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Informații organizaționale 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM), Cluj-Napoca, România 

 

Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) este principalul furnizor public de servicii 
sociale și medicale și de beneficii sociale la nivel local (Cluj-Napoca).  

Instituția a fost înființată în anul 2008, este subordonată Consiliului local al Municipiului Cluj-
Napoca și este finanțată de la bugetul local.  

Misiunea sa este de a identifica și soluționa problemele de natură socială și nevoile sociale 
de la nivelul comunității locale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane sau grupuri de persoane 
aflate în nevoie socială, precum și dezvoltarea comunitară, prevenția și managementul 
riscurilor sociale. 

Acțiunile sale sunt direcționate la nivel individual, familial cât și comunitar. 

 

Obiectivele DASM:  

➢ prevenirea situațiilor care ar putea conduce la marginalizare socială 

➢ sprijinirea persoanelor aflate în nevoie în depășirea dificultăților în vederea limitării/ 
combaterii efectelor temporare / permanente ale situațiilor care pot genera 
excluziunea socială  

➢ creșterea calității vieții  

➢ promovarea incluziunii sociale a persoanelor și grupurilor vulnerabile în cadrul 
comunității locale 

 

Structura DASM: 

 

DASM are în jur de 970 de angajați cu normă întreagă 

 

Principalele departamente: 

•    Serviciul Protecție Socială 

➢ Centrul de Incluziune Socială - este destinat sprijinirii incluziunii sociale a persoanelor 
vulnerabile (romi, persoane cu dizabilități, persoanele fără adăpost etc.) 
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•    Serviciul Protecția Copilului și Familiei 

➢ Centrul de Resurse pentru Părinți și Copii 

➢ Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

•    Serviciul Asistența Persoanelor cu Dizabilități 

•    Serviciul Asistența Persoanelor Vârstnice 

➢ Compartiment îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice 

➢ 2 centre de zi pentru vârstnici 

➢ 9 cluburi pentru pensionari 

•     Centrul de zi „Țara Minunilor” - oferă servicii socio-educative și de integrare școlară și 
socială pentru copii aparținând categoriilor marginalizate. Scopul său este de a asigura condiții 
de îngrijire și educație adecvate pentru copiii rromi de vârstă preșcolară (3-6 ani) din 
comunitatea Pata Rât și cartierul Someșeni în vederea asigurării integrării copiilor în 
învățământul de masă. 

•  Centrul de Servicii Socio-Medicale - oferă servicii de recuperare neuropsihomotorie pentru 
copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani și servicii de consiliere pentru familiile lor. 

•  Centrul Social de Urgență - oferă găzduire temporară (6 luni, cu posibilitatea de prelungire 
pentru încă 6 luni) și alte servicii sociale pentru persoanele fără adăpost; centrul are o 
capacitate de 50 de locuri. 

• Centrul de Găzduire Temporară - asigură adăpost temporar persoanelor fără locuință, pentru 
o perioadă determinată de maximum 6 luni, precum și servicii destinate reintegrării socio-
profesionale a acestora; centrul are o capacitate de 60 de locuri. 

•   Serviciul Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară- identifică nevoile sociale 
existente la nivel local și coordonează dezvoltarea și implementarea la nivel local a strategiilor 
și măsurilor (proiecte, programe) pentru a răspunde acestor nevoi, în principal prin atragerea 
de fonduri nerambursabile, contribuind astfel la dezvoltare socială locală durabilă. 

•    Serviciul Cabinete Medicale 

•    Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 

•    Serviciul Resurse Umane, Salarizare 

•    Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget 

•    Serviciul Achiziții Publice și Logistică 
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Activități organizaționale ale DASM în domeniul violenței domestice: 

 

Încă din anul 2008, Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (DASM) oferă 
servicii și a fost implicată în diferite acțiuni pentru victimele violenței domestice și pentru copiii 
abuzați și neglijați. În acest sens, femeile și copiii sunt consiliați psihologic, primesc sprijin 
emoțional și beneficii prin serviciile sociale. 

Metode de lucru  

Ca metodă de lucru, Serviciul Protecția Copilului și Familiei utilizează metoda 
managementului de caz, ceea ce presupune asigurarea parcurgerii următorilor pași: 
efectuarea unei evaluări inițiale a cazului, efectuarea unei evaluări complexe a cazului, 
planificarea serviciilor sociale adecvate cazului, furnizarea serviciilor planificate, monitorizarea 
evoluției cazului și, în final, închiderea cazului. 

Legislația din România responsabilizează DASM pentru zona de prevenire, ceea ce înseamnă 
depistarea timpurie a situațiilor de abuz, neglijare și violență domestică. Munca cu astfel de 
cazuri presupune implicarea diferiților actori publici și privați, ceea ce poate aduce plus-
valoare. Unele dintre victimele violenței sunt sfătuite să intre în adăposturi specializate pentru 
victimele violenței domestice, împreună cu copiii lor, dacă este necesar. Copiii aflați în situații 
de risc de abuz și neglijare sunt orientați spre centre specializate în abuz și către alte centre de 
îngrijire de zi pentru a li se oferi sprijin. 

Campanii 

Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (DASM) a fost implicată în inițierea 
unor campanii locale de prevenire a violenței domestice. Serviciul Protecția Copilului și Familiei 
s-a implicat activ în Campania anuală de 16 zile împotriva violenței domestice în ultimii ani, 
intitulată “Să oprim violența împotriva femeilor”.  

Aceste campanii anuale au fost organizate în parteneriat cu instituții și organizații precum: 
PATRIR, AFIV ARTEMIS, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Poliția municipală, 
Fundația World Vision, ANES. Aceste evenimente s-au concretizat în formarea unui grup mixt 
de inițiativă din care fac parte reprezentanții mai multor instituții precum Direcția de Asistență 
Socială și Medicală, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, AFIV Artemis, 
Inspectoratul Județean de Poliție, Judecătoria Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cluj-Napoca, 3 Cabinete de Avocatură, Universitatea Bogdan Vodă și Universitatea Babeș-
Bolyai. Acest grup de inițiativă se întâlnește lunar și discută modificările legislative în domeniul 
violenței domestice și posibile colaborări între membrii grupului și instituțiile implicate.  

În perioada 21 noiembrie – 10 decembrie 2019 s-a desfășurat o campanie de informare a 
comunității clujene, menită să evidențieze faptul că violența domestică reprezintă o problemă 
de interes public. Astfel, în datele de 21 și 28 noiembrie 2019 în incinta Iulius Mall, s-au derulat 
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activități de informare cu scopul atragerii atenției asupra importanței manifestării unei 
atitudini bazate pe non toleranță cu privire la violența în familie și totodată cu privire la 
resursele pe care administrația publică clujeană le pune la dispoziția victimelor. De asemenea, 
în cadrul acestei campanii au mai avut loc întâlniri de lucru cu: Poliția Municipiului, cu 
instituțiile care au atribuții în acest domeniu și cu membrii grupului de lucru interinstituțional 
pe cazurile de violență domestică cu risc crescut.  

 

DASM parte a Grupului interdisciplinar de intervenţie în cazurile de violenţă în familie cu 
risc crescut 

La nivelul Municipiului Cluj funcționează încă din anul 2012, Grupul interdisciplinar de 
intervenție în cazurile de violență în familie cu risc crescut. Scopul creării acestui grup a fost 
realizarea de schimburi de informații și acțiuni coordonate în conformitate cu legislația 
relevantă în domeniu în vederea creșterii siguranței victimelor violenței în familie precum și în 
vederea prevenirii victimizării repetate a acestora. Întâlnirile grupului au loc cel puțin o dată 
pe lună ( în ultima zi de vineri a lunii). 

Obiectivele Grupului interdisciplinar de intervenție în cazurile de violență în familie cu risc 
crescut sunt: 

➢ elaborarea principiilor de lucru și a modului de funcționare ale echipei de lucru 
interdisciplinare; 

➢ elaborarea procedurilor de lucru și instrumentelor de lucru necesare derulării activității 
grupului de lucru interdisciplinar: fișa victimei, fișa de referire a cazului, 
confidențialitate și principii etc;  

➢ colaborarea tuturor instituțiilor implicate în managementul siguranței victimelor 
violenței în familie cu risc crescut;  

➢ luarea de măsuri (potrivite rolului instituției implicate) și oferirea de răspunsuri 
coerente și coordonate pe baza planului de activitate elaborat de managerul de 
caz/responsabilul de caz și Grupul interdisciplinar de intervenție în cazurile de violență 
în familie cu risc crescut; 

➢ facilitarea și promovarea îmbunătățirii politicilor în domeniul violenței în familie; 

➢ eficientizarea dialogului și a colaborării dintre practicienii aparținând sistemului de 
justiție civilă, penală, sistemului social, sistemului medical, cercetători și factori de 
decizie politică, dezvoltând o rețea eficientă și sustenabilă.  
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Proiecte europene 

DASM a fost implicată în implementarea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă în 
domeniu.  

Proiectul „SAVE – Solutions Against Violence in Europe”, finanțat în perioada 2014-2016 prin 
programul Daphne III, ca parte a Programului general “Drepturile fundamentale și justiția” a 
constituit un atu pentru instituția noastră, vizând îmbunătățirea calității sistemelor de 
prevenire și de identificare a cazurilor de violență asupra copiilor în Europa și limitarea 
efectelor acestui fenomen asupra victimelor pe termen mediu/lung, prin crearea unui model 
de intervenție modular și inovativ, bazat pe ipoteza parteneriatului public-privat pentru găsirea 
unor soluții care să respecte criteriul cost-eficiență, care să includă munca de teren, cu 
implicarea directă a grupurilor-țintă, a copiilor abuzați sau a adulților, victime ale violenței la 
vârste fragede, părinți și profesori, considerați figuri de referință pentru tineri.  

DASM a organizat în cadrul proiectului focus-grupuri și cursuri de formare profesională în 
domeniul prevenirii violenței domestice și a abuzului asupra copiilor cu specialiști din școli, 
ONG-uri relevante pentru domeniul violenței domestice, instituții publice locale precum 
Poliția, Spitale, etc. 

Specialiști din cadrul DASM au participat la cursuri de formare profesională organizate în cadrul 
altor proiecte cu finanțare europeană precum „Comunitatea VeDe”, implementat de ADI-ZMC 
și Universitatea Babes-Bolyai. A fost vorba despre un curs de formare interdisciplinară în 
domeniul intervenției de criză in cazurile de violență domestică (subiecte precum evaluarea 
riscurilor, metodologie de intervenție de criză, familiarizarea participanților cu intervenția 
sistemică în cazurile de violență domestică, legislatie în vigoare). 

 

Actiuni în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei (DASM) în vederea înființării 
Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie  

În perioada 2017-2019, specialiștii din cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei (DASM) 
au observat o creștere a incidenței cazurilor de violență domestică. În anul 2017, au fost 
instrumentate 20 cazuri / familii aflate în situații de violență domestică de către Serviciul 
Protecția Copilului și Familiei, în anul 2018, numărul acestora a crescut la 24, iar în anul 2019, 
au fost înregistrate 54 de astfel de cazuri.  

În aceste situații au fost oferite servicii de consiliere juridică, de consiliere psihologică, precum 
și de facilitare a integrării victimelor violenței domestice în adăposturi. Victimele violenței 
domestice identificate de către poliție au fost evaluate de către Serviciul Protecția Copilului și 
Familiei și referite către adăposturile existente în județ sau în țară. A fost înființată și o celulă 
de criză funcțională (o cameră pentru adăpostirea victimelor violenței domestice și copiilor 
acestora), în cadrul Centrului Social de Urgență (DASM). 

Trebuie să menționăm faptul că numărul familiilor în care au fost observate situații de violență 
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domestică era mult mai ridicat, însă aceste cazuri nu au putut fi raportate și confirmate ca fiind 
situații de violență domestică, din cauza inexistenței unui departament separat de violență 
domestică în cadrul instituției noastre la acea vreme. Majoritatea acestor cazuri au fost 
înregistrate ca fiind situații de prevenire a separării copilului de familia sa și ca alte probleme 
familiale adiacente violenței domestice (abuz, neglijare, consum de alcool și substanțe, risc de 
abandon școlar, încercări de sinucidere sau tulburări de comportament, etc.). De aici a apărut 
nevoia înființării unui centru de prevenire și reducere/combatere a fenomenului violenței 
domestice în Cluj-Napoca. 

În ceea ce privește munca profesioniștilor cu agresorii familiali, aceasta a fost aproape non-
existentă în perioada 2017-2019, serviciile furnizate de instituția noastră concentrându-se 
asupra victimelor violenței domestice, iar numărul acestora era redus. Serviciul Protecția 
Copilului și Familiei a oferit servicii de consiliere agresorilor familiali ca urmare a solicitărilor 
specifice adresate de către Judecătorie sau la solicitarea expresă a agresorilor (1 caz în anul 
2017- solicitare provenită de la Judecătorie, 0 cazuri în anul 2018 și 4 cazuri în anul 2019, din 
care 1 caz a fost solicitat direct de către Judecătorie și 3 cazuri au fost solicitate personal de 
către agresori), fără să existe un centru de zi destinat muncii profesioniștilor cu agresorii 
familiali sau specialiști instruiți în acest sens.  

Analizând rezultatele intervențiilor noastre, am observat existența unor diferențe între 
situațiile în care agresorii familiali au fost trimiși la instituția noastră de către Judecătorie și 
cele în care agresorii ne-au solicitat sprijinul, din proprie inițiativă. Astfel, prima categorie 
refuza adesea serviciile de sprijin care urmau a le fi oferite, spre deosebire de cea de-a doua 
categorie, care a participat la sesiuni de consiliere psihologică timp de 6 luni. 

În ceea ce privește existența unor centre rezidențiale pentru agresori familiali, acestea nu 
există în Cluj-Napoca. În cazul în care agresorii sunt evacuați ca și consecință a emiterii unui 
ordin de protecție, dacă aceștia nu au rude care să-i găzduiască, ei sunt direcționați către 
Centrul de găzduire temporară din Cluj-Napoca (DASM).  
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Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie 

Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie este o structură în cadrul 
Serviciului Protecția Copilului și Familiei (Direcția de Asistență Socială și Medicală), care a 
devenit funcțională începând cu luna aprilie a anului 2019.  

Acesta este un centru de zi destinat victimelor violenței în familie de pe raza municipiului Cluj-
Napoca, care are rol de prevenire și de combatere a violenței domestice, prin asistarea 
victimelor (adulți și copii).  

Scopul acestui centru este acela de a asigura intervenția în regim de urgență pentru victimele 
care îi sunt sesizate sau care se adresează direct și a identifica soluții pentru siguranța acestora. 
De asemenea, centrul oferă suport (social, psihologic și juridic) pe termen mediu și lung pentru 
victimele violenței domestice. 

Centrul își propune să contribuie la informarea comunității, în general, cu privire la fenomenul 
violenței în familie.  

 

Servicii oferite în cadrul centrului:              

➢ evaluare risc 

➢ consiliere socială 

➢ consiliere familială 

➢ consiliere psihologică 

➢ consiliere juridică 

➢ consiliere parentală 

➢ psihoterapie  

Programe de sprijin oferite în cadrul centrului: 

➢ programe de consiliere și stabilizare emoțională în urma unei situații de conflict și 
violență inter-partenerială; 

➢ programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoțional-cognitivă a situației 
de viață în situații de conflict în familie; 

➢ programe de consiliere și informare referitoare la măsuri de protecție individuale și 
legale în situații de conflict în familie; 

➢ programe de consiliere de lungă durată individuale și/sau de grup; 

➢ programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte cât și pentru cuplurile 
părinte-copil.  
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Beneficiarii centrului:                                  

➢  victime adulte a violenței domestice; 

➢  cupluri părinte-copil aflate în situații de violență domestică. 

 

Activități în cadrul centrului: 

În cadrul Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, de la înființarea sa, în 
perioada Aprilie 2019- Decembrie 2019 au fost instrumentate un număr total de 54 de cazuri, 
dintre care 19 sunt închise sau sunt în curs de închidere, restul fiind în intervenție sau în 
evaluare. Toate cazurile au fost evaluate cu privire la gradul de risc în care se află, acordându-
li-se consiliere socială.  

De asemenea, au fost sprijinite 3 victime ale violenței domestice pentru obținerea Ordinului 
de Protecție și au fost consiliate juridic încă 12 victime. 8 victime au fost sprijinite și 
direcționate spre centrele de găzduire pentru victimele violenței domestice. S-au efectuat 
aproximativ 185 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie pentru 21 de adulți și 12 copii.  

Multe dintre victime au fost consiliate pe partea de prestații sociale (obtinerea subvențiilor la 
plata chiriei, ajutor pentru familii monoparentale, alocații de sprijin, etc.), referitor la înscrierea 
la creșă și școală, sau au fost referite spre centre de zi. 

 

 

 

Activitatea celor 3 specialiști ai centrului (asistent social, consilier juridic și psiholog) include, 
pe lângă activitățile desfășurate în centru, și deplasări pe teren: la domiciliul victimelor, la 
diferite școli, la secții de poliție, la procuratură, la instanță, la IML, la autoritatea tutelară, la 
ONG-uri care oferă servicii complementare victimelor sau copiilor acestora. (Figura 1) 

Specialiștii centrului au avut întâlniri de lucru cu reprezentanți ai Poliției Locale în vederea 
stabilirii procedurilor de lucru pe echipa de intervenție în regim de urgență. Prin hotărâre a 
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Consiliului Local Cluj-Napoca a fost stabilită componența și atribuțiile echipei locale de 
intervenție pentru cazurile identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca. Din această echipă 
fac parte angajații Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și 
reprezentanți ai poliției locale.  

 În cadrul centrului s-au desfășurat activități de supervizare și de monitorizare a stagiilor de 
practică de specialitate pentru studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială – 
specializarea Asistență Socială – UBB, masteranzi ai Facultății de Psihologie și Științe ale 
Educației – master Psihologie Judiciară – UBB și 1 student practicant de la Universitatea din 
Birmingham City , Facultatea de Business, Drept și Științe Sociale – program de studii licență 
Criminologie și Studii de Securitate. 

La nivelul Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, de la sfârșitul anului 2019 s-
au stabilit prin ședință de consiliu local criteriile privind acordarea unor subvenții pentru plata 
chiriei pentru persoanele cu venituri mici, tineri proveniți din sistemul de protecție și victime 
ale violenței domestice. Astfel, victimele violenței domestice sunt susținute pentru o perioadă 
de doi ani cu o subvenție pentru plata chiriei care să ajute persoanele aflate într-o situație 
vulnerabilă să depășească situația de criză. 

În ceea ce privește situația din anul 2020 (11 luni), în cadrul Centrului pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie au fost sprijinite 58 de victime ale violenței domestice. Toate 
aceste cazuri au fost evaluate în funcție de gradul de risc, specialiștii oferindu-le consiliere 
socială. Trei dintre victimele violenței domestice au fost sprijinite în obținerea Ordinelor de 
Protecție și 12 victime au fost consiliate juridic și sprijinite în completarea dosarelor lor pentru 
tribunal. Trei victime au fost sprijinite și referite către un adăpost pentru victime ale violenței 
domestice.  

Aproximativ 250 de ore de consiliere psihologică și psiho-terapie au fost susținute, au fost 
realizate 2 evaluări psihologice pentru persoane cu dizabilități și 3 grupuri de parenting. Un 
număr ridicat de victime ale violenței domestice au fost consiliate în relație cu beneficiile 
sociale (subvenții pentru plata chiriei, alocație mono-parentală, servicii de sprijin, pachete de 
igienă, cadouri pentru copii de Sărbători, ajutor de încălzire, etc.), cu înscrierea copiilor în 
creșe, grădinițe, școli, cu referirea acestora la centre de zi. Echipa de intervenție mobilă a 
realizat 3 intervenții de urgență, iar 2 dintre victimele aflate în aceste situații au fost 
direcționate la adăpostul pentru victimele violenței domestice. 

 

Colaboratori locali ai Centrului pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (DASM) 

Principalele instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice de la nivelul 
țării noastre sunt: 

➢ Ministerul Muncii și Protecției Sociale,  

➢ Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES),  
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➢ Inspectoratele județene de poliție, poliția locală, procuratura, judecătoria,  

➢ Institutul de Medicină Legală,  

➢ Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, 

➢ Direcțiile de asistență socială de la nivel local (SPAS-uri), 

➢ Serviciile de Probațiune.  

La acestea se adaugă toate celelalte organisme private și de stat care intră în legătură directă 
cu familia și copilul (inspectorate școlare, unități de învățământ, centre de zi, cabinete ale dr. 
de familie, spitalele clinice de urgență, ONG-uri, etc). 

La nivelul județului Cluj funcționează și un Centru de primire în regim de urgenţă pentru 
persoanele adulte, victime ale violenţei în familie în cadrul DGASPC Cluj1. Acesta deservește 
întreg județul Cluj. Din nefericire, acesta este singurul centru din județ care oferă adăpost 
victimelor violenței domestice. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de primire în 
regim de urgenţă sunt persoanele adulte, victime ale violenţei în familie, însoţite de copiii 
acestora, unde este cazul. 

Scopul centrului rezidenţial este de a asigura protecţia împotriva agresorului, găzduirea, 
îngrijirea şi consilierea victimelor violenţei în familie, asistenţă familială atât victimei, cât şi 
minorilor aflaţi în îngrijirea acestora, pe o perioadă determinată (între 5 și 120 de zile). 

Capacitatea centrului este de 12 locuri, 1 loc reprezentând victima împreună cu copiii care o 
însoţesc. Centrul asigură rezidenţă cu tot ce implică aceasta: protecţie şi siguranţă, hrană, 
cazarmament. Se oferă asistenţă medicală, psihologică, socio-educativă, juridică (obţinere 
ordin de protecţie, divorţ, încredinţare minori, etc.), toate în colaborare cu beneficiarul. 
Minorilor li se asigură continuitatea la şcoală, grădiniţă, supraveghere, îndrumare, implicit în 
relaţia părinte-minor. Victimele, în perioada şederii în adăpost, conştientizează că nu sunt 
singure, învaţă şi transmit şi altora ce trebuie să facă în situaţii similare, prin consiliere 
conferindu-li-se puterea de a lua decizii realiste, de a le finaliza, de a fi independente. 

La nivelul Municipiului Cluj funcționează încă din anul 2012, Grupul interdisciplinar de 
intervenţie în cazurile de violenţă în familie cu risc crescut. Acest grup a luat ființă prin 
semnarea unui protocol de colaborare între principalii actori sociali- DGASPC CLUJ, DASM CLUJ, 
Inspectoratul Județean de Poliție Cluj, UBB, Fac. Drept Cluj, Centrul de cercetare și de prevenire 
a fenomenului violenței familiale și comunitare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zona 
Metropolitană Cluj, reprezentanți ai Parchetului de pe lângă judecătoria Cluj și reprezentanți a 
două case de avocatură.  

 

1 https://dgaspc-cluj.ro/organizare.html.   
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Scopul protocolului de colaborare constă în schimbul de informaţii şi acţiuni coordonate în 
conformitate cu legislaţia relevantă în domeniu în vederea creşterii siguranţei victimelor 
violenţei în familie precum şi în vederea prevenirii victimizării repetate a acestora. 

Obiectivele grupului sunt elaborarea principiilor de lucru şi a modului de funcţionare ale 
echipei de lucru interdisciplinare, elaborarea procedurilor de lucru și instrumentelor de lucru 
necesare derulării activităţii grupului de lucru interdisciplinar: fişa victimei, fişa de referire a 
cazului, confidenţialitate şi principii etc; colaborarea tuturor instituţiilor implicate în 
managementul siguranţei victimelor violenţei în familie cu risc crescut; luarea de măsuri 
(potrivite rolului instituției implicate) şi oferirea de răspunsuri coerente şi coordonate pe baza 
planului de activitate elaborat de managerul de caz/responsabilul de caz și Grupul 
interdisciplinar de intervenţie în cazurile de violenţă în familie cu risc crescut; facilitarea şi 
promovarea îmbunătăţirii politicilor în domeniul violenţei în familie; eficientizarea dialogului 
şi a colaborării dintre practicienii aparţinând sistemului de justiţie civilă, penală, sistemului 
social, sistemului medical, cercetători şi factori de decizie politică, dezvoltând o reţea eficientă 
şi sustenabilă. Întâlnirile grupului au loc cel puțin o dată pe lună (în fiecare ultimă zi de vineri 
din lună) 

 

 

ONG-uri cu care instituția noastră colaborează/a colaborat: 

 

➢ Asociaţia Atena Delphi2  - a înfiinţat, încă din anul 2015, un Centru de Recuperare 
(adăpost) şi un Centru de Consiliere pentru victimele violenţei domestice, structuri menite să 
vină în întâmpinarea nevoilor femeilor şi copiilor care se confruntă cu astfel de situaţii. 
Asociația și-a încetat activitatea la finalul anului 2019. 

