tacâmuri, vase de bucă-
tărie, cadă). Dacă totuşi te găseşti într-un 
astfel de spaţiu, încearcă să fii poziţiona-
tă între uşa de ieşire şi persoana agresivă 
astfel încât să poţi fugi oricând!

2. Contactează, la nevoie, o persoană 
de încredere folosind apelarea rapidă, 
prin apăsarea unei singure taste!

3. Stabileşte-ţi o rută de urgenţă, în 
cazul în care lucrurile scapă de sub 
control!

4. Pregăteşte-ţi un bagaj cu haine pe 
care să-l laşi într-un loc sigur!

5. Pune-ţi deoparte o sumă de bani pe 
care să o poţi folosi la o plecare rapidă 
de acasă!

6. Stabileşte cu vecinii care te susţin 
un semn în urma căruia ei să anunţe 
poliţia, când tu eşti în imposibilitatea 
de a o face!

7. Informează-ţi copiii asupra planului 
legat de plecare doar dacă au vârsta 
la care pot înţelege implicaţiile acestei 
decizii!

8. Identifică un loc în care să mergi 
înainte de a pleca!

IA CU TINE:

• Acte de identitate pentru tine şi 
copiii tăi; acte de căsătorie, propri-
etate, permis de conducere, paşa-
port;

• Resurse financiare: bani, carduri;

• Acte juridice: de divorţ, încredinţa-
re, ordin de protecţie;

• Acte medicale: card sănătate, re-
ţete;

• Medicamente, ochelari, aparat au-
ditiv sau alte aparate medicale pe 
care le foloseşti;

• Agendă, fotografii.

DACĂ EŞTI ÎNCĂ ACASĂ
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IMPORTANT DE REŢINUT!

Având în vedere proiectul ADRA România, cu finanţare Telekom, persoanele 
care nu deţin suma de 38 lei, pot apela numărul 0769 177 931 (Asociaţia 
ADRA România). În urma unei evaluări, se va deconta certificatul medico-le-
gal, în măsura posibilităţilor organizaţionale!

IMPORTANT DE REŢINUT!

Telefonul la 112 este gratuit şi nu necesită credit!

Serviciul Telefonul Copilului (nonstop şi gratuit) – 0237.983

1. Refuză întâlnirea cu partea adversă 
până te vei hotărî ce vrei să faci şi te 
vei simţi suficient de puternică să-ţi 
susţii deciziile!

2. Interesează-te verbal şi în scris, 
cu număr de înregistrare, la Primărie, 
D.G.A.S.P.C., Poliţie, care îţi sunt drep-
turile şi ce poţi face din punct de vede-
re juridic pentru a te proteja pe tine şi 
copiii tăi!

3. Cere ajutorul preotului/pastorului 
pentru un prim adăpost!

4. Informează-ţi şeful de plecarea ta 
de acasă şi posibila vizită a soţului, 

precum şi învăţătoarea sau diriginta 
copiilor!

5. Schimbă ruta obişnuită către servi-
ciu şi şcoală!

6. Schimbă-ţi numărul de telefon pen-
tru a nu fi perturbată în luarea deciziilor 
viitoare!

7. Salvează mesajele de ameninţare! 
Le poţi folosi în instanţă!

8. Încearcă să înregistrezi pe agresor 
dacă te sună şi îţi adresează cuvinte 
jignitoare şi ameninţări!

DACĂ AI PLECAT DE ACASĂ

Mai este şi varianta deplăsarii directe la Medicină Legală pentru eliberarea unui 
certificate medico-legal şi apoi la Poliţie.

CE PRESUPUNE DEPLASAREA LA INSTITUTUL DE MEDINĂ LEGALĂ?

SITUAŢIE 1: Trebuie să ai asupra ta cartea de identitate valabilă şi suma de 38 
de lei. Un medic te va examina şi se va elibera certificatul medico-legal după 
aproximativ 10 zile lucrătoare (e posibil să fii trimisă să faci şi alte investigaţii 
medicale şi în acest caz, timpul de eliberare al certificatului va fi mai lung)

SITUAŢIE 2: În cazul în care ai plecat de acasă fără acte de identitate la tine, te 
vei deplasa mai întâi la secţia de Poliţie de care aparţii pentru a ţi se face o fişă 
de identificare şi apoi te vei deplasa la Institutul de Medicină Legală.

Dacă a fost făcută o plângere penală, trebuie depusă la Poliţie şi o copie a certi-
ficatului medico-legal!

