
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CCaammppaanniiee  ppeennttrruu  ccoommbbaatteerreeaa  şşii  pprreevveenniirreeaa  vviioolleennţţeeii  îînn  ffaammiilliiee  iinniiţţiiaattăă  ddee  
MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  FFaammiilliieeii  şşii  PPrrootteeccţţiieeii  SSoocciiaallee  ––  DDiirreeccţţiiaa  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii 

 



 
Definiţia violenţei în familie în România 
 

Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată 

fizic sau verbal, săvârşită 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, constrângerea sau 

privarea arbitrară de libertate. Constituie de asemnea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile 

fundamentale(Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată). 

Factori care contribuie la generarea violenţei în familie 

La generarea şi menţinerea violenţei în familie contribuie: 

1. valorile, modelele tradiţionale de convieţuire şi funcţionare familială; 

2. procesele sociale şi economice specifice perioadei de tranziţie:  

• fluctuaţia forţei de muncă pe piaţa externă/şomajul,  

• scăderea nivelului de trai,  

• tendinţele demografice: creşterea ratei divorţialităţii şi a instabilităţii maritale, scăderea ratei natalităţii, amânarea întemeierii unei 

familii, coabitările nonmaritale, parteneriatele  nonrezidenţiale; 

3. factorii de risc: individuali/familiali şi  socio-culturali.  

În scopul prevenirii şi combaterii VF, intervenţia(fie instituţională – prin politici publice adecvate, fie personală – prin resurse 

individuale), trebuie să aibă în vedere toate cele 3 niveluri şi chiar să abordeze prioritar nivelul bazal, de profunzime, acela al normelor şi 

valorilor care fundamentează comportamentele şi atitudinile membrilor societăţii. 
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Cadrul legislativ 
• LEGEA nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată 

 
• HG nr. 49/2011 care aprobă Metodologia cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie  
 

• HG nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, cu modificările şi completările ulterioare 
 

• ORDINUL nr. 383 din 12 iulie 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei 
victimelor violenţei în familie 
 

• ORDINUL nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie 
 

• ORDINUL nr. 384 din 12 iulie 2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în 
familie. 

 
Principalele elemente de noutate ale  Legii nr. 217/2003, republicată 

 
• descrierea formelor sub care se manifestă violenţa în familie;  

• cadrul instituţional şi atribuţiile ce revin instituţiilor de la nivel central şi local în domeniul violenţei în familie, în concordanţă cu 

prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011; 

• implementarea unui sistem de înregistrare, raportare şi management al cazurilor de violenţă în familie;  

• introducerea instituţiei ordinului de protecţie. 
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Ordinul de protecţie  

• Instanţa poate emite un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe măsuri – obligaţii sau 

interdicţii: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; 

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

c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată 

încât agresorul să nu vină în contact cu victima; 

d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale 

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

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le 

vizitează periodic; 

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; 

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; 

h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 
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               Ordinul de protecţie  

 

Instanţa poate dispune:  

• suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi 

membrii de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială;  

• obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri de control, 

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

 

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie este stabilită de judecător şi nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului, doar 

în cazurile în care hotărârea nu cuprinde o menţiune cu privire la intervalul de timp.  

 

La expirarea duratei ordinului de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă aceasta consideră că este 

în pericol în lipsa măsurilor de protecţie. 
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Construcţie instituţională şi administrativă   
 

LA NIVEL NAŢIONAL 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate responsabilă şi coordonator al domeniului, este 

autoritatea publică centrală care elaborează politica de asistenţă socială şi promovează drepturile victimelor violenţei în familie. 

 

LA NIVEL LOCAL 

Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor 

municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie  

 

Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul comunelor, oraşelor  şi municipiilor, asigură şi urmăresc aplicarea 

măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a 

comportamentului delincvent 
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Serviciile oferite în cadrul unităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie 

 
Servicii sociale de care pot beneficia gratuit victimele violenţei în familie:  

 primire şi găzduire temporară, asistenţă medicală şi îngrijire, consiliere juridică, consiliere psihologică, asistenţă socială, informare 

şi orientare, decontarea certificatului medico-legal. 