➢ La finalul anului 2019, Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 
a înființat, printr-un proiect finanțat din fonduri europene, primul Centru metropolitan de 
consiliere destinat victimelor violenței domestice, care asigură consiliere socială, psihologică 
și juridică pentru 200 de beneficiari provenind din cele 19 comune care fac parte din această 
zonă metropolitană.3  

 

2 http://www.asociatia-atena.ro/atena-delphi/.  
3 https://adizmc.ro/comunitatea-vede/.  

http://www.asociatia-atena.ro/
http://www.asociatia-atena.ro/atena-delphi/
https://adizmc.ro/comunitatea-vede/
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➢ Asociația V.I.V.A.D. este o organizație nonprofit, neguvernamentală, înființată în 
decembrie 2013, în scopuri caritabile, care își propune să lupte pentru combaterea tuturor 
formelor de violență, abuz și discriminare și urmărește acordarea ajutorului necesar victimelor 
acestora. Principalele obiective ale asociației sunt încercarea de a suplini golurile existente în 
educația cetățenilor și de a-i capacita pentru a lua atitudine, a sprijini și a nu discrimina 
persoanele supuse acestui flagel, militarea pentru reducerea toleranței la discriminare (în 
toate formele ei), la violența în şcoli, în familie şi alte forme de violență în rândul tinerilor și 
adulților și formarea unor atitudini bazate pe parteneriatul de gen prin stimularea gândirii 
critice dincolo de stereotipuri, exprimare pozitivă prin artă, împărtăşirea experiențelor, 
creativitate şi inovație, constientizarea efectelor negative asupra familiei4. 

➢ Asociația Femeilor Împotriva Violenței - ARTEMIS este o organizație non-
guvernamentală, non-profit, care are ca scop asigurarea unor servicii de specialitate în 
beneficiul femeilor și copiilor, victime ale violenței domestice și a diferitelor forme de abuz, 
precum și promovarea drepturilor femeii. Echipa de lucru este formată din psihologi, asistenți 
sociali și juriști. Asociația asigură consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere juridică și 
asistență socailă. Helpline 0264-598-155.5 

➢ Asociația Lumea ca lumea și-a început activitatea în anul 2014 oferind sprijin și 
consiliere victimelor de abuz domestic. Începând cu anul 2019, atenția reprezentanților 
asociației se îndreaptă către tânăra generație provenind din sistemul de protecție. În cadrul 
Centrului de Servicii de Asistență Comunitară pe care îl deține asociația în prezent, aceasta 
dorește să fie alături de tinerii din cadrul sistemului de Protecție a Copilului și să îi sprijine în 
dobândirea unei vieți independente, mature și decente când aceștia părăsesc centrul.6 

➢ Programul Sf. Dimitrie Basarabov7 – informare şi consiliere în adicţii – Cluj-Napoca este 
un program de consiliere şi informare pentru persoanele dependente de alcool sau alte droguri, 
pentru membrii familiilor lor şi pentru membrii comunităţii interesaţi de domeniul adicţiilor.  

În Cluj-Napoca proiectul Sfântul Dimitrie Basarabov îsi desfăşoară activitatea în două tipuri de 
unităţi: un program ambulatoriu de consiliere în adicţii și un punct de contact şi informare 
pentru persoanele dependente de alcool şi droguri (Centru de Zi). Beneficiarii proiectului sunt 
persoane toxico-dependente (clienţi primari) şi membrii familiei beneficiarilor direcţi (clienţi 
secundari), precum şi comunitatea cu participanţii ei (specialişti din mediul medico-social şi 
publicul larg). Metodologia acordării serviciilor constă în abordarea folosită de modelul 
Minnesota de tratament al adicţiilor, cunoscut şi ca modelul de recuperare bio-psiho-socio-
spiritual sau multi-disciplinar. Echipa multidisciplinară (consilierul în adicţie, medic, medic 
psihiatru, psiholog, asistent social, consilier spiritual, consilier familial etc.) conlucrează în 

 

4 https://cluj-am.ro/asociatia-vivad/.   
5 ttps://www.medicinacluj.ro/artemis-asociatia-femeilor-impotriva-violentei.html.  
6 https://lumeacalumea.ro/.   
7 https://sfdimitrie.ro/.   
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încercarea de a-l sprijini pe beneficiar să realizeze recuperarea în toate dimensiunile vieţii lui. 

 

Obstacole în ceea ce privește prevenirea abuzului/violenței domestice: 

➢ lipsa locuințelor protejate destinate victimelor violenței domestice; 

➢ capacitate redusă a adăpostului de primire în regim de urgență destinat victimelor 
violenței domestice; 

➢ lipsa unui centru destinat muncii cu agresorii, care să permită intervenția de 
specialitate acordată în paralel/simultan atât victimelor cât și agresorilor în Cluj-Napoca; 

➢ lipsa unor formări profesionale în domeniul muncii cu agresorii familiali, lipsa unor 
specialiști în acest sens. 

 

Provocări în ceea ce privește prevenirea abuzului/violenței domestice: 

➢ schimbarea mentalităților, dezvoltarea și înrădăcinarea conceptului de masculinitate 
pozitivă; 

➢ conștientizarea la nivelul municipalității clujene a nevoii dezvoltării serviciilor destinate 
victimelor violenței domestice și abuzului prin asigurarea unui număr mai mare de 
locuri în cadrul adăpostului destinat victimelor violenței domestice și existența unor 
apartamente protejate la nivelul fiecărui municipiu; 

➢ conștientizarea la nivelul municipalității clujene a nevoii înființării unui centru 
specializat pentru servicii destinate agresorilor familiali și elaborării unei metodologii 
unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru munca cu aceștia; 

➢ creșterea implicării profesioniștilor în rezolvarea situațiilor de violență domestică și 
conștientizarea acestora asupra responsabilității legale de a sesiza organele 
competente în ceea ce privește situațiile de abuz și de violență domestică de care au 
luat la cunoștință prin natura muncii lor; 

➢ instruirea specialiștilor furnizorilor publici și privați de servicii sociale asupra modului 
de lucru cu victimele violenței domestice și cu agresorii familiali. 
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Date statistice în domeniul violenței domestice și a muncii 
profesioniștilor cu agresorii familiali în România  

 

Date statistice în domeniul violenței domestice în România 

 

La nivel național datele statistice în domeniul violenței domestice și abuzului au un caracter 
eterogen, care îngreunează cunoașterea reală a dimensiunii fenomenului. Caracterul de 
Iceberg evidențiază doar partea văzută a fenomenului violenței domestice, fiind acceptat 
faptul că amploarea acestui fenomen este în realitate mult mai mare. 

Din datele centralizate la nivel național de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați - ANES8, se constată în ultimii trei ani o creștere a fenomenului violenței 
domestice de la an la an.  

Creșterea numărului de situații de violență domestică și abuz de la începutul anului 2020 
reprezintă un semnal de alarmă asupra recrudescenței fenomenului violenței intra familiale 
din țara noastră și asupra modului în care aceste fapte afectează în mod direct siguranța și de 
multe ori chiar viața femeilor și a celorlalți membri ai familiei.  

Astfel, în ceea ce privește numărul cazurilor de violență domestică înregistrate și centralizate 
de către ANES în baza rapoartelor înaintate de către direcțiile generale de asistență socială și 
protecția copilului (DGASPC), instituții aflate în subordinea consiliilor județene și ale consiliilor 
locale ale sectoarelor municipiului București, numărul de victime care au beneficiat de servicii 
sociale specializate în ultimii ani se prezintă astfel: 

➢ 2017 – 13.201 persoane 

➢ 2018 – 13.182 persoane 

➢ primul semestru al anului 2019 – 6.731 de persoane. 

Fapte penale sesizate: 

➢ 2017 -36.245 

➢ 2018- 38.445 

➢ 2019 (7 luni) – 23.830 

 

 

8 https://anes.gov.ro/cresterea-numarului-de-situatii-de-violenta-domestica-de-la-inceputul-anului-2020-reprezinta-un-
semnal-de-alarma-asupra-recrudescentei-fenomenului-violentei-intra-familiale-din-tara-noastra-si-asupra.  

 



 

  

 

 

 

  
  

 

 

 

18 
 

Co-funded by the European Union’s  
                                Rights, Equality and Citizenship  

Programme (2014-2020) 
 

 

Ordine de protecție (OP) (cu valabilitate de până la 6 luni) emise: 

➢ 2017- 2.894 

➢ 2018- 3.775 

➢ 2019– 7.899  

În anul 2019, la nivel județean (Cluj), au fost emise de către poliție un număr de 251 de Ordine de 
protecție provizorii (OPP), din care 140 au fost confirmate de către Judecătorie. Alte 35 de ordine de 
protecție au fost emise direct de Judecătorie. 

➢ 2020 (10 luni)- 6.957 

Infracțiuni de nerespectare a OP: 

➢ 2017 - 1.011 

➢ 2018 - 1.424 

➢ 2019 – 766 

➢ 2020 (10 luni)- 402 

Ordine de protecție provizorii (OPP) (cu valabilitate de 5 zile) emise:  

➢ 2019 – 7.986, un nr. de 2.958 fiind transformate în ordine de protecție 

La nivel local (Cluj-Napoca) au fost emise în anul 2019 un număr de 130 de Ordine de protecție 
provizorii (OPP), din care 74 au fost confirmate de către Judecătorie. 

În perioada Ianuarie – Octombrie 2020, au fost emise în România un număr de 7112 Ordine 
de protecție provizorii (OPP), cu 10% mai multe decât cele emise în primele 9 luni ale anului 
2019 în România. Dintre acestea, 6.383 au fost emise la solicitarea victimei violenței 
domestice, la solicitarea altor persoane, 5 la solicitarea unor ONG-uri iar 30 la solicitarea altor 
instituții competente.9  

 

Infracțiuni de nerespectare a OPP: 

2019 (5 luni): 236 infracțiuni 

Un indicator relevant pentru acest domeniu îl reprezintă și numărul de inculpați trimiși în 
judecată în cauze care privesc fapte ce se circumscriu cazuisticii violenței domestice, conform 
raportului privind activitatea desfășurată de Ministerul Public în anii 2017 – 2019 și care 
evidențiază următoarele:10 

În anul 2019 s-au înregistrat: 

 

9 https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/actiuni-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie.   
10 https://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/raport_activitate_2019.pdf.   
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➢ 1.459 inculpaţi trimişi în judecată, adică 2,4% din totalul celor trimişi în judecată 

➢ 1.700 victime ale violenței în familie, din care 661 minori 

În anul 2018 s-au înregistrat: 

➢ 1.360 inculpaţi trimişi în judecată, adică 2,3% din totalul celor trimişi în judecată 

➢ 1.647 victime ale violenței în familie, din care 702 minori 

În anul 2017 s-au înregistrat:  

➢    1.491 inculpaţi trimişi în judecată, adică 2,5% din totalul celor trimişi în judecată 

➢    1.766 victime ale violenței în familie, din care 794 minori 

 

Luând în considerare relația victimei cu agresorul: 

Soţi victime: 

➢ 332 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care: 49 = victime ale omorului, 
din care: 25 = victime ale omorului faptă consumată 

➢ 219 = victime ale lovirilor sau altor violenţe, 11 = victime ale vătămării corporale şi 
vătămării corporale din culpă, 5 = victime ale lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de 
moarte 

Părinţi victime: 

➢ 141 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care: 23 = victime ale omorului, din 
care: 14 = victime ale omorului faptă consumată 

➢ 75 = victime ale lovirilor sau altor violenţe, 4 = victime ale vătămării corporale şi vătămării 
corporale din culpă, 2 = victime ale lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte 

Copii victime ale părinţilor: 

➢ 234 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care 165 minori, 23 = victime ale 
omorului, din care 12 minori, 18 = victime ale omorului faptă consumată, din care 11 
minori 

➢ 102 = victime ale lovirilor sau altor violențe, din care 65 minori 

➢ 2 = victime ale vătămării corporale și vătămării corporale din culpă, din care un minor 

➢ 17 = victime ale infracțiunilor de rele tratamente aplicate minorilor 

➢ 42 = victime ale violului, din care 35 minori 

➢ 456 = victime ale abandonului de familie, din care 409 minori 

➢ 2 = victime a nerespectării măsurilor privind încredințarea minorilor 



 

  

 

 

 

  
  

 

 

 

20 
 

Co-funded by the European Union’s  
                                Rights, Equality and Citizenship  

Programme (2014-2020) 
 

 

Fraţi şi surori victime: 

➢ 133 = victime ale infracţiunilor contra persoanei, din care 11 minori, 33 = victime ale 
omorului, din care: 12 = victime ale omorului faptă consumată 

➢ 66 = victime ale lovirilor sau altor violenţe 

➢  6 = victime ale vătămării corporale 

➢ 7 = victime ale violului, din care 4 minori 

Date statistice referitoare la victimele violenței domestice, care au beneficiat la cerere de 
servicii sociale, raportate la nivelul semestrului I 2019 de către Direcțiile Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (județene și ale sectoarelor municipiului București), în virtutea 
H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal: 

Distribuția victimelor violenței domestice, la nivel național, pe sexe, mediu de rezidență, 
cetățenie, vârstă, frecvența agresiunii și tipuri de violență 

➢  6.731 victime ale violenței în familie, din care 4.167 (61,91%) de sex feminin și 2.564 
(38,09%) de sex masculin 

Distribuția victimelor pe sexe și mediu de rezidență: 

➢ Sex feminin: 1.876 (45,02%) mediul urban și 2.291 (54,98%) mediul rural; 

➢ Sex masculin: 1.073 (41,85%) mediul urban și 1.491 (58,15%) mediul rural. 

Distribuția victimelor după cetățenie: 

➢ Cetățenie română – 6.672 (99,12%) 

➢ Altă cetățenie – 59 (0,88%) 

Distribuția victimelor după etnie (1.753 victime): 

➢ Etnie romă: 611 (34,85%); 

➢ Alte etnii: 1.142 (65,15%). 

Distribuția acestora în funcție de persoane minore și adulte: 

➢ 5.343 (79,38%) victime minore, din care 2.852 (53,38%) fete și 2.491 (46,62%) băieți; 

➢ 1.388 (20,62%) victime adulte, din care 1.315 (94,74%) femei și 73 (5,26%) bărbați. 

Repartiția victimelor violenţei în familie după tipul de violență:  

➢ Fizică: 1.579 (23,76%) 

➢ Psihologică: 1.348 (20,28%) 

➢ Sexuală: 270 (4,06%) 
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➢ Prin deprivare/neglijare: 3.223 (48,5%) 

➢ Economică: 146 (20,2%) 

➢ Socială: 80 (1,2%). 

Repartiţia victimelor violenţei domestice după frecvenţa agresiunii: 

➢ Zilnică: 2.588 (38,94%); 

➢ Săptămânală: 1.367 (20,57%); 

➢ Lunară: 1.145 (17,23%); 

➢ Mai rar decât lunară: 1.546 (23,26%). 

Repartiţia victimelor violenţei în familie (cazurilor) pe tipuri de violenţă după frecvenţa 
agresiunii: 

Violența fizică: 1.579  

➢ Zilnică: 62 (3,93%) 

➢ Săptămânală: 342 (21,66%) 

➢ Lunară: 476 (30,15%) 

➢ Mai rar decât lunară: 699 (44,27%). 

Violența psihologică: 1.348  

➢ Zilnică: 500 (37,09%) 

➢ Săptămânală: 436 (32,34%) 

➢ Lunară: 186 (13,8%) 

➢ Mai rar decât lunară: 226 (16,77%) 

Violența sexuală: 270  

➢ Zilnică: 18 (6,67%) 

➢ Săptămânală: 22 (8,15%) 

➢ Lunară: 93 (34,44%) 

➢ Mai rar decât lunară: 137 (50,74%) 

Violența prin deprivare/neglijare: 3.223 

➢ Zilnică: 1.961 (60,84%) 

➢ Săptămânală: 511 (15,85%) 

➢ Lunară: 286 (8,87%) 
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➢ Mai rar decât lunară: 465 (14,43%) 

Violența economică: 146  

➢ Zilnică: 19 (13,01%) 

➢ Săptămânală: 31 (21,23%) 

➢ Lunară: 90 (61,64%) 

➢ Mai rar decât lunară: 6 (4,11%) 

➢ Violența socială: 80  

➢ Zilnică: 28 (35%) 

➢ Săptămânală: 25 (31,25%) 

➢ Lunară: 14 (17,5%) 

➢ Mai rar decât lunară: 13 (16,25%) 

Conform raportării DGASPC-urilor, în semestrul I 2019, s-a înregistrat 1 deces al unei femei în 
județul Mureș, ca urmare a violenței domestice. 

 

Servicii acordate victimelor violenței în familie: 

În semestrul I 2019, cele 6.731victime ale violenței domestice au beneficiat de 19.250 servicii, 
după cum urmează: 

➢ Consiliere primară: 4.910 (25,51%) 

➢ Consiliere socială: 4.137 (21,49%) 

➢ Consiliere psihologică: 3.428 (17,81%) 

➢ Consiliere juridică: 1.001 (5,2%) 

➢ Mediere: 353 (1,83%) 

➢ Reprezentare în instanță: 190 (0,99%) 

➢ Asistență socială: 2.253 (11,7%) 

➢ Asistență medicală și îngrijire: 637 (3,31%) 

➢ Decontare certificat medico-legal: 52 (0,27%) 

➢ Găzduire: 1.124 (5.84%) 

➢ Măsuri de protecție socială: 1.165 (6,05%) 
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Distribuția serviciilor în funcție de tipul de violență în familie:  

➢ Fizică: 5.097 (26,48%) 

➢ Psihologică: 4.317 (22,43%) 

➢ Sexuală: 855 (4,44%) 

➢ Prin deprivare/neglijare: 8.513 (44,22%) 

➢ Economică: 275 (1,43%) 

➢ Socială: 193 (1%). 

 

Demersuri legale inițiate sau retrase de către victimele violenței în familie (în total de 2.546, 
din care 193 retrase): 

➢ Certificat medico-legal: 279, din care 27 retrase 

➢ Plângere la poliție: 738, din care 68 retrase 

➢ Plângere penală: 398, din care 58 retrase 

➢ Obținere ordin de restricție: 371, din care 23 retrase 

➢ Evacuare agresor: 182, din care 16 retrase 

➢ Încredințare minor: 209 

➢ Introducere acțiune de divorț: 327, din care 1 retras 

➢ Solicitare/majorare pensie de întreținere: 15 

➢ Cerere pentru program vizitare minor: 27 

Riscuri asociate cazurilor de violență domestică (7.182, din care 3.493 la victime și 3.689 la 
agresori): 

Victime: 

➢ consum excesiv de alcool: 152 

➢ consum de droguri: 26 

➢ antecedente penale: 15 

➢ boli neuropsihice: 95 

➢ condiții precare de viață: 2.276 

➢ violență în copilărie (de origine): 509 

➢  izolare de familie și prieteni: 420 
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Agresori: 

➢ consum excesiv de alcool: 1.347 

➢ consum de droguri: 53 

➢ antecedente penale: 231 

➢ boli neuropsihice: 143 

➢ condiții precare de viață: 1.326 

➢ violență în copilărie (de origine): 534 

➢ izolare de familie și prieteni: 55 

Date statistice referitoare la agresorii familiali 

Date statistice referitoare la agresorii familiali, raportate la nivelul semestrului I al anului 2019 
de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (județene și ale 
sectoarelor municipiului București), în virtutea H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și 
a structurii orientative de personal: 

Distribuția agresorilor familiali, la nivel național, pe sexe și mediu de rezidență: 

➢ 4.143 agresori familiali, din care 1.555 (37,53%) de sex feminin și 2.588 
(62,47%) de sex masculin 

Distribuția agresorilor pe sexe și mediu de rezidență: 

➢ Sex feminin: 582 (37,43%) mediul urban și 973 (62,57%) mediul rural 

➢ Sex masculin: 1.082 (41,81%) mediul urban și 1.506 (58,19%) mediul rural 

Distribuția acestora în funcție de persoane minore și adulte: 

➢ 113 (2,73%) agresori minori, din care 46 (40,71%) fete și 67 (59,29%) băieți 

➢ 4.030 (97,27%) agresori adulți, din care 1.509 (37,44%) femei și 2.521 
(62,56%) bărbați 

➢ În ceea ce privește categoria de vârstă cu cei mai mulți agresori familiali, 
aceasta este cuprinsă între 36-45 ani atât la bărbați cât și la femei. Cei mai 
puțini agresori se înregistrează la grupa de vârstă sub 14 ani, atât la sexul 
feminin cât și la cel masculin. 

 

Servicii acordate agresorilor familiali în perioada raportată: 

➢ Consiliere psihologică: 1.047 (34,96%) 

➢ Consiliere pentru reinserție socială și ocupațională: 96 (3,21%) 
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➢ Consiliere juridică: 284 (9,48%) 

➢ Consiliere și mediere familială: 1.542 (51,49%) 

➢  Facilitare acces la tratamente: 26 (0,87% 

 

Servicii pentru victimele violenței domestice 

➢ Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)11  a pus la 
dispoziția victimelor violenței domestice linia telefonică gratuită, cu un număr unic de 
contact, 0800.500.333, pentru a semnala situații de violență domestică, trafic de persoane, 
discriminare de gen sau discriminare multiplă, reglementat de Legea nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată cu modificările și completările 
ulterioare. Acest serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit 
din orice rețea cu acoperire națională. 

➢ În cadrul liniei telefonice este asigurată asistență și consiliere pentru depășirea tuturor 
situațiilor de urgență din domeniu, consilierii identificând soluții adecvate cazurilor expuse 
sau semnalate, oferind informații cu privire la demersurile pe care le poate iniția victima 
pentru a ieși din situația de criză, în funcție de tipologia faptelor de violență domestică 
semnalate, precum servicii adecvate nevoilor lor. 

➢ Prin intermediul consilierilor sunt furnizate victimei și potențialilor martori, informații 
succinte despre demersurile pe care le pot întreprinde cu privire la prevenirea și 
combaterea violenței domestice, consiliere primară de natură juridică și psihologică, 
respectiv îndrumarea victimei către instituțiile abilitate din proximitate, unda va beneficia 
de suport și orientare către serviciile disponibile din teritoriu. 

➢ În perioada 01 ianuarie 2019 – 31 octombrie 2019, la call center-ul din cadrul Serviciului 
Strategii, Politici, Programe și Monitorizare pentru Prevenirea și Combaterea Violenței 
Domestice (0800.500.333 – linia telefonică gratuită la care victimele pot raporta orice 
incident de violență domestică), au fost primite un număr de 1571 apeluri, incluzând atât 
apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia 
telefonică 0800 500 333. 

➢ Din totalul de 1571 apeluri primite: 1275 au fost apeluri preluate; 281 au fost apeluri 
scurte; 15 apeluri nu au fost preluate, datorită angajării într-o convorbire cu o altă victimă. 
Cele 1275 apeluri preluate sunt clasificate astfel: din punct de vedere al domeniului pentru 
care a fost apelată linia telefonică: 796 apeluri în domeniul violenței domestice; 3 apeluri 
în domeniul egalității de șanse/gen (hărțuire/discriminare/exploatare la locul de muncă); 
3 apeluri în domeniul traficului de persoane (victima a fost traficată în afara granițelor 
țării/suspiciuni că potențiala victimă ar fi plecat cu o persoană cunoscută ca fiind implicată 

 

11 https://anes.gov.ro/.  
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în traficul de persoane/potențiala victimă s-a mutat la o vecină care intenționează să o 
ducă în străinătate); 1 apel prin care au fost semnalate acte de violență psihologică asupra 
unei persoane cu handicap găzduită într-un complex de servicii – alt domeniu; 472 apeluri 
din alt domeniu/ care nu au fost de competența ANES (semnalare situație de alienare 
parentală, sprijin pentru copii ai unei victime pentru a fi înscriși la școală, adăpost pentru 
o femeie însărcinată care nu era victimă a violenței domestice, tulburări de comportament 
ale copilului, protecție pentru minori părăsiți de mamă, consiliere psihologică pentru o 
minoră cu anxietate, viol, dar nu în domeniul violenței domestice, sondaje de opinie, 
informații privind funcționarea liniei telefonice, apeluri primite de la persoane cu 
probleme psihice, etc.). 
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Date Demografice asupra situației agresorilor familiali furnizate de către 
Inspectoratul General al Poliției Române 

În urma solicitării adresate Inspectoratului General al Poliției Române, formulată în baza Legii 
nr. 544/2001 privind accesul liber la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare, ni s-a comunicat un extras din Situația statistică a persoanelor și a 
infracțiunilor prevăzute de legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 
domestice pentru anul 2019. 