07PARCURSUL UNUI CAZ DE 
VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE 
DACĂ SUNT RĂNI DESCHISE:

DACĂ NU EXISTĂ RĂNI DESCHISE, DAR SUNT CONTUZII:

Acasă Spital Poliţie

Serviciul 
Judeţean de 

Medicină 
Legală

Adăpost/
Ordin de 
protecţie

Acasă Poliţie

Serviciul 
Judeţean de 

Medicină 
Legală

Adăpost/
Ordin de 
protecţie
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În 2012, prin Legea 251, a fost introdus 
ordinul de protecţie, măsură specială prin 
care poţi fi protejată de persoana care îţi 
face rău.  În Legea 217/2003 Republicată 
(lege specială care reglementează preve-
nirea şi combaterea violenţei în familie), 
se spune că “persoana a cărei viaţă, inte-
gritate fizică sau psihică ori libertate este 
pusă în pericol printr-un act de violenţă 
din partea unui membru al familiei poate 
solicita instanţei ca, în scopul înlăturării 
stării de pericol, să emită un ordin de pro-
tecţie”, prin care să se dispună pentru o 
durată de maxim 6 luni, una ori mai multe 
măsuri - obligaţii sau interdicţii, cum ar fi: 

• evacuarea temporară a agresorului din 
locuinţa familiei, indiferent dacă aces-
ta este titularul dreptului de proprieta-
te; reintegrarea victimei şi a copiilor, în 
locuinţa familiei; 

• limitarea dreptului de folosinţă al agre-
sorului numai asupra unei părţi a lo-
cuinţei comune atunci când aceasta 
poate fi astfel partajată încât agresorul 
să nu vină în contact cu victima; 

• obligarea agresorului la păstrarea unei 
distanţe minime determinate faţă de 
victimă, de copiii acesteia, de alte rude 

1  Legea 25/2012 privind modificarea şi com-
pletarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie

ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul 
de muncă sau unitatea de învăţământ 
a persoanei protejate;

• interdicţia pentru agresor de a se de-
plasa în anumite localităţi sau zone 
determinate pe care persoana pro-
tejată le frecventează ori le vizitează 
periodic; 

• interzicerea oricărui contact, inclusiv 
telefonic, prin corespondenţă sau în 
orice alt mod; 

• obligarea agresorului de a preda poliţi-
ei armele deţinute; 

• încredinţarea copiilor minori sau stabi-
lirea reşedinţei acestora.

Instanţa îl poate obliga pe agresor să 
suporte chiria şi/sau întreţinerea pentru 
locuinţa temporară unde victima, copiii 
minori sau alţi membri de familie locu-
iesc ori urmează să locuiască din cauza 
imposibilităţii de a rămâne în locuinţa fa-
milială.

 Pe lângă oricare dintre măsurile de pro-
tectie enumerate mai sus, instanţa îl poa-
te obliga pe agresor să urmeze şedinţe 
de consiliere psihologică, psihoterapie 
sau îi poate recomanda să ia unele mă-
suri de control, să efectueze tratament ori 
alte forme de îngrijire, în special în scopul 
dezintoxicării sau dezalcolizarii.

08ORDINUL DE PROTECŢIE
CUM TE PROTEJEAZĂ STATUL DE ACEST 
COŞMAR DIN VIAŢA TA? CE ÎNSEAMNĂ MAI 
EXACT ACEST ORDIN DE PROTECŢIE?

Dacă eşti interesată de obţinerea unui 
ordin de protecţie, iată cum trebuie să 
procedezi:

• cererea privind emiterea ordinului 
de protecţie se completează potri-
vit formularului de cerere anexă la 
Legea 217/2003 Republicată (ane-
xa o poţi găsi pe internet, la postul 
de Poliţie de care aparţii sau la Ju-
decătorie, la Registratură);

• cererea se depune la Judecătoria 
pe raza căreia ai domiciliul sau re-
şedinţa actuală;

• se emite la cererea ta (a victimei)/a 
reprezentantului legal sau la cere-
rea făcută în numele victimei de 
către reprezentantul autorităţii cu 

atribuţii în materia protecţiei victi-
melor violenţei în familie/reprezen-
tantul oricăruia dintre furnizorii de 
servicii sociale în domeniul preve-
nirii şi combaterii violenţei în familie 
(cu acordul tău, adică al victimei); 

• se emite în regim de urgenţă (po-
sibil şi în 24 de ore de la înfăţişarea 
de la Judecătorie);

• este scutit de taxa de timbre (aşa-
dar, nu ai de plătit nici o taxă);

• la cererea ta, ţi se poate acorda 
asistenţă sau reprezentare gratuită 
prin avocat. Pentru aceasta, este 
nevoie să depui la dosar o adeve-
rinţă de la Finanţe că nu realizezi 
venituri!

