
 
 

VIOLENŢA ÎN FAMILIE ESTE..... 
 
 una dintre cele mai îngrijorătoare forme ale 
violenţei, pentru că este prea puţin vizibilă (se întâmplă în 
“spatele uşilor închise”, deseori nefiind declarată, ca urmare 
a sentimentului de jenă al victimei faţă de anturajul căruia îi 
aparţine sau a fricii faţă de agresor);  
 
 un fenomen cu impact social major, afectând nu 
doar victima, ci întreg microclimatul socio-profesional al 
acesteia (familie, prieteni, colegi, performanţa profesională, 
performanţa şcolară, ş.a.); 
 
 prezentă sub diferite forme; 
 
Violenţa în familie este determinată de manifestarea 
exagerată a controlului unuia dintre membrii săi, printr-un 
comportament agresiv dezvoltat şi întărit prin tolerarea sau 
chiar încurajarea acestuia în familie sau în societate. 
 
Conceptul de “violenţă în familie” include violenţa în 
cuplul conjugal sau consensual, dar şi violenţa 
îndreptată asupra copiilor, asupra vârstnicilor, 
membrilor cu dizabilităţi din familie sau asupra altor 
membri ai familiei, inclusiv asupra fostei soţii/ fostului 
soţ. 
 
VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ARE DREPTUL 
LA: 
 
 respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale 
private; 
 
 protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor 
sociale; 
 
 servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială şi 
asistenţă medicală şi asistenţă juridică gratuită. 
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NU TREBUIE SĂ RĂMÂI INDIFERENT! 
 

 

Sună la 112 pentru a raporta actele de violenţă în 

familie al căror martor eşti! 

 

 

 Îndrumă victima violenţei în familie către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

din judeţul/sectorul tău, pentru a afla  despre 

serviciile de care poate beneficia: adăpost, asistenţă 

medicală, consiliere psihologică şi juridică! 

            
 

INSTITUŢIILE LA CARE POATE APELA 
VICTIMA SUNT:  
 
 
 Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul 
primăriei; 
 
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului; 
 
 Poliţie; 
 
 Judecătoria de pe raza teritorială în care victima îşi 
are  domiciliul sau reşedinţa;  
 
 Serviciul de medicină legală; 
 
 Unitatea sanitară cea mai apropiată; 
 
 Organizaţiile neguvernamentale active în 
domeniu. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Campania pentru combaterea şi prevenirea violenţei 

în familie iniţiată de: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EŞTI VICTIMĂ DACĂ…. 
 

….viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea  îţi 
este pusă în  pericol din partea unui membru al familiei şi 
poţi solicita instanţei emiterea unui ordin de protecţie.  
 
Prin ordin instanţa poate dispune:  
 

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

 limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra 
unei părţi a locuinţei comune; 
 

 obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime 
determinate faţă de victimă; 
 

 interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite 
localităţi sau zone determinate; 
 

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

 obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute. 
 
În caz de urgenţă deosebită, instanţa poate emite 
ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se 
pe baza cererii şi a actelor depuse. 
 
Ordinul de protecţie se comunică Poliţiei Române şi se 
pune în executare de îndată de către sau, după caz, 
sub supravegherea poliţiei.  
 
În cazul în care ordinul de protecţie  nu este respectat de 
către agresor, poliţia sesizează organele de urmărire 
penală pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a 
hotărârilor judecătoreşti şi agresorul riscă o pedeapsă cu 
închisoare de la o lună la un an fără posibilitatea de 
suspendare a executării. 

 
 

 
ŞTIAI CĂ VIOLENŢA  ÎN FAMILIE ARE MAI 
MULTE FORME? 
 
 Verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, 

brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, 
cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; 

 
 Psihologică - impunerea voinţei sau a controlului 

personal, provocarea de stări de tensiune şi de 
suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, 
etc; 

 
 Fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin 

lovire, îmbrâncire, trântire, precum şi alte acţiuni cu 
efect similar; 

 
 Sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte 

degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, 
brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale 
forţate, viol conjugal; 

 
 Economică - interzicerea activităţii profesionale, 

privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de 
mijloace de existenţă primară, interzicerea dreptului 
de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, 
control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor 
comune,  precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

 
 Socială - impunerea izolării persoanei de familie, 

de comunitate şi de prieteni, interzicerea 
frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea 
izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, 
precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

 
 Spirituală - interzicerea, limitarea, ridiculizarea, 

penalizarea aspiraţiilor moral sprirituale ale 
membrilor de familie,  impunerea aderării la 
credinţe şi practici spirituale şi religioase 
inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar 
sau cu repercusiuni similare. 

 

 
DACĂ EŞTI VICTIMĂ A VIOLENŢEI ÎN 
FAMILIE…… 
 
 sună la 112 – Apel de Urgenţă; 
 
 mergi la cea mai apropiată unitate sanitară pentru a-ţi 
îngriji de urgenţă starea de sănătate, în caz contrar 
vătămările suferite pot evolua neaşteptat şi rapid, până la 
a-ţi pune în pericol viaţa; 
 
 mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie şi depune 
plângere scrisă cu privire la abuzul suferit; 
 
 solicită judecătoriei emiterea unui ordin de protecţie, 
dacă viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea  îţi 
este pusă în  pericol (Atenţie – există un formular în acest 
sens); 
 
 solicită eliberarea certificatului medico-legal de la cel 
mai apropiat serviciu de medicină legală; 
 
 contactează Serviciul Public de Asistenţă Socială de 
la nivelul primăriei sau Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului pentru a vă informa cu 
privire la serviciile gratuite de care puteţi beneficia. 
 
NU UITA să iei documentele importante (certificate de 
naştere, certificat de căsătorie, cărţi de sănătate, 
documente cuprinzând analize medicale şi prescripţii 
medicale, card bancar etc.) lucruri de strictă necesitate şi 
bani. 
 
APELEAZĂ  la persoanele care te pot ajuta în situaţia de 
criză: rude, vecini, colegi de serviciu, etc. 
 
DACĂ EŞTI MARTOR  AL  VIOLENŢEI ÎN 
FAMILIE? 
 
 sfătuieşte victima violenţei în familie să solicite ajutor 
instituţiilor responsabile; 
 oferă victimei orice formă de sprijin, inclusiv cu 
mărturia actului de violenţă la care aţi asistat. 