 

 

INDICATORI 

A. FAPTE PENALE SESIZATE (fapta principală) 

TOTAL 

 comise 
în 

mediul  

urban 

comise 
în 

mediul 
rural 

comise 
la 

 
domicil

iu 

co
mis
e în 
spa
tiul 
pub
lic 

INFRACŢIUNI - TOTAL 
44094 22816 21278 34294 

980
0 

1. Omorul (art. 188 - 189 CP) 79 30 49 63 16 

2. Tentativa de omor (art. 188 - 189 CP) 54 24 30 44 10 

3. Uciderea la cererea victimei (art. 190 CP)      

4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii (art. 191 CP)      

5. Loviri sau alte violențe (art. 193 CP) 
25968 12228 13740 21716 

425
2 

6. Vătămarea corporală (art. 194) 16 7 9 9 7 

7. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte (art. 195 CP) 7 2 5 6 1 

8. Relele tratamente aplicate minorului (art. 197 CP) 425 255 170 332 93 

9. Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către 
mamă (art. 200 CP) 

9 3 6 8 1 

10. Întreruperea cursului sarcinii (art. 201 CP) 12 4 8 10 2 

11. Vătămarea fătului (art. 202 CP) 10 7 3 8 2 

12. Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205 CP) 161 91 70 115 46 
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13. Amenințarea (art. 206 CP) 3665 2318 1347 2821 844 

14. Șantajul (art. 207 CP) 40 33 7 23 17 

15. Hărțuirea (art. 208 CP) 207 193 14 76 131 

16. Traficul de minori (art. 211 CP) 4 2 2 2 2 

17. Supunerea la muncă forțată sau obligatorie (art. 212 CP) 1  1  1 

18. Proxenetismul (art. 213 CP) 9 6 3 5 4 

19. Exploatarea cerșetoriei (art. 214 CP) 11 8 3 2 9 

20. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie (art. 215 CP) 159 158 1 2 157 

21. Violul (art. 218 CP) 198 80 118 163 35 

22. Agresiunea sexuală (art. 219 CP) 97 47 50 80 17 

23. Actul sexual cu un minor (art. 220 CP) 83 35 48 52 31 

24. Coruperea sexuală a minorilor (art. 221 CP) 21 12 9 16 5 

25. Racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 CP)      

26. Hărțuirea sexuală (art. 223 CP) 1 1   1 

27. Violarea de domiciliu (art. 224 CP) 167 90 77 165 2 

28. Violarea vieții private (art. 226 CP) 20 18 2 16 4 

29. Violarea secretului corespondenței (art. 302 CP) 12 11 1 9  

30. Pornografia infantilă (art. 374 CP) 4 3 1 2 2 

31. Bigamia (art. 376 CP) 21 16 5 7 14 

32. Incestul (art. 377 CP) 12 5 7 11 1 

33. Abandonul de familie (art. 378 CP) 
7701 3931 3770 5256 

244
5 

34. Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului 
(art. 379 CP) 

1944 1403 541 1335 609 
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35. Impiedicarea accesului la învățământul general 
obligatoriu (art. 380 CP) 

89 58 31 67 22 

36. Împiedicarea exercitării libertății religioase (art. 381 CP) 1 1  1  

37. Infracțiuni prev. de legea pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie (L. 217/2003), din care: 

2886 1736 1150 1872 
101

4 

       - art. 32, alin. 1 2276 1356 920 1436 840 

       - art. 32, alin. 2 610 380 230 436 174 
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Indicatori B. AUTORI (din actul de sesizare, pentru fapta principală) 

AUTORI 
(din actul 

de 
sesizare) 

MAJORI MINORI 

  de sex 
masculin 

 de sex 
feminin 

de sex  

masculin 

de sex  

feminin 

INFRACŢIUNI - TOTAL 44531 38889 5385 195 62 

1. Omorul (art. 188 - 189 CP) 82 62 16 4  

2. Tentativa de omor (art. 188 - 189 CP) 54 42 12   

3. Uciderea la cererea victimei (art. 190 CP)      

4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
(art. 191 CP) 

     

5. Loviri sau alte violențe (art. 193 CP) 26239 24069 2018 127 25 

6. Vătămarea corporală (art. 194) 16 11 5   

7. Lovirile sau vătămările cauzatoare de 
moarte (art. 195 CP) 

7 7    

8. Relele tratamente aplicate minorului (art. 
197 CP) 

449 228 218 1 2 

9. Uciderea ori vătămarea nou-născutului 
săvârșită de către mamă (art. 200 CP) 

9  6  3 

10. Întreruperea cursului sarcinii (art. 201 CP) 12  12   

11. Vătămarea fătului (art. 202 CP) 10 2 8   

12. Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 205 
CP) 

177 142 33 2  

13. Amenințarea (art. 206 CP) 3695 3459 227 4 5 

14. Șantajul (art. 207 CP) 40 37 3   

15. Hărțuirea (art. 208 CP) 209 197 12   

16. Traficul de minori (art. 211 CP) 6 4 2   
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17. Supunerea la muncă forțată sau 
obligatorie (art. 212 CP) 

2 1 1   

18. Proxenetismul (art. 213 CP) 9 7 2   

19. Exploatarea cerșetoriei (art. 214 CP) 14 8 6   

20. Folosirea unui minor în scop de cerșetorie 
(art. 215 CP) 

163 19 142  2 

21. Violul (art. 218 CP) 202 180 4 14 4 

22. Agresiunea sexuală (art. 219 CP) 101 88 2 6 5 

23. Actul sexual cu un minor (art. 220 CP) 84 67 3 13 1 

24. Coruperea sexuală a minorilor (art. 221 
CP) 

21 18 2 1  

25. Racolarea minorilor în scopuri sexuale 
(art. 222 CP) 

     

26. Hărțuirea sexuală (art. 223 CP) 1 1    

27. Violarea de domiciliu (art. 224 CP) 174 157 16 1  

28. Violarea vieții private (art. 226 CP) 21 15 6   

29. Violarea secretului corespondenței (art. 
302 CP) 

12 9 3   

30. Pornografia infantilă (art. 374 CP) 5 2 3   

31. Bigamia (art. 376 CP) 21 9 12   

32. Incestul (art. 377 CP) 12 9 3   

33. Abandonul de familie (art. 378 CP) 7726 6352 1350 14 10 

34. Nerespectarea măsurilor privind 
încredințarea minorului (art. 379 CP) 

1949 828 1113 4 4 

35. Impiedicarea accesului la învățământul 
general obligatoriu (art. 380 CP) 

108 49 59   

36. Împiedicarea exercitării libertății 
religioase (art. 381 CP) 

2 1  1  
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37. Infracțiuni prev. de legea pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie 
(L. 217/2003), din care: 

2899 2809 86 3 1 

       - art. 32, alin. 1 2283 2210 70 2 1 

       - art. 32, alin. 2 616 599 16 1  

 

 

INDICATORI 

C. VICTIME (din actul de sesizare, pentru fapta principală) 

TOTAL 

VICTIME 
(din 

actul de 
sesizare) 

MAJORI MINORI 

de sex 
masculin 

de sex 
feminin 

de sex 
masculin 

INFRACŢIUNI - TOTAL 44094 46012 7100 #### 4966 

1. Omorul (art. 188 - 189 CP) 79 80 27 44 2 

2. Tentativa de omor (art. 188 - 189 CP) 54 57 31 22 3 

3. Uciderea la cererea victimei (art. 190 CP)      

4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
(art. 191 CP) 

     

5. Loviri sau alte violențe (art. 193 CP) 25968 26398 4717 20363 625 

6. Vătămarea corporală (art. 194) 16 16 5 8 2 

7. Lovirile sau vătămările cauzatoare de 
moarte (art. 195 CP) 

7 7 3 4  

8. Relele tratamente aplicate minorului (art. 
197 CP) 

425 507   275 

9. Uciderea ori vătămarea nou-născutului 
săvârșită de către mama (art. 200 CP) 

9 9   6 

10. Întreruperea cursului sarcinii (art. 201 CP) 12 12  2 6 

11. Vătămarea fătului (art. 202 CP) 10 10  3 6 
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12. Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 
205 CP) 

161 164 11 96 29 

13. Amenințarea (art. 206 CP) 3665 3742 594 3094 27 

14. Șantajul (art. 207 CP) 40 40 5 35  

15. Hărțuirea (art. 208 CP) 207 207 23 182 1 

16. Traficul de minori (art. 211 CP) 4 5   1 

17. Supunerea la muncă forțată sau 
obligatorie (art. 212 CP) 

1 3   1 

18. Proxenetismul (art. 213 CP) 9 10  5  

19. Exploatarea cerșetoriei (art. 214 CP) 11 19 1 4 5 

20. Folosirea unui minor în scop de 
cerșetorie (art. 215 CP) 

159 197   78 

21. Violul (art. 218 CP) 198 203 12 81 18 

22. Agresiunea sexuală (art. 219 CP) 97 98 1 10 9 

23. Actul sexual cu un minor (art. 220 CP) 83 85  2 5 

24. Coruperea sexuală a minorilor (art. 221 
CP) 

21 21   7 

25. Racolarea minorilor în scopuri sexuale 
(art. 222 CP) 

     

26. Hărțuirea sexuală (art. 223 CP) 1 1    

27. Violarea de domiciliu (art. 224 CP) 167 173 46 122 4 

28. Violarea vieții private (art. 226 CP) 20 20 7 13  

29. Violarea secretului corespondenței (art. 
302 CP) 

12 12 4 8  

30. Pornografia infantilă (art. 374 CP) 4 4   1 

31. Bigamia (art. 376 CP) 21 22 13 9  

32. Incestul (art. 377 CP) 12 12 2 5 2 
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33. Abandonul de familie (art. 378 CP) 7701 8830 515 1873 3389 

34. Nerespectarea măsurilor privind 
încredințarea minorului (art. 379 CP) 

1944 1990 830 550 341 

35. Impiedicarea accesului la învățământul 
general obligatoriu (art. 380 CP) 

89 127   87 

36. Împiedicarea exercitării libertății 
religioase (art. 381 CP) 

1 1   1 

37. Infracțiuni prev. de legea pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie 
(L. 217/2003), din care: 

2886 2930 253 2608 35 

o art. 32, alin. 1 2276 2309 205 2053 28 

o art. 32, alin. 2 610 621 48 555 7 

 

INDICATORI 

C.1. Victima îi este autorului: 

soţ/soţie 
sau foşti soți 

concubin
/ 

concubin
ă 

părinte/ 
tutore 
legal 

fiu/fiică altele 

INFRACŢIUNI - TOTAL 18652 8238 4085 #### 4384 

1. Omorul (art. 188 - 189 CP) 20 22 13 10 15 

2. Tentativa de omor (art. 188 - 189 CP) 9 16 5 9 18 

3. Uciderea la cererea victimei (art. 190 CP)      

4. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 
(art. 191 CP) 

     

5. Loviri sau alte violențe (art. 193 CP) 11894 6225 3040 2129 3110 

6. Vătămarea corporală (art. 194) 5 3 2 2 4 
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7. Lovirile sau vătămările cauzatoare de 
moarte (art. 195 CP) 

1 3 2  1 

8. Relele tratamente aplicate minorului 
(art. 197 CP) 

  2 425 80 

9. Uciderea ori vătămarea nou-născutului 
săvârșită de catre mamă (art. 200 CP) 

   9  

10. Intreruperea cursului sarcinii (art. 201 
CP) 

   10 2 

11. Vătămarea fătului (art. 202 CP)  2  6 2 

12. Lipsirea de libertate în mod ilegal (art. 
205 CP) 

40 50 7 48 19 

13. Amenințarea (art. 206 CP) 1865 723 445 181 528 

14. Șantajul (art. 207 CP) 21 10 1 3 5 

15. Hărțuirea (art. 208 CP) 119 68 1 3 16 

16. Traficul de minori (art. 211 CP)    3 2 

17. Supunerea la muncă forțată sau 
obligatorie (art. 212 CP) 

   3  

18. Proxenetismul (art. 213 CP) 2 3  4 1 

19. Exploatarea cerșetoriei (art. 214 CP)   1 18  

20. Folosirea unui minor în scop de 
cerșetorie (art. 215 CP) 

   184 13 

21. Violul (art. 218 CP) 31 22 7 73 70 

22. Agresiunea sexuală (art. 219 CP) 2 2 2 46 46 

23. Actul sexual cu un minor (art. 220 CP)  31  10 44 

24. Coruperea sexuală a minorilor (art. 221 
CP) 

   16 5 
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25. Racolarea minorilor în scopuri sexuale 
(art. 222 CP) 

     

26. Hărțuirea sexuală (art. 223 CP)     1 

27. Violarea de domiciliu (art. 224 CP) 43 33 22 7 68 

28. Violarea vieții private (art. 226 CP) 13 5 1  1 

29. Violarea secretului corespondenței (art. 
302 CP) 

11 1    

30. Pornografia infantilă (art. 374 CP)    3 1 

31. Bigamia (art. 376 CP) 22     

32. Incestul (art. 377 CP)   1 5 6 

33. Abandonul de familie (art. 378 CP) 1752 217 147 6610 104 

34. Nerespectarea măsurilor privind 
încredințarea minorului (art. 379 CP) 

1196 106 33 605 50 

35. Împiedicarea accesului la învățământul 
general obligatoriu (art. 380 CP) 

   124 3 

36. Împiedicarea exercitării libertății 
religioase (art. 381 CP) 

   1  

37. Infracțiuni prev. de legea pentru 
prevenirea și combaterea violenței în 
familie (L. 217/2003), din care: 

1606 696 353 106 169 

- art. 32, alin. 1 1266 549 280 76 138 

- art. 32, alin. 2 340 147 73 30 31 

 

ORDINE DE PROTECŢIE PROVIZORII EMISE 7986 

- transformate în ordine de protecție 2958 

ORDINE DE PROTECŢIE EMISE 7899 
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Impactul pandemiei COVID-19 în ceea ce privește fenomenul 
Violenței domestice din România 

Conform unui articol12 publicat de doamna Camelia Proca, Director Asociația A.L.E.G., violența 
domestică este în sine o pandemie, o problemă de sănătate publică. Organizația Mondială a 
Sănătății consideră violența domestică un risc major de sănătate la adresa femeilor de pe toate 
continentele, din toate rasele, etniile și clasele sociale. În ce privește datele deținute de poliție 
sau alte autorități, ele reprezintă doar vârful ice-bergului: cele mai multe fapte de violență 
nefiind, din păcate, niciodată raportate. Conform autoarei articolului, victimele nu raportează 
uneori violența de teamă că nu vor fi luate în serios, că nu vor primi ajutor efectiv și pentru a 
nu-l înfuria mai rău pe agresor. 

La acestea se adaugă rușinea de a-și expune viața intimă, de a fi judecate, neconștientizarea 
că trăiesc în relații abuzive. În articol este subliniat faptul că violența nu presupune doar lovituri, 
ci are multiple forme de manifestare bazate pe coerciție: injurii și denigrare constantă, 
amenințări și șantaj emoțional, terorizare psihică, viol marital (forțarea la acte sexuale 
neconsimțite), izolare de cei apropiați, privare de propriile venituri sau de alte drepturi bănești, 
folosirea noilor tehnologii pentru urmărire și hărțuire.  

În plus, violența nu încetează o dată cu separarea, ci se poate chiar intensifica în momentul în 
care agresorul simte că pierde controlul asupre victimei. S-a constatat faptul că, majoritatea 
agresorilor sunt bărbați, iar majoritatea victimelor sunt de sex feminin, acesta fiind motivul 
pentru care violența domestică este considerată a fi violență de gen. O intervenție eficace va 
ține cont de dimensiunea de gen. Organizația Națiunilor Unite recunoaște violența domestică 
încă din 1993 drept “o manifestare a relațiilor istoric inegale între femei și bărbați”.  

Articolul face referire și la pandemia Covid-19, menționând că, o dată cu apariția acesteia 
întreaga societate a avut de suferit. A crescut numărul persoanelor care au rămas fără loc de 
muncă și au apărut alte probleme, crescând presiunea, stresul zilnic și disperarea multor familii. 
De asemenea, izolarea familiilor la domiciliu și reducerea drastică a contactului cu exteriorul 
au generat și o creștere a controlului agresorilor și astfel și o reducere a posibilităților 
victimelor de a solicita ajutorul. 

În acest context, a fost nevoie de o restructurare a intervenției și identificarea de alternative 
inovative privind oferirea de servicii destinate victimelor violenței domestice. 

Statisticile la nivel național arată că pe timpul stării de urgență și a stării de alertă ulterior 
decretată pe fondul pandemiei de coronavirus, s-a impus luarea unor măsuri la nivel național. 
Acestea au inclus și izolarea la domiciliu, ceea ce a condus la creșterea numărului reclamațiilor 
pe fondul violenței domestice și al abuzului.  

 

12 https://www.juridice.ro/697689/violenta-domestica-este-in-sine-o-pandemie.html.  
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Conform site-ului oficial al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(ANES)13, a fost pusă la dispoziția victimelor violenței domestice, linia telefonică gratuită, cu 
un număr unic de contact, 0800.500.333, pentru a semnala situații de violență domestică, 
trafic de persoane, discriminare de gen sau discriminare multiplă.  

Acest serviciu este asigurat 24/24 ore, 7/7 zile. Numărul este apelabil gratuit din orice rețea cu 
acoperire națională. Apelul la HELPLINE poate fi făcut de potențiala victimă a violenței 
domestice, a traficului de persoane, a discriminării de gen sau a discriminării multiple, de un 
membru al familiei, un vecin, un cunoscut al familiei, un martor sau altă persoană care știe de 
existența unui astfel de caz. 

Conform ANES, în perioada 15 martie 2020 - 15 aprilie 2020, la linia telefonică destinată 
victimelor violenței domestice, au fost primite 104 apeluri în domeniul violenței domestice, 
incluzând și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică. În ceea ce privește 
tipurile de violență care au fost semnalate, pentru situațiile în care persoana apelantă și-a 
exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în acest sens, aferent perioadei anterior menționate 
avem: 

➢ 35 acte de violență verbală 

➢ 51 acte de violență psihologică 

➢ 59 acte de violență fizică 

➢ 3 acte de violență sexuală 

➢ 4 acte de violență socială 

De reținut este însă faptul că în cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de 
violență. Prin apelurile primite în perioada de referință la nivel național, au fost solicitate 
informații din domeniul violenței domestice referitoare la legislația în domeniu (obținere OP, 
OPP, depunere plângere la poliție), servicii sociale destinate victimelor violenței domestice, 
tipul de informații oferite în cadrul liniei telefonice, condiții de admitere în centre, precum și 
informații cu privire la serviciile oferite victimelor violenței domestice în perioada pandemiei 
de Covid-19, inclusiv solicitarea unor informații referitoare la sprijin pentru persoane afectate 
de Covid-19, ordonanțe militare, deplasarea în condițiile instituirii ordonanțelor militare.  

În acest sens, consilierii liniei telefonice au identificat soluții adecvate cazurilor expuse sau 
semnalate, au oferit informații cu privire la demersurile pe care le pot întreprinde victimele 
pentru a ieși din situația de criză, în funcție de tipologia faptelor de violență domestică 
semnalate, precum și servicii adecvate nevoilor acesteia, în plan național. Totodată, 
persoanele apelante au fost informate cu privire la măsurile de siguranță/recomandările pe 

 

13 https://anes.gov.ro  

https://stirileprotv.ro/stiri/politic/surse-ordonanta-care-va-prelungi-starea-de-urgenta-se-da-marti-mastile-vor-fi-obligatorii.html
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/coronavirus-romania-live-update-13-aprilie.html
https://anes.gov.ro/
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care victimele violenței domestice le pot aplica pe fondul restricțiilor impuse la nivel național 
pentru combaterea răspândirii Covid-19. 

Conform ANES14 , situația apelurilor efectuate la linia telefonică cu nr. unic 0800.500.333 
gratuită și cu program non-stop în perioada martie-septembrie 2020, acestea se prezintă după 
cum urmează: martie 237, aprilie 308, mai 382, iunie 305, iulie 335, august 552 și septembrie 
463 apeluri. Situația apelurilor este prezentată de către ANES în mod detaliat pentru luna 
septembrie 2020 după cum urmează: din totalul de 463 apeluri primite în luna septembrie 
2020: 344 au fost apeluri preluate, 67 au fost apeluri scurte, 52 apeluri pierdute (angajare într-
o altă convorbire, convorbire întreruptă).  

Cele 344 apeluri preluate pot fi clasificate din punct de vedere al domeniului pentru care a fost 
apelată linia telefonică, după cum urmează: 177 apeluri în domeniul violenței domestice, 1 
apel în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, 1 apel în domeniul traficului de 
persoane, 165 apeluri din alte domenii de competență (conflicte între vecini, stabilire program 
de vizită minori, consiliere psihologică minor, informații privind obținerea anumitor 
documente fără legătură cu activitatea noastră, inclusiv solicitarea unor informații referitoare 
la sprijin pentru persoane afectate de COVID-19).  

Din punctul de vedere al calității persoanei apelante, pentru cele 177 apeluri în domeniul 
violenței domestice (inclusiv reveniri) situația se prezintă astfel: 128 apelanți “victimă”; 37 
apelanți “martor”; 12 apelanți “altă persoană”. În ceea ce privește tipurile de violență care au 
fost semnalate (inclusiv în cazul unor reveniri ale apelantului), în cazurile de violență domestică 
și pentru situațiile în care persoana apelantă și-a exprimat disponibilitatea de a oferi detalii în 
acest sens, au rezultat următoarele date15: 

➢  80 acte de violență verbală; 

➢  92 acte de violență psihologică; 

➢  90 acte de violență fizică; 

➢  4 acte de violență sexuală; 

➢  8 acte de violență economică; 

➢  11 acte de violență socială; 

➢  1 act de violență cibernetică. 

Astfel, din aceste date se poate observa prevalența actelor de violență psihologică, urmate de 
actele de violență fizică și de cele de violență verbală. 

 

14 Ibidem.  
15 Ibidem.  

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/coronavirusului-nu-i-place-uscaciunea-ce-trebuie-sa-faceti-cu-verdeturile-de-la-piata.html
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De asemenea, conform datelor prezentate de ANES16  în perioada 15 octombrie 2020 – 13 
noiembrie 2020, perioadă de prelungire a stării de alertă pe teritoriul României, la HELPLINE 
cu număr unic la nivel național 0800.500.333, destinat victimelor violenței domestice, 
discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane, linie telefonică non-stop gratuită au 
fost primite un număr de 267 apeluri, incluzând atât apelurile scurte, fără, dialog, cât și reveniri 
ale unor persoane care au apelat inițial linia telefonică. Astfel, din totalul de 267 de apeluri 
primite: 186 au fost apeluri preluate; 53 au fost apeluri scurte; 28 apeluri nepreluate datorită 
angajării într-o altă convorbire telefonică. 

Cele 186 apeluri preluate sunt clasificate astfel: 

1. Din punct de vedere al domeniului pentru care a fost apelată linia telefonică (inclusiv 
reveniri): 

➢ 153 apeluri în domeniul violenței;  

➢ 1 apel în domeniul traficului de persoane;  

➢ 32 apeluri din alte domenii/nu au fost de competența ANES (semnalare situații care nu 
sunt de competența ANES, apeluri primite de la persoane cu probleme psihice, etc.). 

TOTAL: 153 violență domestică +1 trafic de persoane+32 alt domeniu/nu au fost de 
competența ANES = 186 apeluri preluate 

2. Din punct de vedere al calității persoanei apelante: 

Pentru cele 153 apeluri în domeniul violenței domestice (inclusiv reveniri): 93 apelanți 
“victimă”; 51 apelanți “martor”; 9 apelanți “altă persoană”. Pentru apelul în domeniul 
traficului de persoane: 1 apelant “victimă”. Pentru cele 32 de apeluri care nu au fost de 
competența ANES (inclusiv reveniri): 2 apelanți “victimă”; 2 apelanți “martor”; 28 apelanți 
“altă persoană”. 