CE ESTE ORDINUL DE PROTECŢIE?

IMPORTANT DE REŢINUT!

Instanţa admite în parte sau total 
solicitările cerute de victimă (nu 

veţi primi ceea ce nu aţi solicitat)!

CUM SE OBŢINE ORDINUL DE PROTECŢIE?



14 15

IMPORTANT DE REŢINUT!

Încălcarea ordinului de protecţie de către agresor constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoarea de la o lună la un an. Impăcarea părţilor înlătură 
răspunderea penală!

Dacă pericolul persistă, poţi solicita un nou ordin de protecţie, dar vor fi nece-
sare alte probe care să arate că starea de pericol s-a păstrat!

CARE SUNT DOVEZILE?

IMPORTANT DE REŢINUT!

O astfel de cerere pentru avocatul din oficiu poate fi formulate în felul următor:

         Domnule Preşedinte,

Subsemnata  ……………………………., domiciliată  în localitatea  …………………….,  judeţul/
sector  …………………………, posesoare a C.I./B.I./C.P.I.,  seria ……, nr. ……………., emisă 
de …………………, la data de ……………….. şi având C.N.P.………………………….. , în 

temeiul art. 6 lit. e) coroborat cu art. 27 alin. 3 din Legea 21/2003 Republicată, 
vă solicit să emiteţi o adresă către Baroul Vrancea, în vederea acordării de 
asistenţă juridică gratuită prin avocat, menţionez că în prezenta cauză ce are 
ca obiect emiterea unui ordin de protecţie am calitatea de reclamantă.

Data      Semnătura

 În situatia în care cererea privind emite-
rea ordinului de protecţie este respinsă 
de către Instanţa de judecată, aceasta 
poate să te oblige la plata cheltuielilor 
de judecată, reprezentând onorariul 
apărătorului agresorului; dacă agreso-
rul are avocat din oficiu, onorariul poate 
fi în jurul sumei de 100, 200 lei.

• după emitere, ordinul de protecţie 
se comunică de către instanţă şi 
organelor de Poliţie de la domiciliul 
victimei şi al agresorului;

• este executoriu şi se pune în apli-
care de îndată numai de către or-
ganele de poliţie;

• poate fi emis pentru o perioadă de 
maxim 6 luni;

• hotărârea judecătorească poate fi 
supusă recursului, în termen de 3 
zile de la pronunţare dacă s-a dat 
cu citarea părţilor şi de la comuni-
care, dacă s-a dat fără citarea lor. 
Instanţa de recurs poate suspenda 
executarea până la judecarea re-
cursului, dar numai cu plata unei 
cauţiuni al cărei cuantum se va 
stabili de către aceasta.

Pentru dovedirea actelor de violenţă la care ai fost supu-
să de către partenerul tău, trebuie să prezinţi Instanţei mai 
multe probe, cum ar fi:

• Acte medicale din care să reiasă că ai suferit traume fizice 
(certificat medico-legal, expertiză medico-legală, alte do-
cumente emise de unităţi spitaliceşti);

• Dovada înregistrării plângerilor penale la Poliţie (numărul 
de înregistrare) sau la Parchetul de pe lângă Judecatoria 
unde ai domiciliul/resedinţa sau unde s-au petrecut faptele 
de violenţă;

• Sesizari înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului în vederea semnalării situaţiilor abuzive, ne-
glijării la care au fost supuşi minorii;

• Mesaje (sms-uri sau e-mail-uri) trimise de către agresor 
din care reiese starea de conflict, ameninţări, afirmaţii cu 
scopul de şantaj, limbaj vulgar, injurii, hărţuire etc;

• Înregistrări audio stocate pe un CD sau transcrise de firme 
autorizate relevante;

• Înscrisuri emise de bănci şi nu numai din care rezultă că 
agresorul ţi-a restricţionat sau limitat accesul la orice for-
mă de venit a familiei;

• Înscrisuri din care rezultă că agresorul nu mai contribuie la 
cheltuieliele familiei şi/sau la întreţinerea minorilor;
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În cele ce urmează, sunt prezentate serviciile sociale din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, servicii ce pot fi accesate oricând:
 
1. SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ: (S.I.R.U.) în cadrul 
căruia funcţionează:

• Serviciul TELEFONUL COPILULUI  0237983, telefon de urgenţă cu apelare 
gratuită, serviciu care poate fi apelat NON STOP;

• Centrul Maternal, care acorda servicii de găzduire, consiliere şi suport 
mamei aflate în dificultate, precum şi copiilor minori ai acesteia;

• Adăpostul Temporar pentru Copilul Abuzat, Neglijat, Exploatat si supus 
Traficului şi Migraţiei (A.T.C.A.N.E.T.M.), în cadrul căruia copiii beneficiază 
de protecţie în regim de urgenţă;

• Adăpostul Temporar pentru Copilul Delincvent şi din Stradă (A.T.C.D.S.), în 
cadrul căruia copiii beneficiază de protecţie în regim de urgenţă;

 2. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE A MARGINALIZĂRII SOCIALE ŞI A 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE în cadrul căruia se acordă servicii de îndrumare şi acom-
paniere persoanei solicitante în vederea soluţionării situaţiilor de violenţă.

09
SERVICII 
SOCIALE 
DIN CADRUL 
DGASPC 
VRANCEA

SITUAŢII PARTICULARE

• Certificatul medico-legal se solicită în judeţul unde ai domiciliul sau unde s-a 
produs agresiunea;

• În cazul în care certificatul medico-legal este solicitat Serviciului Judeţean de 
Medicină Legală de către Poliţie, vei primi o copie şi nu originalul!

• Plângerea penală se depune la secţia de care aparţii sau pe raza căreia  s-a 
produs agresiunea. Dacă îţi este teamă, o poţi depune la Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie sau la Parchetul pe raza căruia domiciliezi sau ai reşedinţa sau unde 
s-a petrecut fapta.

IMPORTANT DE REŢINUT!

Copii nu pot fi audiaţi ca martori. Ei vor fi audiaţi de instanţă, dacă au împli-
nit vârsta de 10 ani, numai asupra relatării situaţiilor de abuz la care au fost 
supuşi de către agresor.

• Înscrisuri din care rezultă că agresorul utilizează veniturile 
familiei la jocurile de noroc, pariuri sportive sau droguri;

• Raport sau fişa de evaluare psihologică ori psihiatrică din 
care rezultă traumele psihice suferite de tine şi/sau minori 
şi eventualele tratamente urmate;

• Înscrisuri medicale care atestă eventuale afecţiuni psihice 
ale agresorului;

• Dovada existenţei unei condamnări sau sancţiuni cu 
amenda aplicate agresorului pentru alte acte de violenţă 
sau alte infracţiuni sau contravenţii.

• Martori care pot să ateste existenţa unor acte de violenţă, 
persoane care au fost de faţă când s-au exercitat acte 
de abuz fizic, verbal, ameninţări, persoane care cunosc 
îndeaproape situaţia ta familială, care te-au sprijinit în 
rezolvarea problemelor cu agresorul sau care te-au va-
zut lovită. Nu toate instanţele de judecată încuviinţează 
să fie audiaţi martori rude ale victimei
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Dorim să fii cât mai bine informată cu privire la posibilităţile şi drepturile pe care le ai. 
Astfel, îţi punem la dispoziţie datele noastre de contact pentru a putea intra cât mai 
repede în legătură cu noi sau cu parteneri care te pot ajuta în situaţia în care te afli:
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AI ÎNCREDERE 
CĂ VIAŢA TA SE 
POATE SCHIMBA! 
SUNTEM ALĂTURI 
DE TINE PENTRU 
A TE AJUTA! 
ÎNSĂ TOATE 
DECIZIILE ÎŢI VOR 
APARŢINE!

112 – Poliţie (apelare gratuită)

0769 177 931 – Agenţia Adventistă 
pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor 
(ADRA România); email: ajutor@adra.ro

0237.230.789 – Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vrancea

0237.983 – Serviciul Telefonul Copilului 
(nonstop)

0237.622.800 – Serviciul Judeţean de 
Medicină Legală Vrancea.

ÎN CADRUL ACESTEI CAMPANII, ADRA ROMÂNIA FURNIZEAZĂ 
URMĂTOARELE SERVICII:

• Consiliere psihologică (telefonică, faţă în faţă)

• Decontare de certificate medico-legale

• Evaluarea situaţiei de abuz şi referire către un adăpost.
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cu sprijinul

parteneri

Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
și Protecţia Copilului Vrancea

Asociaţia Anais

Speranţa TV

Radio Vocea Speranţei

Editura Viaţă și Sănătate

Revista Semnele Timpului