 

 

Serviciile sociale de care pot beneficia gratuit agresorii familiali:  

 consiliere socială, psihologică, juridică, medierea conflictului, tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare şi 

dezintoxicare (acordate în spitalele sau unităţile sanitare specializate cu care s-a încheiat convenţia de colaborare) precum şi integrarea 

în societate. 
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            Programul pentru violenţei în familie, parte a Proiectului de Incluziune Socială 

 
Proiectul este finanţat printr-un împrumut acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi co-finanţat de 

Guvernul României, în baza Acordului de Împrumut nr. 4825 RO dintre România şi BIRD, ratificat prin Legea nr. 40/2007. 

 

 

Una din componentele proiectului este destinată „activităţilor de conştientizare şi informare a opiniei publice” şi va avea drept obiectiv 
prioritar modificarea atitudinii comunităţii faţă de violenţa în familie şi determinarea unei implicări mai active a membrilor acesteia 
atât în prevenirea, cât şi în combaterea fenomenului violenţei.  
 

 

Scopul implementării unei astfel de campanii la nivel naţional a fost justificat de necesitatea conştientizării populaţiei cu privire la 

gravitatea şi consecinţele pe care fenomenul violenţei în familie îl poate avea asupra celor care devin victime ale acestuia, dar şi 

asupra societăţii în ansamblul său. 

 

Sloganul campaniei „Violenţa în familie nu trebuie să te lase rece” are drept obiectiv prioritar modificarea atitudinii comunităţii 

faţă de violenţa în familie şi determinarea unei implicări mai active a membrilor acesteia atât în prevenirea, cât şi în combaterea 

fenomenului violenţei.  
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“Campania de conştientizare şi sensibilizare a opiniei publice privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie” 
 

Prin intermediul campaniei se doreşte schimbarea modului în care comunitatea percepe violenţa familială, care să se traducă 

ulterior într-o atitudine şi un comportament modificat faţă de fenomen.  

 

În mod direct, campania vizează comunitatea în general, profesioniştii şi liderii de opinie, iar în mod indirect victimele violenţei şi 

agresorii familiali.  

 

Activităţile vizate prin derularea campaniei constau în: 
 

 organizarea unei conferinţe naţionale la începutul şi la sfârşitul campaniei în Bucureşti şi organizarea a 7 conferinţe regionale pe teme 
specifice legate de prevenirea şi combaterea violenţei în familie (prima conferinţă va fi organizată în Bucureşti în data de 01 
noiembrie 2012 ); 
 

 realizarea unui sondaj de opinie, al cărui obiectiv constă în cercetarea atitudinii publice şi gradului de informare publică privind 
fenomenul de violenţă în familie, evaluarea gradului de informare a actorilor instituţionali implicaţi, precum şi a serviciilor sociale şi 
mecanismelor de protecţie existente pentru victimele şi agresorii familiali; 
 

 organizarea a 35 de evenimente stradale - tip caravană pe trei rute diferite, al căror scop va fi conştientizarea membrilor comunităţii 
şi/sau a victimelor violenţei în familie cu privire la gravitatea acestui fenomen, măsurile de protecţie şi cadrul legislativ existent 
referitor la promovarea şi protecţia drepturilor acestora. 
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Măsuri şi acţiuni vizate în perioada următoare 

 
• aprobarea strategiei naţionale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie pe perioada 2013 – 2017; 

 

• elaborarea şi implementarea unei metodologii comune de înregistrare, sesizare, orientare şi intervenţie în cazurile de violenţă în 

familie la nivelul instituţiilor responsabile de protecţia, sprijinul şi recuperarea victimelor;  

 

• instruirea personalului specializat implicat direct în justiţia privind faptele de violenţă în familie şi în acordarea serviciilor 

sociale în acelaşi domeniu;  

 

În loc de concluzii 

 
Eforturile instituţiilor vizate trebuie să aibă în vedere în egală măsură armonizarea şi corelarea proceselor de reformă din diferite 

domenii precum protecţia socială, administraţia locală, justiţia, sănătatea, educaţia, în vederea asigurării unui plan comun de măsuri 

care să aibă ca scop reintegrarea în societate a persoanelor afectate de violenţa în familie. 

 

CCaammppaanniiee  ppeennttrruu  ccoommbbaatteerreeaa  şşii  pprreevveenniirreeaa  vviioolleennţţeeii  îînn  ffaammiilliiee  iinniiţţiiaattăă  ddee  
MMiinniisstteerruull  MMuunncciiii,,  FFaammiilliieeii  şşii  PPrrootteeccţţiieeii  SSoocciiaallee  ––  DDiirreeccţţiiaa  PPrrootteeccţţiiaa  CCooppiilluulluuii 