➢ TOTAL VICTIME (pentru toate domeniile apelate): 93+1+2 = 96 victime; 

➢ TOTAL MARTORI (pentru toate domeniile apelate): 51+0+2= 53 martori; 

➢ TOTAL ALTĂ PERSOANĂ (pentru toate domeniile apelate): 9+0+28 = 37 altă persoană 

➢ TOTAL: 96 victime+53 martori+37 altă persoană =186 persoane apelante 

Tipurile de violență care au fost semnalate: 

➢ 77 acte de violență verbală; 

➢ 95 acte de violență psihologică; 

➢ 76 acte de violență fizică; 

 

16 https://anes.gov.ro/prezentare-detaliata-a-naturii-apelurilor-in-perioada-prelungirii-starii-de-alerta-15-octombrie-2020-
13-noiembrie-2020/   

https://anes.gov.ro/prezentare-detaliata-a-naturii-apelurilor-in-perioada-prelungirii-starii-de-alerta-15-octombrie-2020-13-noiembrie-2020/
https://anes.gov.ro/prezentare-detaliata-a-naturii-apelurilor-in-perioada-prelungirii-starii-de-alerta-15-octombrie-2020-13-noiembrie-2020/
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➢ 0 acte de violență sexuală; 

➢ 5 acte de violență economică; 

➢ 9 acte de violență socială; 

* În cazul unui apel, de regulă sunt semnalate mai multe tipuri de violență. 

În ceea ce privește DASM Cluj-Napoca, în perioada decretării stării de urgență, dar și ulterior, 
în starea de alertă care se menține și în acest moment pe teritoriul României, Centrul pentru 
Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie și-a continuat activitatea în mod normal, 
excluzând întâlnirile față în față sau deplasările la domiciliul beneficiarelor (în starea de 
urgență).  

Astfel, serviciile de informare și consiliere socială, juridică și psihologică au fost livrate și 
realizate online, prin intermediul aplicațiilor Skype/WhatsApp-video-call, platformei online 
Zoom sau prin apel telefonic în situații de urgență, atunci când tehnologia nu permitea 
alternative.  

Situațiile de urgență apărute, au fost gestionate eficient prin consiliere telefonică, direcționate 
către adăpostul dedicat victimelor violenței și prin colaborarea cu autoritățile abilitate.  

În această perioadă la Centrul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie din 
cadrul DASM au fost rulate un număr de aproximativ 25 de cazuri de violență domestică, active 
și noi, pe lună. 

Bright Sky Ro este o aplicație care a fost dezvoltată și adaptată pentru Romania în luna mai a 
anului 2020 de către Fundația Vodafone România împreună cu Poliția Română (prin Institutul 
de Cercetare și Prevenire a Criminalității), Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania. 

Este un instrument digital gratuit, care sprijină victimele violenței domestice, oferind asistență 
și informații utile persoanelor aflate în relații abuzive sau celor care vor să ajute în astfel de 
cazuri. 

Această aplicație este disponibilă în AppStore și Magazin Google Play în 3 limbi străine, 
respectiv în română, engleză și maghiară.  

Lansarea aplicației a fost și mai necesară, deoarece s-a suprapus cu contextual generat de 
pandemia Covid-19.17 

“Bright Sky RO educă populația despre abuz și semnele lui. Prin îndrumare și un ghid cu 
mijloace concrete, aflăm care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze o victimă atunci când se 
decide să iasă dintr-o relație abuzivă. Violența de gen este un fenomen distribuit uniform în 
toate păturile sociale, de aceea, cu ajutorul Poliției Române, dorim să informăm cât mai mulți 
oameni, fie victime, fie persoane interesate să ofere ajutor victimelor,” a declarat Angela 

 

17 https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-
violentei-domestice.  

https://apps.apple.com/us/app/bright-sky-ro/id1499881995
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice
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Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.18  

“Prevenirea violenței domestice este o prioritate a Poliției Române. Aplicația realizată în 
parteneriat este un instrument ce vine în sprijinul victimelor prin oferirea de informații utile și 
posibilitatea stocării probelor pentru un eventual demers juridic. Recomandările preventive 
sunt ușor de accesat pentru toți cei care vor să ajute sau să înțeleagă mai bine fenomenul 
violenței de gen. Ne exprimăm încrederea că prin intermediul acestei aplicații vom fi mai 
aproape de cei care au nevoie de noi,” a declarat Ramona Dabija – Directorul Institutului de 
Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.19 

Conform Fundației Vodafone România, de la lansarea aplicației Bright Sky Romania, aceasta a 
fost descărcată pe 2,281 aparate electronice și are în acest moment peste 1,000 utilizatori 
activi. Funcțiile aplicației care sunt accesate cel mai frecvent de utilizatori sunt: identificarea 
celor mai apropiate servicii de sprijin pentru situații de violență domestică, completarea 
formularului de evaluare a riscului, ghidul de siguranță online și accesarea informațiilor 
generale în meniul aplicației (cauzele și consecițele violenței domestice/abuzului, ordine de 
protecție, etc). Funcția de Jurnal a aplicației este un instrument extrem de util pentru victimele 
violenței domestice întrucât le ajută să colecteze dovezile necesare pentru documentarea 
abuzului.20 

Conform unui studiu intitulat "Politraumatisme în timpul pandemiei de COVID-19: o creştere 
a violenţei domestice"21, realizat de medicii de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol 
Davila" şi de la patru spitale din Bucureşti (Spitalul de Urgenţă "Sf. Pantelimon", Spitalul de 
Urgenţă Floreasca, Spitalul de Urgenţă "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" şi Spitalul "Bagdasar - 
Arseni"), s-a înregistrat o creştere alarmantă a violenţei domestice de când a început 
pandemia, o dată cu limitarea circulaţiei, impusă de starea de urgenţă şi apoi de starea de 
alertă.  

Medicii au constatat o creştere de aproximativ 4 ori a incidenţei agresiunii fizice prin violenţă 
domestică, în urma efectuării analizei pacienţilor cu politraumatism care s-au prezentat la 
unitatea de urgenţe şi care au fost internaţi între 16 martie -15 iunie 2020 în aceste spitale, și 
comparând apoi rezultatele obținute cu cele din perioadele similare din ultimii 3 ani (16 martie 
- 15 iunie 2017, 16 martie -15 iunie 2018 şi respectiv 16 martie -15 iunie 2019).  

Medicii au surprins faptul că victimele violenţei domestice care s-au prezentat la spitalele 
cuprinse în studiu în perioada analizată au fost toate femei, cu vârste cuprinse între 31-74 de 
ani (vârsta medie fiind 48,2). Leziunile acestora nu au fost, în majoritatea cazurilor, severe. 

 

18  https://www.fundatia-vodafone.ro/bright-sky-ro-an-app-in-support-of-victims-of-domestic-abuse/?lang=en , 
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-
violentei-domestice.  
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21https://www.bursa.ro/studiu-umf-carol-davila-violenta-domestica-a-crescut-de-la-inceputul-pandemiei-05302145  
  

https://www.fundatia-vodafone.ro/bright-sky-ro-an-app-in-support-of-victims-of-domestic-abuse/?lang=en
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice
https://www.politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/comunicate/bright-sky-ro-o-aplicatie-care-vine-in-sprijinul-victimelor-violentei-domestice
https://www.bursa.ro/studiu-umf-carol-davila-violenta-domestica-a-crescut-de-la-inceputul-pandemiei-05302145
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Astfel, din 38 de cazuri, 27 pacienţi au necesitat doar supraveghere medicală (79,4%). Spectrul 
de leziuni întâlnite de medicii respectivi în perioada studiului a constat în: contuzii, 
hematoame, fracturi de coaste, traume craniocerebrale cu leziuni viscerocraniene şi leziuni 
mono / bioculare, fracturi de claviculă, luxaţii articulare, două cazuri de hemo/pneumotorax 
care necesitau drenaj, hemoperitoneu prin rupturi splenice (3 cazuri) şi laceraţii hepatice de 
gradul 1-2 (2 cazuri) care au necesitat intervenţii chirurgicale.  

În ceea ce priveşte cazurile de violenţă domestică, acestea au fost de 4,85, 4,25 şi respectiv 
3,77 ori (în medie 4,3) mai numeroase decât în perioada nepandemică. De asemenea, aceștia 
consideră că pandemia a generat în multe situații stări depresive şi anxietate, precum şi 
agravarea unor boli mentale preexistente, care, în condițiile izolării, a stresului, a diminuării 
veniturilor şi a petrecerii a mai multor ore în compania aceloraşi persoane au dus la 
exacerbarea agresivităţii şi la creşterea violenţei, în unele situații.   

Notabilă în timpul acestei perioade a fost inițiativa Agenției Naționale pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (ANES), a altor actori sociali relevanți, precum și a ONG-urilor 
active în domeniul violenței domestice, care au încercat să aducă mai multă vizibilitate acestei 
probleme, să crească gradul de conștientizare a comunității în ceea ce privește fenomenul 
violenței domestice și să inducă schimbarea. 

În luna noiembrie a anului 2020, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați (ANES) a lansat, în parteneriat cu IKEA România, o campanie națională de informare 
și conștientizare privind violența domestică și violența împotriva femeilor. Evenimentul a fost 
organizat în contextul campaniei internaționale pentru eliminarea violenței asupra femeilor și 
fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor, din 
data de 25 noiembrie (Ziua Internațională a Luptei împotriva violenței asupra femeilor) și până 
în 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului).  

În cadrul acestei campanii a fost promovat numărul unic al liniei naționale telefonice gratuite 
pentru victimele violenței domestice, discriminarea pe criteriul de sex și trafic de persoane – 
0800 500 333 (de la nivelul ANES) și au fost diseminate informații pentru victime, privind 
serviciile sociale de care pot beneficia. Acțiunile campaniei au fost stabilite în contextul 
pandemiei de COVID-19, care a generat creșterea numărului cazurilor de violență domestică 
la nivel mondial.22  

În cadrul celor 16 zile de activism, Comisia pentru egalitatea de şanse din Camera Deputaţilor 
a lansat o campanie de informare şi conştientizare, sub genericul „Spune NU violenţei 
domestice” și a transmis un mesaj de susţinere de Ziua internaţională de prevenire şi 
combatere a violenţei domestice.  

A fost organizat un eveniment public online intitulat „Prevenirea şi combaterea violenţei 

 

22 https://anes.gov.ro/campanie-nationala-de-informare-si-consientizare-privind-violenta-domestica-si-violenta-impotriva-
femeilor-lansata-de-anes-in-parteneriat-cu-ikea/)  

https://anes.gov.ro/campanie-nationala-de-informare-si-consientizare-privind-violenta-domestica-si-violenta-impotriva-femeilor-lansata-de-anes-in-parteneriat-cu-ikea/
https://anes.gov.ro/campanie-nationala-de-informare-si-consientizare-privind-violenta-domestica-si-violenta-impotriva-femeilor-lansata-de-anes-in-parteneriat-cu-ikea/
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domestice – noi provocări în pandemie, împreună cu Camera Deputaților a Parlamentului 
României. În timpul evenimentului au fost prezentate informaţii din partea autorităţilor cu 
privire la măsurile adoptate pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice în timpul 
pandemiei Covid-19. ANES a fost criticată, susținându-se faptul că ar trebui să fie mult mai 
activă în teritoriu, să verifice și să coordoneze activitatea Comisiilor judeţene pentru egalitate 
de şanse care e, adesea, existentă doar pe hârtie.  

În cadrul evenimentului a fost prezentat și tabloul drepturilor şi serviciilor sociale pe teme 
legate de nevoile şi solicitările victimelor violenţei domestice de către reprezentanți de top ai 
ONG-urilor din domeniu.23 

La eveniment au participat membri ai Parlamentului României, ai Parlamentului European, 
reprezentanți ai Guvernului și ai instituțiilor guvernamentale, ai corpului diplomatic, ai 
asociațiilor non-guvernamentale și alte organizații din domeniul violenței domestice. 

Discuțiile s-au axat pe necesitatea intervențiilor comune ale autorităților și ale societății civile 
în combaterea violenței împotriva femeilor în această perioadă marcată de pandemia Covid-
19, care, direct și indirect, afectează victimele violenței domestice, precum și asupra posibilelor 
planuri și propuneri de măsuri concrete pentru eliminarea flagelului violenței domestice și 
sexuale împotriva femeilor, pentru o Românie mai sigură, pentru toți cetățenii săi. 

A fost depusă în Parlament o modificare legislativă ale cărei prevederi se referă la accesul 
victimelor violenței domestice la o masă caldă, la debirocratizarea eliberării ordinului de 
protecţie, la efectuarea unei evaluări psihiatrice gratuite pentru agresori pentru ca aceştia să 
aibă apoi acces la consiliere psihologică adaptată. A fost menționat faptul că violenţa asupra 
femeilor şi copiilor, inclusiv traficul de minori, sunt probleme de sănătate şi siguranţă publică, 
cu rădăcini în lipsa serviciilor de educaţie echitabilă de calitate şi, evident, în nivelul de sărăcie 
accentuat de lipsa investiţiilor publice în această direcție. 

Evenimentul a subliniat și faptul că obiectivele instituţiilor abilitate în domeniu trebuie să fie 
şi acelea de a impune la nivelul societăţii româneşti un nivel de toleranţă zero la violenţa 
împotriva femeilor, de prioritizare a egalităţii de şanse şi de tratament în toate politicile publice 
locale, precum şi de susţinere a educaţiei pentru sănătate şi drepturi reproductive.24 

În luna noiembrie a anului 2020, cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor, Asociația Necuvinte în parteneriat cu Poliția Română și cu Ambasada 
Statului Israel în România au lansat o campanie intitulată “Lupta împotriva violenței 
domestice nu este o misiune a femeilor”. Campania s-a adresat în mod specific bărbaților cu 
comportamente agresive. Conform reprezentanților Asociației Necuvinte, conceptul 
campaniei este simplu: bărbați discutând cu bărbați despre comportamentele abuzive ale 
unora dintre ei.  

 

23 http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21071. 
24 Ibidem. 

http://www.cdep.ro/relatii_publice/site2015.text_presa?pid=21071
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Rolul bărbaților este considerat esențial în combaterea violenței de gen. A fi bărbat nu 
echivalează cu a fi agresor - mesaj transmis de Excelența Sa Ambasadorul Statului Israel în 
România, David Saranga; Andrei Stoica – sportiv; Radu Andrei Tudor – Jurnalist TVR 1; Dr. 
Cristian Andrei – Institutul de Relații Umane; Vladimir Drăghia – actor; Jean de la Craiova – 
cântăreț; Sorin Stanica – Comisar Șef Poliție; Alex Petricean – chef; Costel – comediant; Mihai 
Matei – antreprenor. Campania a fost sprijinită de Alka. Video-ul campaniei poate fi vizionat 
pe website-ul official al Asociației Necuvinte.25 

O altă inițiativă este cea a Asociației “Zi de bine“26, în colaborare cu Centrul Filia, Asociația 
ANAIS, Asociația Luthelo, cu sprijinul AVON Romania. Aceștia au lansat proiectul (campania) 
intitulat NOIEMBRIE – Iubirea care bate la ochi. Prin intermediul acestei campanii, peste 1,000 
femei, victime ale violenței domestice, vor avea acces la MINERVA, un aparat ascuns într-o 
bijuterie, care le va ajuta să formeze urgent numărul 112 dacă abuzatorul lor violează ordinul 
de protecție. 

  

 

25 http://www.necuvinte.ro/events/lupta-impotriva-violentei-domestice-nu-este-o-misiune-a-femeilor/?lang=en.  
26 https://www.zidebine.ro/proiect/iubirea-care-bate-la-ochi-11.  

http://www.necuvinte.ro/events/lupta-impotriva-violentei-domestice-nu-este-o-misiune-a-femeilor/?lang=en
https://www.zidebine.ro/proiect/iubirea-care-bate-la-ochi-11
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Cadrul legislativ actual în domeniul violenței domestice în România  

În ultimii ani, România a întreprins o reformă ambițioasă și cuprinzătoare a legislației privind 
violența domestică și a adoptat, în mod constant, măsuri pentru a ratifica și pregăti 
implementarea Convenției de la Istanbul.  

Convenția de la Istanbul (2011) este tratatul cel mai cuprinzător și comprehensiv din domeniul 
combaterii violenței domestice, îndeosebi deoarece tratează problematica violenței într-un 
mod complet, stabilind mecanisme de protecție și prevenție în cazul victimelor, respectiv de 
acționare în justiție în cazul agresorilor.  

Unele dintre prevederile cele mai importante pentru cadrul românesc sunt cele de la art. 52, 
respectiv 53, și anume ordine de protecție în regim imediat și de urgență urmate respectiv de 
ordine de protecție corespunzătoare. 

România este cel de-al 14-lea stat care a ratificat Convenția de la Istanbul, prin Legea nr. 
30/2016, iar pentru armonizarea legislației interne cu prevederile Convenției au fost adoptate 
două legi importante: Legea nr. 178/2018 și Legea nr. 174/2018, care se referă la perspectiva 
de gen, respectiv prevenirea și combaterea violenței domestice.  

În scopul realizării angajamentelor asumate de către statul român în ceea ce privește 
asigurarea implementării prevederilor Convenției de la Istanbul, Agenția Națională pentru 
Egalitate de Șanse a elaborat un set complex de acte normative care modifică și completează 
actele normative în vigoare din domeniu, în acord cu prevederile Convenției de la Istanbul. 

Astfel că, la data de 13.07.2018, Parlamentul României a adoptat Legea nr 174/2018 de 
modificare și completare a Legii nr 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie, publicată în Monitorul Oficial nr 618 din 18 iulie 2018. 

Noua reglementare creează o abordare centrată pe victimă și pe dezvoltarea unor măsuri de 
prevenire a faptelor de violență domestică (consiliere psihologică în cazurile de divorț cu 
antecedente de violență domestică, monitorizarea ordinelor de protecție/măsuri de prevenire 
a încălcării acestora) și, în egală măsură, prevede măsuri de intervenție în regim de urgență în 
situații de risc imediat. 

Legea nr. 217/2003, în forma sa consolidată, completată prin Legea nr. 174/2017 aduce 
legislația privind violența domestică din România la cel mai înalt standard posibil, 
implementând toate prevederile convenției de la Istanbul. Se introduc prevederi precum ordinul 
de protecție provizoriu (Capitolul III), (posibila) obligativitate pentru agresor de a purta brățară 
electronică (Art. 23 litera e¹), linie telefonică de urgență (Art. 21¹), centre integrate de urgență 
(Art. 21²), centre de asistență pentru agresori (Art. 19) și alte prevederi armonizate din 
convenția de la Istanbul.  

În egală măsură, legislația privind asistența socială (Legea nr. 292/2011) sau protecția 
victimelor (Legea nr. 211/2004) este la standarde europene, cu prevederi adesea 
adoptate armonizat din directive. Cu toate acestea, în realitate, o parte din aceste prevederi 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/174-mod-217.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/174-mod-217.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/174-mod-217.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/174-mod-217.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/174-mod-217.pdf
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nu sunt aplicate sau sunt parțial aplicate (de ex. brățările electronice – măsură neaplicată, 
centre de sprijin pentru agresori familiali – aproape inexistente, centre integrate de urgență – 
lipsesc în cazul agresorilor și sunt mai puțin dezvoltate în cazul victimelor violenței domestice). 

Totodată, în data de 6 iulie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 
106/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, lege care introduce conceptul de "violență cibernetică" în 
sfera "violenței domestice" și definește fenomenul prin enumerarea faptelor care pot intra sub 
incidența acestuia.  

Conform noilor prevederi, definiția legală a violenței cibernetice include: faptele de hărțuire 
online; mesajele online instigatoare la ură pe bază de gen; faptele de urmărire online; 
amenințările online; publicarea non-consensuală de informații și conținut grafic intim; accesul 
ilegal de interceptare a comunicațiilor și datelor private.  

Faptele de mai sus nu reprezintă o enumerare cu caracter limitativ, având în vedere că legea 
include în sfera violenței cibernetice și "orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei 
Informației și a Comunicațiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente 
sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicațiile sau se pot conecta la internet și 
pot transmite și utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de rușine, umili, 
speria, amenința, reduce la tăcere victima. "Este important de subliniat faptul că introducerea 
"violenței cibernetice" în sfera "violenței domestice", nu este o reglementare cu titlu general a 
acestui fenomen, ci doar o completare a tipurilor de violențe care intră sub umbrela “violentei 
domestice”. 

Acest lucru înseamnă că orice faptă de violență cibernetică va fi sancționată în baza Legii nr. 
217/2003 numai în condițiile prevăzute de lege pentru sancționarea violenței domestice, și 
anume dacă fapta reprezintă o "inacțiune sau acțiune intenționată care se produce în mediul 
familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, 
indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima". Astfel, dacă actele de 
violență cibernetică au loc într-un alt mediu decât în cadrul familiei sau între persoane care nu 
au calitatea de soți, foști soți, actuali sau foști parteneri, prevederile Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice nu le vor considera incidente. 

Până în prezent, în România nu a existat un cadru legislativ expres care să permită pedepsirea 
că atare a violenței cibernetice, toate faptele de violență cibernetică fiind analizate fie raportat 
la diferite infracțiuni (cum ar fi hărțuire, șantaj, violarea vieții private), în măsura în care 
întruneau elementele constitutive ale acestora, fie de către Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru aspectele care intră în 
competența sa.  

Practic, în continuare, pentru faptele care nu intră sub incidența definiției de 'violență 
cibernetică" în contextul “violenței domestice”, situația va trebui analizată în concret, la fel ca 



 

  

 

 

 

  
  

 

 

 

48 
 

Co-funded by the European Union’s  
                                Rights, Equality and Citizenship  

Programme (2014-2020) 
 

 

și până acum, și sancționată pe baza prevederilor generale cu caracter penal sau 
contravențional, după cum va fi cazul. 

Prin Legea nr. 183 din 19 august 2020, Parlamentul României aduce modificări Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, astfel Articolul 32 prevede 
mărirea pedepsei în ceea ce privește încălcarea ordinului de protecție, faptă considerată ca 
fiind infracțiune și care se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Totodată, Articolul 27 
prevede obligativitatea asistenței juridice în cazul persoanelor care solicită ordin de protecție, 
iar Articolul 16 prevede încheierea unui contract de acordare a serviciilor sociale atât pentru 
victime cât și pentru agresorii care beneficiază de găzduire, asistare în unități specializate. 

Legiuitorul a mai prevăzut că, atât în cazul nerespectării măsurilor stabilite prin ordinul de 
protecție emis de către o instanță de judecată, cât și în cazul celor stabilite prin ordinul de 
protecție provizoriu emis de către polițiști, pedeapsa cu închisoarea să fie cuprinsă între 6 luni 
și 5 ani. Aceste noi limite întrunesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru a putea fi dispusă 
măsura arestului preventiv, în timp ce în vechea reglementare pedeapsa pentru comiterea 
acestor fapte era cuprinsă între o lună și 1 an de închisoare. 

Agresorii vor fi mai aspru pedepsiți dacă: 

➢ refuză să fie evacuați temporar din locuință; 

➢ nu permit accesul victimei sau a copiilor în locuința familiei; 

➢ nu respectă limitarea dreptului de folosință asupra unei părți a locuinței comune, astfel 
încât să nu vină în contact cu victima; 

➢ nu respectă obligația de a păstra distanța minimă stabilită față de victimă, față de reședința 
sau locul de muncă, ori față de membrii familiei acesteia; 

➢ nu respectă interdicția de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care 
persoana protejată le frecventează, ori le vizitează periodic; 

➢ refuză să poarte un sistem electronic de supraveghere; 

➢ contactează, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, victima; 

➢ refuză să predea armele deținute; 

➢ refuză consilierea psihologică, psihoterapia ori internarea nevoluntară dispusă de instanță; 

➢ nu se prezintă periodic, la intervalul stabilit de instanță, la secția de poliție competentă; 

➢ nu dau informații polițiștilor despre noua adresă de domiciliu, în cazul în care a fost 
evacuate din locuința familiei. 

Legea nr. 183/2020, prevede faptul că încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție 
constituie infracțiune! 
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De asemenea, potrivit celui mai recent proiect de lege adoptat în Camera Deputaților la data 
de 13 octombrie 2020, împăcarea părţilor nu va mai exclude răspunderea penală, așa cum 
este stipulat în prezent. Proiectul prevede că urmărirea penală poate fi declanşată din oficiu în 
cazurile de violenţă domestică şi vizează modificarea Codului Penal, mai exact a art. 199 alin.(2) 
din Legea nr. 286/2009 în cazul infracţiunilor prevăzute la art.193 -”Lovirea sau alte violenţe” 
şi la art.196 -”Vătămarea corporală din culpă”. Dacă în ziua de astăzi o persoană supusă 
violenţei face plângere şi apoi şi-o retrage, autorul violenţei domestice nu păţeşte nimic. Însă, 
în urma acestei modificări lucrurile se vor simplifica, iar odată ce o persoană depune plângere 
că este supusă violenţei domestice, chiar dacă ulterior îşi va retrage plângerea, asta nu 
înseamnă că cel care face fapta va scăpa de această dată de pedeapsă. Legea de modificare a 
Codului Penal a fost înaintată Preşedintelui României spre promulgare. 

În cursul lunii noiembrie 2020 au intrat în vigoare alte două prevederi legale: 

➢ Legea nr. 217/2020 din 03.11.2020, care aduce modificări Codului penal în privinţa 
conţinutului şi pedepselor la infracţiunile privind libertatea şi integritatea sexuală,  

➢  Legea nr. 233/2020 din 08.11.2020 ce aduce modificări la infracţiunile de violenţă în 
familie.  

În cadrul articolului publicat pe site-ul vedemjust.ro de către judecătorul Cristi Danileț, acesta 
explică modificările după cum urmează:27 

➢ –infracţiunile de viol şi de act sexual cu un minor nu mai intră sub incidenţa 
prescripţiei: deci, vor putea fi reclamate oricând, indiferent cât timp ar trece de la 
comiterea lor. Celelalte infracţiuni vizând viaţa sexuală vor putea fi reclamante în 
cadrul termenului de prescripţie, ca şi până acum: cele comise contra adulţilor, de 
la data comiterii faptelor; cele comise contra minorilor, de la data împlinirii 
majoratului; 

– au crescut cu doi ani limita minima a pedepselor pentru trafic de minori şi viol: de acum, 
pedepsele vor fi închisoare 5-10 ani, respectiv 7-12 ani (dacă fapta e comisă prin 
constrângere, în familie, de cineva care trebuia să îngrijească victima sau abuzează de 
autoritatea sa). Aceasta înseamnă că, în ipoteza recunoaşterii faptei de către inculpat, el va 
beneficia de reducerea obligatorie cu o treime a limitelor de pedeapsă arătate, dar nu va 
putea beneficia de suspendare condiţionată (care se acordă pentru maxim 3 ani închisoare 
aplicată de judecător); 

– se majorează pedeapsa legală cu 5/8 dacă proxenitismul se comite faţă de un membru de 
familie sau altă persoană care trebuie îngrijită, păzită, tratată de făptuitor; 

 

27 https://vedemjust.ro/modificari-codul-penal/.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232662
https://vedemjust.ro/modificari-codul-penal/
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– cel care comite fapta după ce a mai fost condamnat pentru infracţiuni sexuale asupra unui 
minor sau pentru pornografie infantilă riscă închisoarea de 7-15 ani pentru viol şi de 5-12 
pentru agresiuni sexuale; 

– se ridică vârsta consimţământului sexual de la 15 la 16 ani. De acum, dacă se întreţine actul 
sexual cu acordul minorului, deosebim: 

➢ când minorul are vârsta sub 14 ani: pedeapsa este de 2-9 ani închisoare; dacă 
făptuitorul este rudă, paznic, doctor, profesor, instructor sportiv, preot, major sau 
victima este incapabilă, are handicap ori este dependentă, pedeapsa este de 5-12 
ani închisoare; 

➢ când minorul are vârsta de 14-16 ani: pedeapsa este de 1-5 ani închisoare; dacă 
făptuitorul este rudă, paznic, doctor, profesor, instructor sportiv, preot, major sau 
victima este incapabilă, are handicap ori este dependentă, pedeapsa este de 3-10 
ani închisoare; 

➢ când minorul are vârsta de 16-18 ani: pedeapsa este de 2-9 ani închisoare, dar 
numai dacă făptuitorul este rudă, paznic, doctor, profesor, instructor sportiv, 
preot sau victima este incapabilă, are handicap ori este dependentă. 

– se ridică vârsta protecţiei speciale a victimei de la 13 la 14 ani pentru infracţiunea de 
corupere sexuală a minorilor, simultan cu mărirea pedepselor: 

➢ pentru acte sexuale comise de major în prezenţa unui minor cu vârsta sub 14 ani: 
pedeapsa este de la 6 luni la 3 ani închisoare sau amendă penală; 

➢ pentru determinarea de a face sau suporta acte de satisfacere sexuală implicând 
minorul cu vârsta sub 14 ani: pedeapsa este de 1-5 ani închisoare; dacă 
făptuitorul este rudă, paznic, doctor, profesor, instructor sportiv, preot sau victima 
este incapabilă, are handicap ori este dependentă, pedeapsa este de 2-8 ani 
închisoare; 

➢ pentru determinarea de a face sau suporta acte de satisfacere sexuală implicând 
minorul cu vârsta de 14-18 ani: pedeapsa este de 1-5 ani închisoare; dacă 
făptuitorul este rudă, paznic, doctor, profesor, instructor sportiv, preot sau victima 
este incapabilă, are handicap ori este dependentă, pedeapsa este de la 2 luni la 3 
ani închisoare; 

– se ridică vârsta protecţiei speciale a victimei de la 13 la 16 ani pentru infracţiunea de 
racolare a minorilor în scopuri sexuale, simultan cu mărirea pedepselor. Pedeapsa este de 
acum de la 6 luni la 3 ani închisoare sau amendă penală, pentru: 

➢ propunerea adresată unui minor cu vârsta de sub 16 ani, venită din partea unui 
major, transmisă verbal sau prin sms/mess, de a se întâlni pentru a întreţine relaţii 
intime sau pentru a produce ori viziona materiale pornografice; 
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➢ propunerea adresată unui minor cu vârsta de sub 14 ani, venită din partea unui 
major, transmisă verbal sau prin sms/mess, de a se întâlni pentru a suporta acte 
de satisfacere sexuală sau a asista la un act sexual. 

– la toate infracţiunile sexuale, inclusiv la pornografie infantilă, fapta va fi sancţionată cu o 
treime mai mult dacă este comisă în grup sau de către persoane care au mai comis 
infracţiuni asemenea fapte; 

– comiterea infracţiunilor de act sexual cu un minor şi racolare de minori în scopuri sexuale 
sunt prevăzute, de acum, ca temei de arestare preventivă. 

Conform acelorași explicații publicate în articolul menționat28 , Legea nr. 233/2020 aduce 
următoarele modificări la infracţiunile de violenţă în familie: pentru infracţiuni de lovire comise 
cu intenţie sau din greşeală în familie (între soţi, concubini, părinţi-copii, bunici-nepoţi, fraţi), 
numai dacă ancheta demarează din oficiu (fie prin autosesizare de către organul de poliţie 
parchet, fie ca urmare a unui articol de presă, fie urmarea unui denunţ de la vreun martor), 
atunci împăcarea dintre părţi nu mai stopează cercetările. 

ATENŢIE: dacă procedura a demarat ca urmare a unei plângeri prealabile formulate de victimă 
şi nu din oficiu, aceasta are totuşi posibilitatea să şi-o retragă şi, astfel, să stopeze procedura.” 

 

  

 

28 Ibidem.  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/232662
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Structura serviciilor sociale și a serviciilor specializate existente la 
nivel național și modele de bune practici în munca profesioniștilor 
cu agresorii familiali în România 

 

Structura serviciilor sociale și a serviciilor specializate existente la nivel 
național: 

TOTAL: 236 servicii, din care: 152 servicii sociale destinate prevenirii și combaterii violenței 
domestice (din care: 146 destinate victimelor violenței domestice, 6 agresorilor familiali) și 84 
de servicii specializate (42 grupuri de suport și 42 cabinete de consiliere vocațională). 

Număr total de Servicii rezidențiale pentru victimele violenței domestice: 105 

Centre de primire în regim de urgență (CPRU): 45 (găzduire 5-60 de zile) din care: 

➢ Consiliul Local: 5  - Alba - 1, Dâmbovița - 1, Gorj - 2, Satu-Mare – 1 

➢ Organisme private acreditate: 6 - Sector 1 București - 1, Buzău - 1, Ilfov - 1, Mureș - 
1, Sibiu - 1, Timiș – 1 

➢ DGASPC: 34 - Arad - 1, Argeș - 2, Bacău - 1, Brașov - 1, Brăila - 2, Sector 2 București 
- 1, Sector 3 București - 1, Sector 5 București - 1, Sector 6 București - 1, Cluj - 1, 
Constanța - 1, Covasna - 1, Dolj - 3, Giurgiu - 1, Gorj - 1, Ialomița - 1, Maramureș - 2, 
Mehedinți - 1, Olt - 1, Prahova - 1, Satu-Mare - 1, Sibiu - 1, Suceava - 1, Teleorman - 
2, Timiș - 1, Vaslui - 1, Vrancea - 2 

Centre de recuperare pentru victimele violenței domestice: 18 (găzduire până la 180 
de zile) din care: 

➢ Consiliul Local: 4 - Alba - 1, Buzău - 1, Iași - 1, Maramureș – 1 

➢ Organisme private acreditate: 5 - Ilfov - 1, Giurgiu - 1, Galați - 1, Sector 3 București 
- 1, Sibiu – 1 

➢ DGASPC: 9 - Arad - 1, Buzău - 1, Cluj - 1, Dâmbovița - 1, Galați - 1, Iași - 1, Tulcea - 
1, Vâlcea -1, Vaslui - 1. 

➢ Locuințe protejate pentru victimele violenței domestice: 42 

➢ Locuințe protejate - servicii sociale noi (găzduire până la 1 an), înființate de la data 
de 04.03.2020 în cadrul proiectului POCU:465/4/4128038 “VENUS” - Împreună 
pentru o viață în siguranță!”, existente în fiecare județ, la nivel de DGASPC și 
respectiv la nivel de DAS în orașele: Bistrița, Craiova, Rădăuți. 
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Servicii în regim de zi: 41 

Centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: 29 

➢ Consiliul Local: 7 - Alba - 1, Cluj - 2, Călărași - 1, Vâlcea - 1, Timiș - 1, Ialomița – 1 

➢ Organisme private acreditate: 11 - Bistrița Năsăud - 1, Brașov - 1, Sector 2 București 
- 1, Cluj - 1, Covasna - 1, Ilfov - 1, Mureș - 3, Prahova – 1 

➢ DGASPC: 11 - Bacău - 1, Brăila - 1, Sector 1 București - 1, Constanța - 2, Dolj - 1, 
Galați - 1, Maramureș - 1, Timiș - 1 

Centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației: 6 

➢ Consiliul Local: 4 - Neamț - 2, Suceava - 1, Ialomița – 1 

➢ Organisme private acreditate: 0 

➢ DGASPC: 2 - Alba - 1, Cluj - 1 

 

Servicii specializate: 84* 

42 grupuri de suport 

42 cabinete de consiliere vocațională 

*existente în fiecare județ, la nivel de DGASPC și la nivel DAS în orașele: Bistrița, Craiova, 
Rădăuți 

Din datele centralizate de ANES în baza rapoartelor primite de la nivelul DGASPC reiese faptul 
că în județele Bihor, Botoșani, Caraș-Severin, Harghita, Hunedoara nu sunt servicii specializate 
(tip de zi) în domeniul violenței. 

Servicii în regim de zi pentru agresori: 5 

Consiliul Local: 5 - Alba - 1, București - 2, Maramureș - 1, Timiș - 1 
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Modele de bune practici în munca profesioniștilor cu agresorii familiali în România 

 

Instituții/programe de muncă a profesioniștilor cu agresorii familiali în România: 

 

Instituție 

Program/tipul interventiei 

ex. consiliere, consiliere de 
grup, grupuri de lucru online, 

muncă unul la unul 

 

Metodă de evaluare 

 

Activități de sprijin sau interacțiuni cu 
partenera /victima 

 

“Centrul de asistență 
destinat agresorului”29 
DGASPC - Sector 5 
București 

 

- Consiliere psihologică 

- Consiliere socială 

- Consiliere și mediere a 
conflictului 

- Consiliere în domeniul 
adicțiilor 

- Consiliere în vederea 
asigurării și facilitării 
accesului agresorilor la 
tratamente psihologice, 
psihiatrice de dezalcoolizare 
sau de dezintoxicare 

- Pentru admiterea în Centru sunt necesare 
următoarele acte: Cerere din partea 
solicitantului, Notă de informare cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, care 
poate fi completată la locaţia de depunere sau 
poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro 
și copii ale actelor de identitate ale 
solicitantului. 

- La admiterea în Centru, beneficiarul semnează 
cu reprezentantul legal al DGASMB un contract 
pentru acordarea serviciilor sociale. 

- Pentru fiecare beneficiar al Centrului se va 
întocmi un dosar personal care va cuprinde 
date personale, date despre familie, studii şi 

- Consiliere și mediere a conflictului 
pentru părțile implicate în vederea 
depășirii situațiilor de risc: pentru 
soluționarea conflictelor în cazul 
disputelor familiale, fiind un mod 
alternativ de soluționare a conflictelor, 
pe care fiecare parte, agresor – 
victimă, trebuie să-l aleagă în mod 
liber, fără forță coercitivă 

 

 

29 http://www.sector5.ro/media/49228/anexa-3-la-hcl-nr-276-25102018.pdf 

http://www.dgas.ro/
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 calificare, fişa medicală, după caz, alte acte 
necesare şi utile pentru fiecare caz în parte, 
planul de intervenție. 

- Primirea sau asistarea în centrul de asistenţă 
destinat agresorilor se face pe baza evaluării 
cazului de către persoanele desemnate şi 
numai cu acordul scris al persoanelor asistate. 
În urma evaluării inițiale se vor stabili numărul 
de şedinţe de consiliere şi planul de 
intervenție. 

- Planul de intervenție se revizuieşte lunar sau 
ori de câte ori este necesar, pentru a fi adaptat 
la nevoile sociale nou-apărute fiind însoțit de 
fișa de progres. 

- Beneficiarii serviciilor sociale acordate în 
Centrul de asistență pentru agresori familiali 
„O nouă șansă” sunt persoane adulte 
indiferent de vârstă, sex, nivel de instruire, 
ocupație, venituri, stare civilă, proveniți din 
toate mediile sociale, care și-au agresat 
partenerul(a) sau alți membri ai familiei cu care 
conviețuiesc, trimiși de instituțiile cu care 
centrul colaborează, precum și persoane 
agresive care doresc să-și schimbe 
comportamentul din proprie inițiativă. 
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“Centrul de asistență 
destinat agresorului”30 

DGASPC - Sector 5 
București 

- Consiliere psihosocială și 
suport psihoemoțional 

- Consiliere juridică 

- Informare 

- Mediere familială 

- Orientare vocațională 

 

- Pentru admiterea în centru sunt necesare 
următoarele acte: notă de informare cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal, 
cerere din partea beneficiarului, acte de 
identitate care să ateste domiciliul pe raza 
Sectorului 5, București, contractul de furnizare 
servicii, plan de servicii, raport de evaluare 
inițială, documente medicale dacă este cazul, 
dovada veniturilor, cazier judiciar, plan 
personalizat de consiliere, fișe de consiliere, 
dispoziția de admitere emisă de Directorul 
General al DGASPC Sector 5, dispoziția de 
numire a managerului după caz, dispoziția de 
revocare a admiterii emisă de Directorul 
General al DGASPC Sector 5, București; 

- Admiterea se realizează la cererea 
beneficiarului, în urma realizării evaluării 
inițiale, concretizată într-un raport de evaluare 
inițială, întocmit de managerul de caz, în 
colaborare cu specialiștii din cadrul centrului 
(psiholog, consilier juridic, asistent social) prin 
Dispoziția Directorului General al DGASPC 
Sector 5, București.  

- Colaborează cu alte unități pulice/ 
private pe baza protocoalelor de 
colaborare 

 

30 http://www.sector5.ro/media/49228/anexa-3-la-hcl-nr-276-25102018.pdf 
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- Raportul de evaluare inițială trebuie să conțină 
cel puțin următoarele informații: date despre 
agresor (nume, CNP, data și locul nașterii, 
domiciliul, antecedente penale), date despre 
victimă (nume, CNP, data și locul nașterii, 
domiciliul), date privind referirea cazului, date 
despre copii, descrierea evenimentului, 
legătura agresorului cu membrii familiei 
extinse și cu victima. 

Centrul de consiliere 
pentru agresori  

DAS Baia Mare31 

- Consiliere psihologică 

- Educație și consiliere pentru 
dezvoltarea abilităților de 
viață prosocială 

- Activități și servicii de 
prevenire și combatere a 
violenței domestice, de 
corectare a 
comportamentelor, de sprijin 
și reabilitare, de reinserție și 
integrare socială a agresorilor, 
principii de etică, 
masculinitate pozitivă, 
drepturile omului, legislație 

- Condițiile de acces / admitere în "Centrul de 
consiliere pentru agresori" din cadrul 
„Centrului Social Multifuncțional" sunt 
următoarele: 

- beneficiarii care sunt cuprinși cu 
consimțământul lor în programul de consiliere 
trebuie să prezinte la data înregistrării 
documentele de identitate. La dosarul 
beneficiarului se vor anexa copii ale acestor 
documente. În urma analizării nevoilor 
beneficiarului, managerul de caz, unul din 
specialiștii echipei, întocmește planul de 
servicii în care sunt specificate serviciile care 
vor fi oferite, semnându-se totodată și 

- Colaborează cu alte unități 
publice/private pe baza protocoalelor 
de colaborare 

 

31 https://www.baiamare.ro/ro/Servicii-publice/Directia-Asistenta-Sociala/Serviciul-Incluziune/CENTRUL-DE-CONSILIERE-PENTRU-AGRESORI/. 
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națională și sancțiuni 
aplicabile 

contractul de acordare a serviciilor sociale 
oferite de centru. 

- Contractul de furnizare de servicii se încheie 
între furnizorul de servicii sociale și beneficiar. 
Formatul contractului de furnizare servicii este 
stabilit de conducerea centrului, în baza 
modelului aprobat prin Ordin al ministrului 
muncii, familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice. 

- Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: 
persoane adulte cu comportament agresiv de 
pe raza Municipiului Baia Mare, care au 
consimțit în scris că doresc primirea serviciilor 
și persoane direcționate de către Penitenciarul 
Baia Mare, Serviciul de Probațiune de pe lângă 
Tribunalul Maramureș, CentrulTranzit – 
Victimele Violenței Domestice. 

Centrul de asistenţă a 
agresorilor familiali             
SPAS - Cugir32 

- Reabilitare și reinserție 
socială 

- Servicii de informare și 
orientare 

- Condiții de acces/admitere în centru: 

- Beneficiarii oferă in scris consimțământul 
pentru participare la consiliere 

- Copii dupa actele de identitate 

- medierea relației victimă-agresor 

 

 

32 http://www.primariacugir.ro/portal/Cugir/portal.nsf//All/911EC0A7DD514CB0C22580B40038F147/FFILE/ROF%20Centru%20de%20asistenta%20a%20agresorilor%20familial
i.  

http://www.primariacugir.ro/portal/Cugir/portal.nsf/All/911EC0A7DD514CB0C22580B40038F147/$FILE/ROF%20Centru%20de%20asistenta%20a%20agresorilor%20familiali
http://www.primariacugir.ro/portal/Cugir/portal.nsf/All/911EC0A7DD514CB0C22580B40038F147/$FILE/ROF%20Centru%20de%20asistenta%20a%20agresorilor%20familiali
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- Consiliere psihologică 

- Consiliere juridică 

- Asistență socială 

- Facilitarea accesului către 
serviciile de specialitate 
pentru dezalcoolizare sau 
dezintoxicare 

-  Referirea cazului către alte 
instituții 

- În urma analizării nevoilor beneficiarului, 
responsabilul de caz întocmește planul de 
servicii în care este specificat tipul de servicii 
care urmează să fie oferite și se semnează 
contractul dintre cele două părți 

- Criterii de eligibilitate ale beneficiarilor: 
agresori familiali care au consimțit în scris că 
doresc primirea serviciilor 

- Accesul beneficiarului în centru se va face în 
limitele programului prevăzut, respectiv luni-
joi între orele 16-20 și vineri între orele 14-18 

Complex de servicii 
pentru victimele 
violenței domestice și 
agresori DAS 
Timișoara33 

 

- Evaluare/reevaluare, 
întocmire Plan de intervenție 

- Monitorizare interventii, -
servicii de reabilitare 
incluzând programe de 
consiliere individuală/de 
grup, programe de consiliere 
și mediere familială, 

- Servicii de reinserție 
profesională - activități de 
informare, orientare și 

Documente necesare pentru a putea beneficia de 
servicii sociale pentru agresori din cazurile de 
violență domestică: 

- act de identitate (carte de identitate) 

- după caz, sentință judecătorească/ordin de 
restricție cu recomandarea de a urma servicii 
de consiliere sau referire de la DGASPC pe 
baza recomandării managerului de caz 

- documente cu privire la nivel de educaţie, 
pregătire profesională, starea de sănătate 
fizică şi psihică după caz, existenţa unor 

Servicii externalizate 

- servicii de psihoterapie; 

- servicii de formare profesională; 

- servicii organizare evenimente tip 
workshop. 

 

 

33 https://www.socialtm.ro/.  

https://www.socialtm.ro/
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consiliere vocațională, -
educație parentală, 

- Subvenții 

- Servicii de psihoterapie, -
servicii de formare 
profesională. 
 

 

 

 

antecedente penale care au legătură cu 
diferite forme de violenţă; 

 

Va fi eligibilă pentru a beneficia de serviciile 
Centrului de asistență destinat agresorilor, 
persoana care este identificată ca agresor în 
situațiile de violență domestică ținând cont de 
definiția violenței domestice din legislație, unde se 
precizează ”violenţa domestică înseamnă orice 
inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă 
fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau 
spirituală care se produce în mediul familial sau 
domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi 
între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă 
agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu 
victima” 

• metoda managementului de caz-
evaluare/reevaluare 
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Singurele cinci centre funcţionale destinate agresorilor familiali, la ora actuală, în România 
oferă: 

➢ Consiliere psihologică- Prin aceasta se încearcă scăderea tensiunilor conflictuale, 
depășirea barierelor emoționale și a problemelor pe care acestea le generează. 
Terapiile care se adresează agresorului vizează atât familia ca atare, beneficiarul în 
mediul său familial, cât și relațiile intrafamiliale propriu-zise; 

➢ Consiliere socială- prin identificarea situației în ansamblu, a familiei persoanei 
agresive, având ca instrument principal de lucru ancheta socială; 

➢ Consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii 
situațiilor de risc: pentru soluționarea conflictelor în cazul disputelor familiale, fiind un 
mod alternativ de soluționare a conflictelor, pe care fiecare parte, agresor – victimă, 
trebuie să-l aleagă în mod liber, fără forță coercitivă; 

➢ Consiliere în domeniul adicțiilor; 

➢ Consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente 
psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare: vizează facilitarea 
accesului la tratamente specializate, după caz, ca urmare a evaluării realizate de către 
psiholog, urmându-se un program de reabilitare stabilit de comun acord cu agresorii. 

Odată cu eliberarea ordinului de protecție, în cadrul pronunțării sentinței judecătorești, 
instanța poate dispune orientarea agresorului către consiliere psihologică. Obligativitatea de 
a urma un astfel de program a dus la o creștere a numărului de agresori consiliați în cadrul 
centrelor de consiliere pentru agresor existente în prezent la nivel național. 
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Nevoi relaționate cu munca profesioniștilor cu agresorii familiali, identificate la 

nivel național: 

Deși în România există progres în legislație și în mentalități, suntem departe de a fi rezolvat 
fenomenul violenței în familie. Soluțiile existente sunt deocamdată insuficiente. 

În prezent la nivel național există doar 5 centre publice funcţionale care oferă servicii 
agresorilor domestici. În acest context, crearea de centre de consiliere destinate agresorilor, 
reprezintă alături de serviciile de consiliere și asistență acordate victimelor, o componentă 
majoră în lupta împotriva violenței domestice. 

De la finalul anului 2018, polițiștii pot oferi pe loc victimelor, în cazul unor incidente violente, 
ordine provizorii de protecție și pot scoate agresorii din case. Ordinul provizoriu este dat pe o 
perioadă de cinci zile, timp în care este confirmat sau infirmat de procuror și, mai apoi, ajunge 
la judecător. Ca ordinul să fie prelungit pe o perioadă de șase luni în instanță, victima trebuie 
să aducă dovezi – certificat IML, înregistrări audio-video, declarații de la un martor – așa că 
multă responsabilitate revine pe umerii ei. 

Nevoi în munca specialiștilor cu agresorii:  

 

➢ Îmbunătăţirea cadrului legislativ actual şi asigurarea implementării unitare a legislaţiei 
prin adoptarea legislaţiei secundare; 

➢ Crearea de centre de consiliere destinate agresorilor și centre rezidențiale; 

➢ Formarea de specialiști în munca cu agresorul; 

➢ Demararea măsurilor ce se impun pentru operaţionalizarea sistemului electronic de 
supraveghere al agresorilor conform prevederilor Legii nr. 174/2018, legea de 
modificare a legii 217/ 2003 care trebuie să apere şi să protejeze victimele violenţei 
domestice, nu agresorii. Pentru ca ordinele de protecție să aibă valoare, este absolut 
necesar ca agresorii să fie monitorizați de poliție prin intermediul brățărilor electronice;  

➢ Adoptarea de urgentă a Proiectului de lege privind brățările electronice [1] adoptat de 
Senat și înregistrat la Camera Deputaților cu nr. 129/2020; Proiectul de lege 
reglementează înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic de 
Monitorizare Electronică (SIME), modul de utilizare a dispozitivelor electronice de 
supraveghere și modul de acțiune în situația generării unor alerte, precum și măsuri 
de protecție a datelor din cadrul SIME; Brăţările electronice de supraveghere sunt o 
soluţie, dar deocamdată autorităţile de la noi au doar un proiect supus dezbaterii 
publice în 16 iulie 2019 - Aceste brăţări ar da posibilitatea să monitorizăm locaţia şi să 
preîntâmpinăm orice violenţă. Știm că nu există buget alocat pentru 
introducerea brăţărilor electronice.  

Din păcate, în România brățările electronice sunt o promisiune politică de fiecare dată când o 
femeie este ucisă deși avea ordin de protecție. Sistemul de monitorizare prin intermediul 
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brăţărilor electronice este promis încă din 2018, în cea mai recentă modificare a legii privind 
prevenirea și combaterea violenței în familie. (Promisiunea a fost făcută după ce o femeie din 
București, cu ordin de protecție, a fost ucisă de soțul ei în grădinița pe care o conducea și unde 
învățau cei doi copii ai cuplului). 

În vara anului 2019, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu experți din Poliția Română, 
Ministerul Justiției, al Muncii și Serviciul de Telecomunicații Speciale au elaborat un proiect de 
lege pentru monitorizarea electronică a arestaților la domiciliu, a agresorilor domestici cu 
ordine de protecție sau a deținuților aflați în cercetare penală. Inițiativa a trecut de Senat la 
finalul lui martie, și din aprilie așteaptă să fie discutată de câteva comisii din Camera 
Deputaților, înainte de a ajunge în plen. Nu se știe dacă dezbaterea parlamentară va fi reluată 
curând fiindcă prioritare sunt inițiativele care au legătură cu efectele pandemiei COVID-19. 

➢ Elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru 
lucrul cu agresorii; 

➢ Responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru instituţional integrat şi 
adoptarea unor politici şi măsuri specifice; 

➢ Demararea de urgenţă, în mass media, în societate şi în şcoli, a unei campanii naţionale 
de informare, conştientizare şi de sensibilizare asupra luptei împotriva oricărui tip de 
violenţă verbală, psihologică sau fizică; 

➢ Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între partenerii interni şi între statul român şi 
statele sau organismele internaţionale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie; 

➢ Implicarea activă a comunității în identificarea și sesizarea cazurilor de violență către 
instituțiile competente. 

 

  

https://www.dor.ro/crima-de-la-gradinita/
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=18459
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Analiză statistică a datelor rezultate în cadrul cercetării în teren 

 

Analiză statistică a rezultatelor interviurilor aplicate agresorilor familiali 

În cadrul pachetului de lucru WP2 au fost organizate 5 interviuri cu agresori. Din șase persoane 
care au completat consimțământul privind participarea la interviu, toți 6 au semnat 
formularul de consimțământ, fiind de acord cu toate condițiile menționate.  

Dintre cei șase respondenți care au completat consimțâmântul, la 5 dintre aceștia le-a fost 
aplicat interviul. Dintre aceștia, doi subiecți au efectuat interviul față în față, iar trei dintre 
aceștia au aplicat în scris, datorită contextului pandemic local. 

Respondentul numărul unu, având vârsta de 30 de ani, sex feminin, etnie romă nu a participat 
la interviu. Acest consimțământ a fost considerat nul, statistica fiind întocmită pe cinci dintre 
respondenți care au dus la bun sfârșit interviul. 

Distribuția pe vârstă: 

Din eșantionul de 5 respondenți, 1(20%) dintre aceștia are vârsta de 30 ani, 2 (40%) dintre 
aceștia au vârsta cuprinsă între 40-45 ani (respectiv 40 și 41), iar alți 2 (20%) se încadrează în 
categoria de vârstă 50-55 ani (respectiv 53 și 54). 

Distribuția pe sexe: 5 masculin (100%) 

Etnia:                             

➢ 1 rom (20%)                 

➢ 3 români (60%)                                             

➢ 1 maghiar (20%)                                            

Mediul de proveniență: 5 mediul urban (100%)     

Educație:         

➢ 1 școală specială (20%) 

➢ 3 studii medii (60%) 

➢ 1 școală specială (20%) 

Prin intermediul realizării analizelor tematice, au fost identificate teme comune, care au luat 
în considerare, în principal  răspunsul organizațional curent, lacunele identificate în furnizarea 
serviciilor, precum și barierele în calea accesării serviciilor și a implicării agresorilor familiali în 
programe de intervenție.   
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A fost luată în considerare și o „prezentare a tipologiei agresorului familial” - caracteristici 
comune ale agresorilor familiali și, în cele din urmă, aspecte care ar fi utile participanílor și ar 
putea fi luate în considerare ca modele de bune practici.  

 

Răspuns organizațional curent 

La întrebarea privind buna mediatizare a serviciilor de sprijin pentru violență domestică și 
abuz (pentru victime și făptuitori/ agresori) în comunitate: 

➢ 1 (20%) dintre respondenți consideră ca aceste servicii sunt bine mediatizate, 

➢ 3 (60%) au răspuns cu nu sau nu prea, 

➢ 1 (20%) consideră ca depinde de capacitatea mentală a fiecăruia. 

La întrebarea privind modul voluntar/obligatoriu de participare la servicii de sprijin pentru 
agresori familiali: 

➢ 2 (40%) dintre subiecți au fost obligați prin dispoziția instanței, existând un ordin de 
protecție, 

➢ 3 (60%) dintre subiecți au accesat serviciile în mod voluntar. 

În cadrul interviurilor au existat și comentarii negative la adresa soluțiilor date de instanță. 
De exemplu, unul dintre participanții la interviu a declarat:  

”cel mai greu a fost pentru mine când mi s-au dat acele 6 luni interdicție și pentru...Pentru a 
vedea copilul. Aia a fost cea mai mare lovitură pe care am primit-o și consider că băiatul acolo 
a suferit enorm de mult alea 6 luni. Deci toată lumea a crezut că îl ajută pe copil dar să știți că 
nu a fost așa, privarea de întâlnirile cu tatăl consider că cel puțin în cazul meu, cu copilul nu 
am avut acte de violență înainte, nu am avut nu știu ce certuri cu el, dar alea 6 luni mi-au fost 
foarte grele, parcă număram zilele. Îmi era frică să încalc acel ordin, asta este.” 

Un alt participant s-a simțit neîndreptațit „Nu, deci am fost forțat, credeam că sunt în legitimă 
apărare să zic așa.” 

 

La întrebarea privind implicarea altor instituții din sfera justiției penale (poliție, instanțe) în 
situația subiecților din cauza actelor de violență domestică/abuz pe care au fost acuzați că le-
au comis, 3 dintre subiecți au răspuns ca au fost implicate și alte instituții din sfera penală (poliție, 

instanță), în timp ce 2 dintre aceștia au răspuns cu nu. 

 

Atunci când subiecții au fost invitați să povestească experiențele lor referitoare la accesarea 
unor servicii de sprijin pentru comiterea unor acte/agresiuni de violență domestică/abuz, 1 
respondent a răspuns că nu a accesat serviciile cu toate că s-a dispus acest lucru prin instanță, însă 
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susține că va merge să efectueze o evaluare psihologică,  considerând că i-ar fi utilă, 4 dintre 
respondenți au susținut că au beneficiat de servicii destinate agresorilor, dintre care 1- consiliere 
psihologică în cadrul serviciului public de asistență socială, 2 dintre aceștia au răspuns ”am beneficiat 
de consiliere psihologică, psihoterapie, educație parentală, curs de calificare, indemnizație lunară”, 
respectiv ”e primul serviciu de sprijin pe care l-am accesat, nu mai sunt alte servicii în comunitate”, 
beneficiind de servicii destinate agresorilor în cadrul unui Centru destinat agresorilor familiali, 1 dintre 
subiecți a răspuns că a solicitat tratament psihologic unui psihoterapeut , în sistem privat. 

 

Lacune identificate în furnizarea serviciilor 

Accesul la servicii: Au fost identificate dificultîți în accesarea serviciilor de către agresorii 
familiali 

”e primul serviciu de sprijin pe care l-am accesat, nu mai sunt alte servicii în comunitate” 

Un alt participant a menționat că a solicitat tratament psihologic unui psihoterapeut, în sistem 
privat. 

Unul din participanți nu s-a simțit sprijinit suficient 

”nu m-a ajutat nimeni și nu m-au trimis niciunde în afară de evaluarea psihologică”. ”Nu v-a trimis 
nimeni?” 

Sincronizare- alături de alte constatări, acești participanți au subliniat faptul că serviciile 
oferite au fost, adesea tardive. 

 „...încă se mai poate face ceva, deja când se ajunge în instanță e mult prea târziu. Deja inainte, 
când se ajunge la ordinul de protecție, cred că este prea târziu, nu mai ai ce să faci, acolo s-a 
intrat deja într-o situație urâtă la ordinul de protecție. Trebuie făcut ceva înainte, înainte de a 
se ajunge acolo la acel ordin de protecție. Nu știu, cineva să se sesizeze chiar și din oficiu. Am 
auzit că la vecinul sunt scandaluri dese, sesizăm poliția, poliția să meargă, dar să se trimită un 
mediator să se vadă ce se întâmplă acolo. Astăzi scandal, mâine scandal, scandal peste scandal, 
durează și până la urmă clar că se ajunge aici la violență, dar trebuite făcut ceva înainte să se 
ajungă aici.” 

 

Bariere în calea accesării serviciilor și a implicării agresorilor familiali în programe de 
intervenție.   

Au fost discutate bariere fizice și psihologice adiționale în obținerea serviciilor de sprijin 
pentru agresorii familiali. 

 

Bariere fizice: Unul dintre respondenți a menționat: ”nu m-am dus pentru că era în timpul 
serviciului” 

În plus, au fost observate și bariere psihologice: 
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Sentimente de rușine/vina/stânjeneală: identificarea ca fiind agresor familial aduce cu sine 
conotații negative: ”oamenii cred că sunt un om rău”  

Trei dintre respondenți au avut sentimente de vină și regret referitor la comportamentul lor 
agresiv: „Am avut remușcări”, ”M-am simțit vinovat”, „cel mai ră m-am simțit pentru copil, 
deci asta a fost.” 

 

Tipologia agresorilor 

➢ bărbat 

➢ nivel educațional mediu 

➢ mediu de proveniență urban 

➢ vârstă mijlocie, adultă 

➢ istoric de violență domestică, traumă în copilărie 

➢ probleme de control emoțional 

➢ declarativ resimte vinovăție după incident 

➢ evită descrierea comportamentului agresiv 

 

Violența învățată social:  4 participanți au relatat modul în care au experimentat violență 
domestică, traume sau abuz în copilărie:   

„... dacă v-aș povesti viața mea, ați fi uimite. Poate și de asta am frustrările astea și 
comportamentul ăsta... părinții mei, nu că aș avea ceva cu ei, dar le-am fost ca o slugă. 
Mie mi-a plăcut foarte mult școala și nu am avut parte de ea pentru că trebuia să 
rămân acasă ba să spăl haine, ba să fac de mâncare, ba să fac aia și am fost foarte 
mult bătut de părinții mei, de maică-mea cel mai mult pentru că trebuia să fac serviciile 
în casă. Să fac curățenie, ea era nemulțumită tot timpul, că nu spăl bine hainele, că nu 
fac aia, ea insista din orice motiv. Mama mea și în ziua de astăzi consumă alcool și de 
când eram copil ea tot timpul mă trimitea să cumpăr alcool și din cauza asta nu mă 
lăsa să mă trezesc dimineața să mă duc la școală. Aștepta să iasă taică-miu din casă, 
ca să poată să mă trimită să iau sticluța de alcool. Am tot crescut și nu m-am simțit 
copil al familiei, m-am simțit diferit.... Părinții mei, față de mine, au fost foarte agresivi 
și nu au încercat să-mi ofere dragoste, ci fă aia, fă aia, fă aia. Un fel de slugă m-am 
simțit pentru că am văzut diferența...Că dacă nu vedeam diferența.... abia acum taică-
miu, își dă seama că pe mine și pe soră-mea ne-a tratat rău.” 

„Da, am avut așa o traumă, tata consuma alcool în cantități mai mari și uram faptul 
că mă certa și era în stare de ebrietate, ceartă-mă când ești treaz, deci nu aberații când 
era sub influența băuturilor alcoolice.”  
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Externalizarea vinei: aceasta s-a regăsit în cadrul interviurilor, prin învinovățirea victimelor de 
către agresori: 

„Eu am încercat cu o vorbă bună, cu vorbe dulci, cu dragoste, cu răbdare, dar am ajuns 
când mi-am pierdut răbdarea și atunci am zis că dacă cu vorbă bună nu se poate, hai 
să încerc de frică. Asta a fost în capul meu atunci. Frica asta s-a prelungit că am ajuns 
la conflict. Ea, de exemplu văzând că de vorbă bună nu se poate, că nu mă dau bătut, 
a adus situația, a și căutat motiv. Eu de fiecare dată când văd neascultare, văd motiv 
întemeiat, o văd ca o provocare să mă rezvrătesc, împotriva acestui lucru.” „Încerc să 
îi explic cu aceleași cuvinte de foarte multe ori și îi spun exact ce face. În momentul 
acela mă apucă crizele alea foarte mari, pentru că văd totul ca o minciună pe față. Eu 
tot îi explic despre ce e vorba și ea zâmbește împotriva mea, eu zic că dă maxim spre 
mine, că eu zic ceva și ea începe să râdă de mine și sunt provocări pe care eu le eșuez.” 
Acesta descrie comportamentul violent „Pe stradă, de exemplu, am tras-o de păr, de 
picior, am bruscat-o cumva, am prins-o de păr și am tras-o după mine sau i-am dat 
palme sau am lovit-o peste mână cu cureaua, de multe ori am lovit-o cu cureaua. Cam 
astea sunt. De multe ori, vă spun sincer, că mi-am pierdut răbdarea și dacă mi-a venit 
o botă la mână, cu bota am bătut-o. Astea vă spun ce au fost în conflictul trecut. Ce am 
făcut în trecut, dar de când eu am ajuns în tribunal și am văzut că și eu am greșit față 
de ea în sensul că eu am încercat să o oblig să facă de frică, i-am dat maxim și am ajuns 
în tribunal, în sensul că mi-am pierdut și copiii și am ajuns în situația asta la care nu m-
am așteptat, atunci am ajuns să tac de frică. Tac și rabd și am început să-mi plâng mie 
de milă. Nu spun nici la stânga nici la dreapta, tac și mă refugiez în mine și mă cert ca 
și cum m-aș certa cu cineva, mă cert cu Dumnezeu, ,,Doamne ce am făcut de mi se 
întâmplă atâtea mine?‘’ (respondent 1) 

„Odată la ceartă am aruncat cu niște maioneză pe soție și automat s-a dus și a depus 
plângere la poliție. M-au chemat la poliție și m-au întrebat ce s-a întâmplat? Ai lovit-
o? Nu, nu am lovit-o, i-am spus adevărul, ceea ce s-a întâmplat, nu era lovită, nu avea 
urme cum că ar fi fost lovită, dar plângerea s-a depus la poliție atunci. Pe urmă, mi-am 
dat seama că ea are pe cineva, amantul așa mai departe, atunci întradevăr am împins-
o, am pus mâna pe ea și am împins-o, nu am lovit-o doar am împins-o și a depus o altă 
plângere la poliție.” (respondent 2) 

 

Îngrijorare cu privire la impactul asupra copiilor 

La întrebarea “Cum v-ați simțit când ați realizat sau vi s-a comunicat faptul că elemente ale 
comportamentului dvs erau abuzive?": 3 dintre respondenți au răspuns că au resimțit 
sentimente de vină, părere de rău pentru deteriorarea relației cu copilul sau consideră că nu 
au făcut bine ce au făcut „Am avut remușcări”, „M-am simțit vinovat”, „Cred că nu am făcut 
bine ce am făcut”, “Cel mai rău m-am simțit pentru copil, deci asta a fost”, 1 dintre subiecți s-
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a simțit neîndreptațit „Nu, deci a fost forțat, credeam că sunt în legitimă apărare să zic așa”, 
„Cel mai rău m-am simțit pentru copil, deci asta a fost” și 1 dintre subiecți nu a raspuns la 
această întrebare.  

Un participant și-a învinovățit partenera dar era totodată îngrijorat cu privire la impactul 
asupra copilului său: 

” Alex era la mama și după-masă avea cursuri de înot, am mers cu el puțin prin parc, pe 
urmă am mers la un centru comercial unde am întârziat puțin și am ajuns destul de târziu 
la domiciliul soției, ca să luam echipamentul pentru înot, așa că am rugat-o să coboare în 
stradă să îmi aducă echipamentul ca să duc copilul la cursul de înot. Soția a venit, era 
revoltată, am început să ne certăm, a deschis, mi-a trântit ușa, era să mă lovească. A fost 
o ceartă în stradă, unde eu până la urmă am coborât jos și i-am aplicat o lovitură în spatele 
mașinii și speram ca băiatul să nu vadă ceea ce s-a întâmplat acolo și în conitunuare cred 
că băiatul nu a văzut deși nu l-am întrebat, mi-e frică să vorbesc, să îi amintesc. Nu a fost 
ok ceea ce s-a întâmplat acolo în stradă.” 

Doi participanți susțin că și-au dat singuri seama că au un comportament nepotrivit, fără a 
descrie comportamentul agresiv „După ce m-am liniștit am putut analiza situația și am 
constatat că nu este nimic benefic în comportamentul meu” , „Am realizat singur că am avut 
un comportament neadecvat”. 

Un participant descrie comportamentul său ca un act instinctual „Instant acțiune fizică declanșată 
probabil de acte psihologice”. 

 

Ce funcționează: 

Auto-conștientizare și schimbare de comportament: participanții au recunoscut că un anumit 
nivel de conștientizare este necesar pentru a produce schimbarea comportamentului: 

„După ce m-am liniștit am putut analiza situația și am constatat că nu este nimic 
benefic în comportamentul meu” , „Am realizat singur că am avut un comportament 
neadecvat”. 

”și eu am greșit față de ea în sensul că eu am încercat să o oblig să facă de frică, i-am 
dat maxim și am ajuns în tribunal, în sensul că mi-am pierdut și copiii” 

 

Sprijin din partea altora 

Trei dintre respondenți au accesat servicii de reabilitare în mod voluntary, după ce au realizat 
că au avut un comportament neadecvat, desi 1 dintre aceștia a menționat că nu a reușit să 
acceseze un serviciu de sprijin întrucât se suprapunea cu programul său de lucru și că a trebuit 
să muncească pentru a-și susține financiar familia. Aceștia consideră consilierea psihologică și 
alte servicii de reabilitare ca fiind principalii factori care fac posibilă schimbarea 
comportamentului agresiv. Participanții la intyerviuri au subliniat lucrurile pe care le-au 
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considerat cele mai supportive. În cee ace privește suportul psihologic, ei au precizat 
următoarele:  

” cred că m-a ajutat să îmi mai stăpânesc din nervi și m-a facut conștient, în continuare” 

” în mod ideal ajung la rădăcina problemei” 

” trebuie spus unui psiholog, tot ce are pe suflet, tot ce îl doare…eu cred că acel psiholog    
l-ar putea ajuta să-l îndrume…l-ar sfătui să fie mai calm, să lase de la el.”  

  

Aceștia au susținut că și alte modalități practice au contribuit la recuperarea lor:  

”am beneficiat de consiliere psihologică, psihoterapie, educație parentală, curs de calificare, 
indemnizație lunară” 

 

Și Biserica a jucat un rol important:  

” este un centru pentru reeducare, în sensul să nu mă mai droghez, să nu mai fumez, să nu mă 
mai consum cu stresul, cu nervii. Asta face parte tot din Biserică care mi-au trimis chiar și 
invitație…să rabd, să las de la mine și să merg înainte...Să fii blând și smerit înseamnă, să nu 
jignești.” 

 

Doar 1 participant a menționat sprijinul din partea familiei ca fiind important. Distanțarea 
persoanei de ceea ce a fost perceput ca provocare, a fost de asemenea considerate benefică.    

 

”nu doream să o mai văd, deci chiar nu doream să o mai văd, nici acum nu vorbesc cu ea, chiar 
nu vreau, mă întărâtă, mai bine decât să încerc să îi scriu un SMS sau ceva mai bine îmi văd de 
treabă, deci chiar nu vreau să mai am cu ea nimic.” 

 

1 participant a considerat că ordinul de restricție prin care s-a dispus restricția de a menține 
legătura cu copilul a avut cel mai mare impact asupra reducerii comportamentului agresiv.   

”dar cel mai greu a fost pentru mine când mi s-au dat acele 6 luni interdicție și 
pentru...Pentru a vedea copilul. Aia a fost cea mai mare lovitură pe care am primit-o și 
consider că băiatul acolo a suferit enorm de mult alea 6 luni. Deci toată lumea a crezut 
că îl ajută pe copil dar să știți că nu a fost așa, privarea de întâlnirile cu tatăl consider 
că cel puțin în cazul meu, cu copilul nu am avut acte de violență înainte, nu am avut nu 
știu ce certuri cu el, dar alea 6 luni mi-au fost foarte grele, parcă număram zilele. Îmi 
era frică să încalc acel ordin, asta este.” 
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La întrebarea ”ce ați face pentru a-i sprijini pe alții?” aceștia au menționat:  

” aș încerca să-l fac pe om să se ridice și să creadă în el însuși... i-aș spune să aibă 
încredere în el, că nu e sfârșitul lumii și se poate ridica...în spatele fiecărui om stau niște 
motive, nu poți judeca după aparențe... există ceva în spatele acțiunilor lui. Și atunci 
eu stau și mă gândesc trebuie spus unui psiholog, tot ce are pe suflet, tot ce îl doare, 
să-i spună acelui psiholog. Eu cred că acel psiholog l-ar putea ajuta să îl îndrume. Uite, 
dacă te-ai schimba în sensul să fii mai calm, să lași de la tine, sunt niște lucruri care să-
l ajute pe el. Eu știu că psihologul vrea să te ajute. Și el dacă ar asculta, că depinde de 
persoană, daca ar asculta ar avea șansa să ajungă de unde o pornit.” 

„Cred că ar trebui în primul rând la poliție, înainte să se ajungă cu actele la primărie 
deja pentru divorț, acolo ar trebui o mediere, o monitorizare, ceva ce să ajute”. 

„As înființa o rețea de comunități, unde oamenii care au comis asemenea fapte, pe 
lângă asistență psihologică și socială, pot lucra, trăi împreună. Comunități care au 
conexiuni cu societatea propriu-zisă. Pentru că acești oameni adesea rămân 
sechestrați /stigmatizați, singuri și fără sprijin .” 

 

Concluzii: 

➢ modelul parental și mediul familial își pune puternic amprenta asupra 
comportamentului viitorului adult; 

➢ serviciile destinate agresorului/victimei sunt puțin cunoscute și slab mediatizate în 
comunitate; 

➢ obligarea agresorului la consiliere psihologică de către instanță are caracter facultativ; 

➢ accesarea voluntară a serviciilor de reabilitare de către agresori, ca urmare a 
conștientizării comportamentului său nepotrivit și a nevoii de sprijin de specialitate, 
poate fi considerat un factor decisiv în reușita procesului de reabilitare; 

➢ în îmbunătățirea serviciilor de sprijin destinate agresorilor un factor important îl are 
creșterea implicării instituțiilor statului în oferirea unor servicii (biserica, servicii sociale, 
poliție). 
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Analiza statistică privind chestionarele aplicate victimelor violenței domestice:  

 

Chestionarul a fost completat în întregime de 21 de victime ale violenței domestice din 22 de 
respondente, toate cu vârsta de peste 18 ani. 19 dintre victimele respondente au fost de etnie 
română și 1 maghiară. Toate victimele au fost de sex feminin. 

 

Meseriile respondentelor au fost:  

➢ coordonator transport 

➢ contabil (mai multe cazuri) 

➢ pensionară (caz de boală) 

➢ elevă 

➢ reflexo-terapeut 

➢ secretară 

➢ profesor 

➢ terapeut 

➢ farmacist 

➢ designer 

➢ lucrător în comerț 

➢ casnică (mai multe cazuri) 

➢ asistent medical 

➢ mediator 

➢ asistent personal 

 

➢ În 16 (84,2%) dintre cazuri partenerul abuziv a fost bărbat, în 2 (10,5%) cazuri a fost femeie, 
iar într-un caz 1 (5,3%) copil. 17 (85%) dintre victimele respondente au copii, iar 3 (15%) 
nu sunt mame. 18 (81,8%) dintre victime au aflat de chestionar și l-au completat la 
îndemnul unui profesionist al autorităților/instituțiilor locale, 3 (13,6%) dintr-o altă sursă 
și 1 (4,5%) de pe un afiș. 
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Opiniile participantelor cu privire la experiențele acestora de violență domestică și abuz și 
la sprijinul oferit agresorilor  

 

Au fost adresate o serie de întrebări despre experiențele participanților de violență domestică 
și serviciile de sprijin oferite, care sunt cuprinse în tabelul de mai jos. Majoritatea 
participanților au fost de acord că au putut accesa servicii de sprijin atunci când au avut nevoie, 
precum și cu faptul că sprijinul a fost oferit la timpul potrivit. Mai mult de jumătate dintre 
acestea au menționat faptul că sistemul de justiție penală a fost implicat, însă au fost mai puțin 
sigure cu privire la eficacitatea acestuia. 

 

 

Întrebare 

Complet 

de acord 
De acord 

Nici nu 
sunt de 
acord nici 
nu 
dezaprob 

Dezacord 

 

Dezacord 
puternic 

 

Există un nivel bun de 
conștientizare generală a 
fenomenului violenței domestice 
și abuzului ca problemă socială în 
comunitatea mea. 

3 (13.6%) 4 (18.2) %) 6 (27.3%) 7 (31.8%) 2 (9.1%) 

Știam unde să merg pentru a 
primi ajutor în situația mea. 

3 (14.3%) 8 (38.1%) 2 (9.5%) 7 (33.3%) 1 (4.8%) 

Am putut accesa sprijin în situații 
de violență domestică și abuz 
atunci când am avut nevoie. 

5 (23.8%) 10 (47.6%) 4 (19%) 2 (9.5%) 0 

Sprijinul mi-a fost oferit la 
momentul potrivit. 

5 (23.8%) 8 (38.1%) 6 (28.6%) 1 (4.8%) 1 (4.8%) 

Atunci când am experimentat 
situații de violență domestică și 
abuz, au fost implicate autorități 
din sfera penală (poliție, instanțe 
de judecată, consiliere juridică). 

5 (23.8%) 10 (47.6%) 2 (9.5%) 1 (4.8%) 3 (14.3%) 

Implicarea autorităților din sfera 
penală s-a dovedit a fi eficientă 

3 (14.3%) 5 (23.8%) 9 (42.9%) 2 (9.5%) 2 (9.5%) 

Implicarea autorităților din sfera 
penală a fost utilă 

3 (14.3%) 5 (23.8%) 9 (42.9%) 1 (4.8%) 3 (14.3%) 

Implicarea autorităților din sfera 3 (14.3%) 2 (9.5%) 12 2 (9.5%) 2 (9.5%) 
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Întrebare 

Complet 

de acord 
De acord 

Nici nu 
sunt de 
acord nici 
nu 
dezaprob 

Dezacord 

 

Dezacord 
puternic 

 

penală a fost vitală pentru 
siguranța mea. 

(57.1%) 

Partenerul meu abuziv meu a fost 
tras la răspundere prin implicarea 
autorităților din sfera penală. 

3 (14.3%) 6 (28.6%) 6 (28.6%) 3 (14.3%) 3 (14.3%) 

Dacă partenerul meu abuziv meu 
nu era violent, de cele mai multe 
ori, relația mea era în regulă. 

7 (33.3%) 9 (42.9%) 4 (19%) 0 1 (4.8%) 

Dacă abuzul ar fi încetat, aș fi 
rămas în relație. 

5 (23.8%) 11 (52.4%) 3 (14.3%) 1 (4.8%) 1 (4.8%) 

Partenerului meu abuziv i s-a 
oferit sprijin din partea unor 
instituții publice pentru a-și 
schimba comportamentul. 

2 (9.5%) 4 (19%) 4 (19%) 6 (28.6%) 5 (23.8%) 

Pentru ca un abuzator să accepte 
ajutorul, acesta trebuie să 
realizeze că are o problemă de 
comportament.  

15 (71.4%) 5 (23.8%)   1 (4.8%) 

Dacă partenerul meu abuziv ar fi 
primit ajutor, lucrurile ar fi putut 
fi diferite. 

7 (33.3%) 7 (33.3%) 6 (28.6%)  1 (4.8%). 

Aș fi preferat să fi accesat sprijin 
pentru mine, pentru partenerul 
meu abuziv și (dacă este cazul) 
pentru copii. 

7 (33.3%) 12 (57.1%) 1 (4.8%)  1 (4.8%) 

 

De reținut faptul că majoritatea participantelor au fost de acord cu următoarea mențiune: 
dacă partenerul lor abuziv nu era violent, de cele mai multe ori, relația acestora era în regulă 
și 11 dintre participanți au declarat că ar fi rămas în relație dacă abuzul s-ar fi oprit. Majoritatea 
participantelor au fost de accord cu mențiunea că “pentru ca un abuzator să accepte ajutorul, 
acesta trebuie să realizeze că are o problemă de comportament, și că lucrurile puteau să fie 
diferite, dacă ar fi existat sprijin pentru partenerul abuziv.  9 persoane (42,8%), respectiv 
aproape jumătate din participanți au considerat că “partenerul lor abuziv ar fi putut fi ajutat 
dacă ajutorul potrivit ar fi fost disponibil”, cealaltă jumătate având dubii - 11 (52.4%) și doar 
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1 (4.8%) persoană a fost în dezacord puternic. Un număr de 16 (72.7%) dintre respondenteau 
menționat ca ar fi apelat la poliție.  

➢ La întrebarea după câți ani de abuz au început să se gândească că ar avea nevoie să solicite 
ajutor, răspunsurile au fost dispersate astfel: 

 

 

 

Elemente care au sprijinit sau împiedicat victimele violenței domestice și abuzului să 
realizeze schimbări   

 

Din perspectiva victimelor care au completat chestionarul, acestea au fost întrebate care au 
fost cele mai utile lucruri, relaționate cu ajutorul pe care l-au primit în situații de violență 
domestică și abuz: majoritatea au menționat „ suportul și consilierea psihologică” . Alte 
răspunsuri au adus în discuție:  

- „ ordinul de protecție” 

- „ consilierea juridică” 

- „ implicarea autorităților” 

- „ am avut cu cine vorbi” 

- „ adăpost” 
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-  „ am fost informată și îndrumată spre servicii de specialitate” 

- „  înțelegere, suport și facilitarea accesului la a beneficia de subvenție la plata chiriei” 

- „ informarea, împuternicirea, clarificarea”.  

- Au existat, de asemenea, și alte elemente importante, precum faptul că una dintre 
participante a menționat importanța consilierii psihologice pentru dânsa și pentru 
copilul său, iar altă participantă a menționat faptul că „ implicarea autorităților a mai 
tăiat din tupeul agresorului”.  

Alte participante au indicat schimbările pe care le-au realizat în ceea ce le privește, cum ar fi:  

-  „ am început reabilitarea” 

-  „ nu mai doresc să aud de bărbați”  

- „ am realizat că mă pot bucura de lucruri mărunte” 

- „ m-am șimțit mai în siguranță știind că o autoritate monitorizează situația noastră” 

- „ o mai bună conștientizare a valorii mele personale ca ființă umană” 

- ”... Ulterior am participat la o campanie împotriva abuzatorilor și am văzut că nu sunt 
singură și fără ajutor. Am reușit să iau partea celor abuzate, incluzându-mă și pe mine, 
în fața unor persoane care susțineau abuzatorii. Pentru mine a fost un act de curaj 
acest lucru, deoarece am ținut secret ceea ce mi se întâmplase până atunci”.  

Respondentele au apreciat că cele mai grave lucruri (dacă au existat) relaționate cu ajutorul 
pe care l-au primit în situații de violență domestică și abuz au fost: „ … copiii mi-au fost luați”, 
„ amenințări din partea agresorului”, perspectiva societății fiind prezentă: „ am realizat că am 
acceptat și persistat într-o relație toxică doar de ochii lumii”. O altă participantă a menționat 
că cel mai grav lucru a fost negarea poliției în ceea ce privește abuzul: „ poliția a negat că ar fi 
abuz. Adică nu par a fi bătută, și au refuzat plângerea.”,” ignoranța poliției.”  

În ceea ce privește aspectele care trebuie schimbate în legătură cu abordarea agresorilor, dacă 
victimele ar putea schimba ceva referitor la modul în care sunt abordați agresorii, majoritatea 
răspunsurilor s-au referit la necesitatea aplicării unor pedepse înnăsprite, precum:  pedepse 
mai severe pentru încălcarea ordinelor judecătorești, monitorizarea sporită de către autorități, 
„bătaia acestora”, eliminarea drepturilor părintești și închisoarea. Mai multe persoane au 
menționat că este nevoie ca polițiștii să nu mai judece victimele sau să-i scuze pe agresori. 
Alte persoane au pledat pentru consiliere și terapie „pentru modificarea gândirii, a atitudinilor 
și a comportamentului lor”; altele au considerat că este necesar să se abordeze posibila cauză 
a abuzului.  
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Concluziile focus grupurilor cu profesioniști organizate în cadrul proiectului 

"The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC) 

 

În cadrul activității “Time for Change: Evidence based research for new practice approaches” 
în proiectul "The Other Side of the Story: Perpetrators in Change" (OSSPC), DASM a organizat 
trei focus grupuri, care au vizat evaluarea nevoii existenței unor programe destinate muncii 
specialiștilor cu autorii actelor de violență pentru reducerea perpetuării violenței domestice 
în România, a înțelegerii circumstanțelor în care aceste programe funcționează, precum și a 
împărtășirii modelelor de bună practică și a metodelor de lucru cu agresorii. Datorită 
contextului pandemic, aceste întâlniri au avut loc online, pe platforma Zoom, în 4, 5 și 
6.11.2020, ora locală 10.00. 

În cadrul acestor întâlniri au participat 33 de actori sociali locali și naționali relevanți din punct 
de vedere al implicării lor în lupta privind combaterea violenței domestice, reprezentanți ai: 
Biroului pentru Analiza și Prevenirea Criminalității (IPJ Cluj); Poliției (cu atribuții pe violență 
domestică), Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj; Serviciului de Probațiune Cluj; Asociației 
Vivad; Corpului Mediatorilor Români (Cluj-Napoca); Centrului de cercetare și prevenire a 
violenței familiale și societale (Universitatea Babeș-Bolyai); Centrului de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței domestice (proiectul Comunitatea VeDe, ADI-ZMC); 
Serviciului management de caz pentru adulți, violență domestică, Asistență persoane vârstnice 
(DGASPC CLUJ); Adăpostului de urgență pentru victimele violenței domestice (DGASPC Cluj); 
Centrului Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat (DGASPC Cluj); Centrului pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie (DASM Cluj-Napoca); Serviciului Protecția 
Copilului și Familiei (DASM Cluj-Napoca); Centrului de asistență pentru agresori familiali 
(Cugir); Centrului de asistență pentru agresori familiali “O nouă șansă” (DGASMB București); 
Complexului de Servicii pentru Victimele Violenţei Domestice şi Agresori (DAS Timișoara), 
Centrului de asistență destinat agresorului (DGASPC București, sector 5), Penitenciarului Aiud, 
Asociației Transcena (Brașov); Centrului de consiliere pentru agresori (DAS Baia Mare) precum 
și un psihoterapeut, colaborator voluntar al DASM Cluj-Napoca. 

Structura focus grupurilor a urmărit recomandările ghidului de organizare a focus grupurilor, 
pus la dispoziția DASM de către coordonatorul activității, Universitatea Bournemouth (Marea 
Britanie). 

Astfel, în introducere, participanții au fost informați privind confidențialitatea datelor 
personale, înregistrarea întâlnirii, libera participare și implicare în dezbatere, regulile de 
funcționare, posibilitatea retragerii din întâlnire în orice moment și li s-a solicitat permisiunea 
de a face o fotografie de grup. Ulterior începerii înregistrării și prezentării echipei proiectului 
OSSPC din partea DASM, invitații au fost rugați să se prezinte scurt cu numele, instituția pe 
care o reprezintă, precum și care sunt beneficiarii sprijiniți în munca lor (victime/agresori). 
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Tema principală a discuțiilor a fost fenomenul violenței domestice, munca specialiștilor cu 
victimele violenței domestice și cu agresorii. În secțiunea principală a discuțiilor au fost aduse 
spre dezbatere două studii de caz oferite partenerilor de către coordonatorul activității, 
Universitatea Bournemouth din Marea Britanie, respectiv Studiul de caz nr. 2 -Jason și Amy și 
Studiul de caz nr. 3 -Lucy și Amil. 

Acestea au fost considerate ca fiind similare situațiilor cu care majoritatea actorilor prezenți 
se confruntă în munca lor. Au fost amintite, pe scurt, situații asemănătoare întâlnite în munca 
profeșioniștilor prezenți. S-a subliniat existența unor diferențe legislative între cele două țări- 
România și Marea Britanie, precum și diferențe generate de specificul religios (religia islamică 
din exemplul 3, în România nu este întâlnită cu o frecvență atât de mare ca și în UK). A fost 
recunoscut, totuși, faptul că problematica religioasă și diferențele confesionale au și în 
România un impact crescut asupra relațiilor de cuplu. 

În ultimii ani, România a întreprins o reformă ambițioasă și cuprinzătoare a legislației privind 
violența domestică și a adoptat, în mod constant, măsuri pentru a ratifica și pregăti 
implementarea Convenției de la Istanbul. 

În prezent, Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, în forma sa 
consolidată și completată aduce legislația privind violența domestică din România la cel mai 
înalt standard posibil, implementând toate prevederile convenției de la Istanbul. În practică 
însă, este nevoie de mult mai mult decât atât. În ceea ce privește centrele de zi sau cele 
rezidențiale destinate victimelor violenței domestice, acestea sunt insuficiente. 

În mare parte a țării nu există adăposturi protejate pentru victimele violenței domestice, iar 
posibilitatea reintegrării lor socio-locative este redusă. La nivelul Județului Cluj există un singur 
adăpost destinat victimelor violenței domestice care deservește întreg județul, un centru 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (DASM Cluj-Napoca), un centru de 
cercetare și prevenire a violenței familiale și societale (Universitatea Babeș-Bolyai) și un centru 
de consiliere pentru pentru prevenirea și combaterea violenței domestice pe zona 
metropolitană Cluj (ADI-ZMC, în cadrul proiectului Comunitatea VeDe), fără, însă, a exista 
vreun centru destinat muncii specialiștilor cu agresorii. 

În munca cu agresorii familiali sunt implicate mai multe instituții care încearcă să ofere servicii 
acestei categorii, la cererea instanței de judecată sau a persoanei, în mod voluntar. Astfel, se 
oferă sprijin și îndrumare agresorilor în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei 
(DASM), uneori se oferă servicii în cadrul Serviciului destinat persoanelor adulte din cadrul 
DGASPC Cluj și/sau în cadrul Serviciului de Probațiune, unde au existat programe de 
reabilitare, fără a se adresa specific beneficiarilor agresori familiali. 

În prezent, solicitările din partea instanței de judecată în acest sens sunt foarte puține. Nu 
există constrângeri legale pentru ca instanța de judecată să dispună obligativitatea ca agresorii 
să urmeze servicii de reabilitare. 

În România există actualmente doar 5 centre destinate muncii specialiștilor cu agresorii: două 
centre în București și câte unul în Cugir, Baia Mare și Timișoara. În cadrul focus grupurilor au 
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fost prezenți reprezentanți din partea tuturor centrelor amintite. De asemenea, Asociația 
Transcena din Brașov care activează în munca cu agresorul, a avut reprezentanți prezenți în 
cadrul acestora. 

 În timpul discuțiilor s-au evidențiat următoarele aspecte: 

➢ nevoia dezvoltării și creșterii numărului de programe de prevenție, prin introducerea 
obligatorie a programelor de educație timpurie în școli pe teme ce vizează fenomenul 
violenței domestice, bullying-ul și pregătirea tinerilor pentru viața de cuplu, creșterea 
implicării mass-media în schimbarea mentalității privind fenomenul violenței 
domestice, scăderea toleranței la acest fenomen și centrarea pe informarea 
comunității privind soluțiile și serviciile existente în acest sens. 

➢ necesitatea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și 
combaterea violenței domestice și respectarea recomandărilor Convenției de la 
Istanbul privind abordarea problematicii violenței domestice din perspectivă duală, 
atât din cea a victimei, cât și din cea a agresorului, prin creșterea numărului de centre 
destinate victimelor violenței domestice și a apartamentelor protejate, înființarea 
centrelor destinate muncii cu agresorul în fiecare oraș, restructurarea organigramei 
instituțiilor publice de profil- prin înființarea de posturi atât în munca cu victimele 
violenței domestice cât și în munca cu agresorii, angajarea de personal și formarea de 
specialiști în domeniul muncii cu agresorul, dezvoltarea de programe de formare în 
domeniul violenței domestice și a muncii cu agresorul, dezvoltarea de proceduri clare 
privind munca cu agresorul și intervenția integrată a specialiștilor implicați, munca în 
echipe multidisciplinare. 

➢ nevoia creșterii responsabilității actorilor principali (profesori, doctori, preoți, 
educatori, polițiști și personal din cadrul serviciilor de asistență socială) în 
recunoașterea/ identificarea și semnalarea, cât mai precoce, a situațiilor de 
abuz/violență în familie, întărirea protocoalelor de colaborare între diferite instituții 
publice și private (poliție, judecătorie, psihiatrie, servicii sociale, DGASPC-uri, 
creșe/grădinițe/școli, cabinete ale doctorilor de familie, centre de zi pentru copii etc.) și 
operaționalizarea serviciilor existente (cum ar fi echipele mobile de intervenție în 
situații de urgență, și/sau monitorizarea respectării ordinelor de protecție cu ajutorul 
brățărilor electronice). 

➢ existența unor lacune legislative (lipsa unor pedepse graduale aplicate agresorilor, 
caracterul facultativ și accesoriu al dispunerii de către instanța de judecată, a 
obligativității de a urma un program de consiliere psihologică de către agresori, existența 
unor neconcordanțe în intervenția în situațiile de abuz asupra copilului și în prevederile 
legale privind situațiile de acte sexuale cu minori). 

În ceea ce privește barierele cu care se confruntă autorii actelor de violență domestică în 
accesarea serviciilor adresate acestora, pe lângă barierele externe legate de toleranța 
crescută față de fenomenul violenței domestice, de lipsa unor servicii specializate destinate 
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acestei categorii și a impunerii obligativității, în toate situațiile, ca agresorul să urmeze 
programe de reabilitare/consiliere psihologică, au fost identificate și bariere interne cu care 
se confruntă făptașul, precum lipsa conștientizării, minimalizarea faptelor sale sau 
neacceptarea vinovăției, slaba motivație interioară, istoricul său (abuz în copilărie, modelul 
comportamental învățat în familia de origine, bolile psihice, credințele religioase, adicțiile 
sale). 

În ceea ce privește factorii motivaționali care stau la baza dorinței de implicare a agresorului 
în procesul de schimbare, cei mai elocvenți au fost considerați a fi factorii motivaționali interni 
precum conștientizarea, acceptarea problemei și dorința de schimbare (din păcate, se 
regăsesc în foarte puține cazuri), relația cu copiii săi (mai ales în situațiile de divorț în care sunt 
implicați și copiii), credințele religioase. În ceea ce privește factorii motivaționali care sunt 
exercitați din exterior, s-au amintit obligarea agresorilor de a urma programe de reabilitare și 
consecințele care converg din nerespectarea acestei dispoziții a instanței de judecată, 
implicarea și profesionalismul specialiștilor, munca în echipă a acestora, intervenția 
individualizată și tehnicile de intervenție folosite - abordarea asertivă. 

 Ca modele de bună practică au fost prezentate abordările celor cinci centre destinate muncii 
cu agresorii familiali, funcționale în acest moment, în România, respectiv: 

➢ Centrul de asistență pentru agresori familiali “O nouă șansă” (DGASMB București), 
care oferă consiliere socială, consiliere psihologică și mediere a conflictului, consiliere 
în domeniul adicțiilor, consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor 
la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de dezintoxicare. 

➢ Centrul de asistență destinat agresorului (DGASPC București, sector 5), care oferă 
consiliere psiho-socială și suport psiho-emoțional, consiliere juridică, informare, 
mediere familială, orientare vocațională. 

➢ Centrul de consiliere pentru agresori (DAS Baia Mare) care oferă consiliere psihologică, 
educație și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viață prosocială, activități și 
servicii de prevenire și combatere a violenței domestice, de corectare a 
comportamentelor, de sprijin și reabilitare, de reinserție și integrare socială a 
agresorilor, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislație 
națională și sancțiuni aplicabile. 

➢ Complexul de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice și Agresori (DAS 
Timișoara), care asigură evaluarea/reevaluarea beneficiarului și oferă servicii de 
reabilitare, incluzând programe de consiliere individuală/ de grup, programe de 
consiliere și mediere familială, servicii de reinserție profesională - activități de 
informare, orientare și consiliere vocațională, educație parentală, subvenții, servicii de 
psihoterapie și servicii de formare profesională, pe baza unui plan individualizat de 
intervenție. 

➢ Asociația Transcena, Brașov, care desfășoară activități în patru domenii: educație și 
formare, monitorizare și advocacy, parteneriat social și teatru social, având o implicare 
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activă în numeroase proiecte privind violența domestică și violența de gen – prevenirea 
și reducerea riscurilor, prin organizarea unor cursuri de formare pentru consilieri școlari 
și profesori, precum și dezvoltarea unor programe privind munca cu agresorii. 

În munca cu agresorul au fost evidențiate, ca modele de lucru, individualizarea serviciilor 
oferite prin evaluarea complexă a situației psiho-sociale a agresorului, prin întocmirea unor 
planuri de intervenție individuale și specifice fiecărui beneficiar, munca în echipe 
multidisciplinare, încheierea de protocoale de colaborare, intensa colaborare între 
specialiștii/instituțiile care oferă servicii victimei și cele care oferă servicii agresorilor, în 
vederea formării unei imagini de ansamblu/ păstrarea aceleiași echipe atât în munca cu 
victima cât și în cea cu agresorul, rolul medierii în anumite situații (cu acordul ambelor părți, 
în situații de divorț când este vorba de copii și în funcție de riscurile existente și de gravitatea 
actelor violente), abordarea asertivă. 

 

A fost identificat tiparul frecvent al victimei violenței domestice: 

➢ majoritatea femei; 

➢ minore, lipsite de pregătire pentru viață, relații disfuncționale cu părinții; 

➢ lipsa unui loc de muncă, a unei locuințe proprii-dependența financiară de partener; 

➢ lipsa sprijinului familiei lărgite; 

➢ nivel educațional- din toate categoriile; 

➢ viață socială redusă; 

➢ mamă cu copii. 

 

A fost identificat tiparul frecvent al agresorului: 

➢ majoritatea bărbați; 

➢ diverse adicții; 

➢ probleme psihiatrice; 

➢ abuz în familia de origine; 

➢ nivel educațional - din toate categoriile; 

➢ probleme cu poliția. 

 

Perspectiva victimelor violenței domestice: 

➢ Femeia victimă alege, de cele mai multe ori, să nu apeleze la anumite instituții, din mai 
multe motive precum: lipsa de informare; teama față de agresor; existența copiilor; 
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lipsa susținerii din partea familiei de proveniență; situația materială precară; teama de 
a nu fi blamată; slaba încredere în instituțiile statului; 

➢ Revenirea victimei în relația cu agresorul este des întâlnită, fiind explicată prin prisma 
dependenței psihologice dezvoltată față de agresor, prezenței sindromului Stockholm, 
dependenței financiare, resurselor reduse în ceea ce privește posibilitatea de 
reinserție, lipsa unor locuințe protejate și a resurselor sociale. 

 

Perspectiva agresorului: 

➢ minimizarea gravității actelor sale; 

➢ învinovățirea victimei pentru comportamentul său agresiv (a fost provocat); 

➢ percepția eronată privind stereotipurile de gen (bărbatul conduce, femeia se supune). 

 

Probleme localizate specific: 

➢ În anumite comunități de romi din România (ex. Zona Pata Rât din Cluj-Napoca) este 
evidențiată problematica minorelor care au o viață de cuplu de la vârste fragede, 
specificul relațiilor dintre parteneri (nu își legalizează relațiile prin căsătorie, sunt 
implicați în relații de concubinaj, întrețin relații cu mai multe persoane, sunt toleranți 
la fenomenul violenței domestice, pe care îl consideră o normalitate din cauza 
modelului din familie și modului lor de viață). Această categorie refuză, de cele mai 
multe ori, intervenția instituțiilor statului. 

➢ În mediul rural s-a evidențiat o toleranță mai crescută față de fenomenul violenței 
domestice, atât din partea comunității dar și din partea actorilor sociali implicați în 
combaterea violenței domestice. În mediul rural accesul la informație și la servicii 
specializate este cu mult mai scăzut decât în mediul urban. 

➢ Grad crescut de revictimizare - o consecință atât a imposibilității victimei de a se 
desprinde de agresor, dar și a lipsei de servicii destinate muncii cu agresorul. 

➢ Numărul victimelor este egal cu numărul agresorilor, fiind nevoie de o echitate în 
oferirea serviciilor, atât pentru victime cât și pentru agresori. 
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Concluzii finale 

Realizând o scurtă analiză a rezultatelor și concluziilor obținute în partea de cercetare practică 
din cadrul proiectului OSSPC (realizare interviuri cu agresori familiali, aplicare chestionare 
victime violență domestică, organizarea de focus grupuri cu profesioniști) este evidențiat 
faptul că trebuie schimbată mentalitatea la nivelul maselor, că trebuie să depășim focusarea 
exclusivă asupra victimei violenței domestice, prin lărgirea abordării fenomenului violenței 
domestice și din perspectiva agresorului familial și schimbarea comportamentului neadaptativ 
al acestuia.  

În același timp, considerăm că o legislație mult îmbunătățită, fără o aplicabilitate practică, fără 
proceduri clare și fără respectarea aplicării pedepselor prevăzute, scade credibilitatea în 
instituțiile statului, împuternicind agresorii care știu că nu există consecințe pentru 
comportamentele lor, întărindu-le convingerile eronate.  

Recunoaștem importanța modificărilor legislative recente din România în sensul protejării 
victimelor violenței domestice, prin introducerea ordinelor de protecție provizorii, prin 
creșterea penalizării agresorilor în cazurile nerespectării ordinelor de protecție, prin 
monitorizarea agresorilor familiali prin brățări electronice, prin introducerea termenului de 
violență cibernetică, prin modificarea vârstei consimțământului la acte sexuale cu un minor și 
prin creșterea pedepselor pentru infracțiunile împotriva libertății și integrității sexuale.   

Reiterăm faptul că, dacă se dorește ca aceste modificări să fie eficiente și, în general, dacă se 
dorește diminuarea fenomenului violenței domestice în mod real și protecția adecvată a 
victimelor vulnerabile, e necesară o schimbare de paradigmă și formarea intensivă a tuturor 
profesioniștilor într-o filozofie orientată pe drepturile omului.  

Totodată, considerăm a fi esențiale următoarele: creșterea numărului de programe 
educaționale și de prevenție în școli în ceea ce privește educația sexuală, implicarea mass-
mediei în schimbarea mentalităților, ieșirea din sfera victimei și dezvoltarea de servicii de 
specialitate în mod echitabil, atât pentru victime cât și pentru agresori. 

În acest context, tragem un semnal de alarmă cu privire la necesitatea creșterii 
responsabilității instituțiilor statului în dezvoltarea serviciilor de care comunitatea are nevoie 
pentru reducerea fenomenului violenței domestice, la necesitatea alocării de fonduri de la 
bugetul de stat și din bugetele locale pentru dezvoltarea serviciilor pentru victimele violenței 
domestice și agresorii familiali, a centrelor de consiliere, a centrelor rezidențiale, a 
adăposturilor și apartamentelor protejate, conform prevederilor legale. 

În același timp, trebuie să recunoaștem faptul că suntem slab pregătiți, că în România anului 
2020 nu există programe de instruire în domeniul muncii specialiștilor cu agresorii familiali, că 
numărul specialiștilor acreditați în acest sens este foarte mic și că, pentru a oferi servicii de 
calitate avem nevoie de cursuri de instruire privind specificul muncii cu agresorii pentru toți 
specialiștii implicați în domeniul violenței domestice și nu numai. 
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Recomandări 

➢ Instruirea intensivă și pluridisciplinară a tuturor profesioniștilor implicați în munca cu 
victima și agresorul familial (polițist, doctor, educator, învătăror, profesor, asistent 
social, psiholog, avocați, procurori, judecători) cu privire la specificul violenței 
domestice, identificarea precoce a situațiilor și semnalarea acestora către instituțiile 
competente; 

➢ Implicarea activă a comunității în identificarea și sesizarea cazurilor de violență către 
instituțiile competente; 

➢ Abordarea multidisciplinară și oferirea de servicii integrate în ceea ce privește 
protecția victimelor, înființarea unui număr suficient de centre de zi, apartamente 
protejate, destinate victimelor; 

➢ Abordarea multidisciplinară și oferirea de servicii integrate în ceea ce privește 
reabilitarea agresorilor, înființarea unui număr suficient de centre destinate muncii cu 
agresorii familiali; 

➢ Formarea profesională a specialiștilor în munca cu agresorii familiali; 

➢ Dezvoltarea de proceduri clare de lucru cu agresorii familiali; 

➢ Demararea măsurilor ce se impun pentru operaţionalizarea sistemului electronic de 
supraveghere a agresorilor; 

➢ Operaționalizarea serviciilor existente sau dezvoltarea acestora în fiecare localitate 
precum echipele mobile de intervenție în situații de urgență; 

➢ Rezolvarea cu celeritate a plângerilor în cazurile de violență domestică, a cazurilor de 
divorț cu istoric de violență domestică; 

➢ Îmbunătățirea abilităților profesioniștilor din domeniu prin asigurarea unor formări 
profesionale continue, de calitate; 

➢ Introducerea în dispunerea instanței a caracterului obligatoriu în ceea ce privește 
participarea agresorilor familiali la servicii de reabilitare, monitorizarea respectării 
dispoziției instanței și sancționarea acestora în cazul nerespectării legii; 

➢ Introducerea unor pedepse graduale pentru agresorul familial; 

➢ Elaborarea unei metodologii unitare și a unui set de instrumente standardizate pentru 
lucrul cu agresorii; 

➢ Responsabilizarea agresorilor prin constituirea unui cadru instituţional integrat şi 
adoptarea unor politici şi măsuri specifice; 

➢ Demararea de urgenţă, în mass media, în societate şi în şcoli, a unei campanii naţionale 
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de informare, conştientizare şi de sensibilizare asupra luptei împotriva oricărui tip de 
violenţă verbală, psihologică sau fizică și importanța asigurării unor servicii de 
specialitate destinate reabilitării agresorilor; 

➢ Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între partenerii interni şi între statul român şi 
statele sau organismele internaţionale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie. 
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ANEXE 

 

Anexa 1: Studii de caz utilizare la Focus Grupuri 

Trei Studii de caz pentru utilizare la Focus Grupuri în cadrul proiectului OSSPC: 

Studiu de caz 1: Maria și Tony   

Maria și Tony au în jur de treizeci de ani și sunt căsătoriți de patru ani. Tony în prezent ia o 
pauză de la un loc de muncă despre care spune că i-a provocat probleme de sănătate mintală 
și o persistentă vătămare a spatelui, pentru care a primit beneficii sociale și și-a auto-
administrat tratament, consumând canabis și analgezice. Maria are calificare post-
universitară și avea un loc de muncă bine plătit, dar tocmai a intrat în concediu de 
maternitate, fiind însărcinată cu primul ei copil. De când se confruntă cu probleme de 
sănătate mintală, Tony a avut mai multe întâlniri cu medicul său, cu care a discutat 
preocupările sale referitoare la stres și la furia manifestată acasă. Medicul i-a prescris 
antidepresive. Maria i-a rugat pe Tony și pe prietenii săi să nu mai fumeze canabis în 
apropierea sa. Tony a refuzat să ia în calcul rugămintea Mariei. În prezent, Tony refuză și să 
contribuie la chirie sau la alte cheltuieli de trai, iar atunci când i se reproșează acest lucru, se 
enervează, țipă și aruncă cu lucruri, odată aruncând chiar și cu un computer. Acest lucru a 
speriat-o pe Maria, așa că a vorbit cu medicul curant, menționând că îi era frică, dar că a 
încercat să nu reacționeze pentru a nu răni mândria lui Tony sau să-i afecteze sănătatea 
mintală. Medicul curant a discutat cu Maria despre posibilitatea acesteia de a accesa serviciile 
sociale în vederea obținerii de suport preventiv. Maria a fost de acord și i s-a alocat un 
manager de caz (Jessie) pentru a o sprijini. Deoarece existau îngrijorări cu privire la riscurile 
comportamentului lui Tony față de copilul nenăscut, managerul de caz a vorbit și cu Tony. La 
început, Tony nu a fost încântat ca trebuie să vorbească despre situație și a vrut ca Maria să 
nu mai țină legătura cu Jessie, dar după câteva săptămâni, când și-a dat seama că Maria nu 
are de gând să facă acest lucru, a fost de acord să vorbească din nou cu managerul de caz, 
asigurându-l că va încerca să-și țină temperamentul sub control. Câteva săptămâni mai târziu, 
Maria i-a spus lui Jessie că comportamentul lui Tony s-a îmbunătățit inițial, dar la scurt timp 
după nașterea copilului, Tony a devenit frustrat de plânsul bebelușului și a încercat să-l ia cu 
forța din brațele Mariei. Maria a vorbit cu Jessie și au reușit împreună să-l convingă pe Tony 
să acceseze un program local de sprijin pentru agresori. Maria oferă periodic rapoarte 
profesioniștilor care lucrează cu agresorii despre progresul lui Tony și, de asemenea, o 
informează și pe Jessie. După șase luni Maria raportează o îmbunătățire marcată a 
comportamentului lui Tony față de ea și de copil. 
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Studiu de caz 2: Jason și Amy 

Jason are douăzeci și doi de ani iar Amy are șaptesprezece ani. Aceștia ies împreună de 6 luni. 
Amy locuiește cu părinții ei, în timp ce Jason trăiește singur. Amy era foarte conștiincioasă, 
însă, de când a început facultatea și este implicată într-o relație cu Jason, s-a arătat mai puțin 
interesată de aspectele educaționale. Ea vine acasă la ore foarte târzii, iar părinții ei sunt 
îngrijorați de faptul că a aceasta ar fi început să bea și, probabil, să consume droguri. Părinții 
lui Amy nu știu că aceasta a apelat la medicul ei pentru metode contraceptive, deoarece nu 
ar fi de acord. Ei au amenințat-o că o vor alunga din casă dacă va continua relația cu Jason. 
Dacă se va întâmpla acest lucru, Amy spune că va muta cu Jason. Jason este un tip simpatic, 
foarte popular. Deoarece acesta are o mașină personală și trăiește pe cont propriu, este 
adesea înconjurat de prieteni care rămân, peste noapte, la el. Este cunoscut pentru faptul că 
poate face rost de droguri și este consumator de droguri. Poliția a fost chemată pentru un 
incident de violență domestică acasă la Jason, deoarece vecinii au raportat că au auzit-o pe 
Amy strigând. Aceasta nu a depus plângere împotriva lui Jason. Cu altă ocazie, noaptea târziu, 
Jason a fost văzut strângând-o agresiv de gât pe Amy, în timp ce coborau pe o stradă din oraș. 
După eveniment, Amy i-a spus consilierului școlar că a experimentat abuzul sexual, dar nu a 
dezvăluit numele autorului. Coordonatoarea de an a tinerei a observat că aceasta a devenit 
foarte anxioasă. Jason o sună constant și îi urmărește activitatea atunci când nu sunt 
împreună, inclusiv la începutul și la sfârșitul programului de la colegiu. De asemenea, aceasta 
a observat niște vânătăi la încheieturile lui Amy, la mâini și pe față, însă când a întrebat-o de 
proveniența lor, Amy a refuzat să vorbească despre asta. Jason a încercat să apeleze la servicii 
de consiliere pe adicții. A fost referit unui serviciu de asistență care a luat legătură cu acesta 
pentru a-i oferi sprijin. La întâlnirea cu consilierul său, i-a spus acestuia că se enervează atunci 
când consumă și că uneori își pierde control. A fost direcționat către un centru destinat muncii 
cu agresorii, însă i s-a comunicat că nu se va lucra cu el cât timp continuă să consume 
substanțe ilegale. El simte că se află într-o situație imposibilă. 

 

Studiu de caz 3: Lucy și Amil 

Lucy și Amil au o relație de aproximativ 13 ani și au împreună patru copii. Amil s-a născut în 
Irak, dar s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu 18 ani și conduce o mică afacere. Amil este o 
persoană foarte religioasă, urmând o practică de închinare zilnică riguroasă, având pretenția 
ca și copiii lor să se conformeze strict acestei practici. Lucy lucrează cu normă întreagă și acum 
toți copiii sunt la şcoală. Nu dorește să mai aibă și alți copii, dar Amil se opune contracepției 
din motive religioase. Atunci când Lucy a sugerat să facă vasectomie, Amil a refuzat să ia în 
considerare această opțiune a spus că îl va face să se simtă mai puțin bărbat. Lucy a apelat la 
medicul ei, care i-a oferit contracepție pe care și-a administrat-o, fără a-i dezvălui lui Amil 
acest lucru, știind că acesta ar obiecta. În ultimul timp Lucy resimte foarte multă tensiune 
referitoare la mai multe probleme despre care Amil avea opinii puternice, ea simțindu-se 
incapabilă să discute cu el fără ca acesta să nu strige la ea. Un prieten i-a sugerat să contacteze 
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un serviciu local de asistență pentru femei. Lucy a făcut acest lucru și i-a explicat specialistului 
că Amil a exercitat un nivel ridicat de control asupra vieții sale și, de asemenea, asupra copiilor 
ei. Copiii fac ore întregi rugăciuni dimineața și seara, ceea ce îi face să întârzie la școală și să 
rămână în urmă cu temele. Amil dictează modul în care ar trebui să se facă rugăciunile, și apoi 
schimbă adesea regulile fără explicații. Dacă copiii se comportă incorect, Amil îi lovește peste 
față sau îi trage de brat. În timp ce Lucy experimentează unele episoade de violență fizice, 
conform declarațiilor acesteia, copiii săi au fost victime frecvente și au fost supuși 
amenințărilor constante de vătămare mai gravă. Lucy i-a spus specialistului (Candy) despre o 
serie de incidente specifice în care Amil o rănise. Lucy i-a spus lui Candy că se simte ca și cum 
ar păși mereu pe coji de ouă. Ea nu are prieteni, iese rar din casă și nu are propriul cont bancar. 
Lucy spune că îl iubește pe Amir și că dorește să rămână în relație, simte doar că Amir trebuie 
să fie mult mai înțelegător cu nevoile ei. Candy i-a sugerat lui Lucy că trebuie să vorbească cu 
asistentul social întrucât menționase faptul că, copiii ei se confruntă cu violență fizică. Lucy a 
spus că este conștientă de acest lucru, dar că nu este încă pregătită să vorbească cu ei despre 
aceasta. Serviciile sociale au contactat-o pe Lucy, care a spus că nu există nicio problemă și că 
ea inventase poveștile despre Amil fiindcă avuseseră o ceartă. Amil și copiii au confirmat, de 
asemenea, că nu au existat probleme atunci când au fost întrebați. Nici școala și medicul nu 
au avut îngrijorări cu privire la copii. Nu au mai fost luate alte măsuri. 

 

Întrebări: 

• Există similarități între fiecare studiu de caz prezentat și tipurile de cazuri pe care le 
experimentați în profesia dvs? 

• În ce moment ar fi putut fi oferită o intervenție? (Sistem de justiție penală și opțiuni 
voluntare) 

• Ce ar presupune intervenția ideală în acest context, pentru a stopa violența domestică și 
abuzul? Ce sprijin ați oferi atât victimei, cât și agresorului?   
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Anexa 2- Întrebări cheie pentru derularea focus-grupului 

 

Durata Focus grupului: 45 minute - 1 oră (maxim) 

Introducere focus grupuri: 

• Reamintiți-le participanților că sesiunea este înregistrată și că pot participa cu camera 
video oprită dacă doresc. 

• Începeți înregistrarea. 

• Confirmați că toți participanții au citit foaia de informații și au semnat formularul de 
consimțământ. 

• Întrebați dacă au întrebări în această etapă. 

• Vă rugăm să solicitați fiecărui participant să se prezinte precizând numele, domeniul de 
activitate și instituția pe care o reprezintă. 

Prima parte a focus grupului:  

Utilizarea studiilor de caz/exemplelor. Asigurați un interval de timp de 15-25 de minute 
pentru discutarea fiecărui studiu de caz. Studiile de caz trebuie trimise în avans, alături de 
următoarele întrebări: 

• Există similarități între fiecare studiu de caz prezentat și tipurile de cazuri pe care le 
experimentați în profesia dvs? 

• În ce moment ar fi putut fi oferită o intervenție? (Sistem de justiție penală și opțiuni 
voluntare) 

• Ce ar presupune intervenția ideală în acest context, pentru a stopa violența domestică și 
abuzul? Ce sprijin ați oferi atât victimei, cât și agresorului?   

Întrebări suplimentare (pentru ultimele 20-30 de minute): 

Puncte de vedere cu privire la serviciile de suport existente în domeniul violenței domestice 
și a abuzului. 

Opiniile participanților despre munca actuală cu agresorul: 

• În opinia dumneavoastră, există lacune în furnizarea actuală a serviciilor pentru agresor 
în comunitatea dvs.? Daca da, care sunt acestea? 

• În opinia dumneavoastră, există bariere cu care se confruntă agresorii care accesează 
sprijinul în timp util și eficient? Daca da, care sunt acestea? 

• Dacă ați putea schimba un lucru în legătură cu situația privind intervenția în munca cu 
agresorul în comunitatea dvs., care ar fi? 

La finalul focus grupului: 
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• Mulțumiți participanților pentru participare. 

• Comunicați participanților că veți trimite un e-mail pentru a le mulțumi pentru participare 
și pentru a le solicita orice comentarii finale, pe care s-ar putea să nu fi putut să le 
împărtășească în cadrul întâlnirii și la care au reflectat ulterior.  

• Amintiți-le de serviciile locale de asistență în cazul în care grupul de discuții ar ridica orice 
probleme sensibile pentru ei. 

• Opriți înregistrarea și salvați-o conform instrucțiunilor din ghidul pentru desfășurarea 
focus grupurilor. 
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Anexa 3: Chestionarele pentru victimele violenței domestice 

Formular Informații Participant – Chestionar pentru cercetare 

Numele meu este Orlanda Harvey și fac parte dintr-o echipă de cercetători ai Universității 
Bournemouth, din Marea Britanie. Ca parte a unui proiect cu finanțare europeană, realizăm 
cercetări cu privire la violență domestică și abuz, pentru a putea înțelege mai bine cum să 
dezvoltăm programe care să sprijine victime supraviețuitoare și să sprijine și să conducă la 
modificarea potențială a comportamentelor agresorilor. 

Toate detaliile și informațiile colectate în cadrul cercetării vor fi confidențiale și anonime și 
nicio persoană nu va fi identificabilă. Înainte de a decide dacă răspundeți sau nu la 
chestionarul de față, vă rugăm să vă acordați timp pentru a citi următoarele informații și 
pentru a le discuta cu alții, dacă doriți. De asemenea, dacă aveți întrebări, mă puteți contacta 
în mod direct. 

Participanți: Pentru a lua parte la studiu, trebuie să aveți vârsta minimă de 18 ani și să 
experimentați în prezent/să fi experimentat în ultimii 10 ani situații de violență domestică și 
de abuz.  

Scop: Proiectul își propune prevenirea perpetuării violenței domestice și schimbarea 
modelelor comportamentale violente și abuzive ale agresorilor victimelor violenței 
domestice, prin creșterea abilităților profesioniștilor din domeniu în a-i învăța pe agresori să 
adopte un comportament non-violent în relațiile interpersonale. 

Completarea chestionarului va dura aproximativ 15-minute pentru a fi completat și cuprinde, 
printer altele, și câteva întrebări deschise, pentru a vă oferi posibilitatea de a le completa și 
de a vă împărtăși gândurile și opiniile. Vă rugăm să fiți cât mai deschise și să detaliați răspunsul 
dvs. la orice întrebare. Cu cât sunteți mai sinceră, cu atât informațiile oferite vor fi mai utile și 
mai semnificative. 

Beneficii: Cu toate că nu există beneficii imediate pentru persoanele care participă la proiect, 
participarea dvs. la această cercetare va aduce o contribuție valoroasă pentru înțelegerea 
noastră a fenomenului violenței domestice și a abuzului și la potențialul sprijin viitor pentru 
victimele violenței domestice/abuzului. 

Confidențialitate: Numai echipa de cercetare va avea access la datele studiului. Datele 
anonimizate colectate în acest studiu vor putea fi utilizate în rapoartele viitoare. Cu toate 
acestea, toate detaliile oferite sunt anonime și nicio persoană nu va putea fi identificată prin 
intermediul vreunei publicării datelor de cercetare. Pentru protecția dvs. și a cercetătorilor 
care efectuează acest studiu, această cercetare a fost revizuită și aprobată în conformitate cu 
codul de etică a cercetării al Universității Bournemouth (BU). Notificarea de confidențialitate 
al participantului la cercetare al BU oferă mai multe informații despre modul în care ne 
îndeplinim responsabilitățile în calitate de operator de date și despre drepturile dvs. în 
calitate de persoană fizică, în conformitate cu legislația privind protecția datelor. 
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Retragere: Vă puteți retrage din completarea chestionarului în orice moment. Vă rugăm să 
rețineți că pentru a vă retrage trebuie doar să închideți pagina browserului (dacă veți 
completa online) sau să nu returnați chestionarul cercetătorului. Dacă ați completat și trimis 
deja chestionarul, nu vom putea elimina răspunsurile dvs. anonime din studiu. 

Vă mulțumim pentru timpul acordat. Dacă aveți întrebări cu privire la această cercetare, vă 
rugăm să nu ezitați să mă contactați, folosind informațiile de mai jos. 

Date de contact: Cercetători: Orlanda Harvey: harveyo@bournemouth.ac.uk; și J. Levell, 
Email: jLevell@bournemouth.ac.uk . Dacă aveți vreo îngrijorare referitor la orice aspect al 
acestei cercetări și doriți să faceți o sesizare în acest sens, vă rugăm să contactați: Prof V. 
Hundley, Vice-decan pentru Cercetare & Practică profesională: Faculty of Health and Social 
Care, Bournemouth University prin email: researchgovernance@bournemouth.ac.uk   

 

Confirm faptul că am peste 18 ani și aș dori să continui completarea chestionarului. 

 

Experiențe de violență domestică și abuzuri (VDA): Chestionar 

Prin completarea acestui chestionar, se presupune că v-ați dat consimțământul complet 
informat. 

Vă mulțumim pentru participare. Sperăm să învățăm din experiența dvs. pentru a putea ajuta 
alte persoane, în viitor. Menționăm faptul că nu există răspunsuri corecte sau greșite, părerea 
dvs. este importantă. 

 

SECȚIUNEA 1: În ce măsură sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu următoarele 
afirmații? - vă rugăm să bifați o căsuță.  Secțiune obligatorie  

 

 

 

Complet 

de acord 

De acord Nici nu 
sunt de 
acord nici 
nu 
dezaprob 

Dezacord 

 

Dezacord 
puternic 

 

Există un nivel bun de conștientizare 
generală a fenomenului violenței 
domestice și abuzului ca problemă 
socială în comunitatea mea. 

     

Știam unde să merg pentru a primi      

mailto:harveyo@bournemouth.ac.uk
mailto:jLevell@bournemouth.ac.uk
mailto:researchgovernance@bournemouth.ac.uk
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Complet 

de acord 

De acord Nici nu 
sunt de 
acord nici 
nu 
dezaprob 

Dezacord 

 

Dezacord 
puternic 

 

ajutor în situația mea. 

Am putut accesa sprijin în situații de 
violență domestică și abuz atunci 
când am avut nevoie. 

     

Sprijinul mi-a fost oferit la momentul 
potrivit. 

     

Atunci când am experimentat situații 
de violență domestică și abuz, au fost 
implicate autorități din sfera penală 
(poliție, instanțe de judecată, 
consiliere juridică). 

     

Implicarea autorităților din sfera 
penală s-a dovedit a fi eficientă 

     

Implicarea autorităților din sfera 
penală a fost utilă 

     

Implicarea autorităților din sfera 
penală a fost vitală pentru siguranța 
mea. 

     

Partenerul meu abuziv meu a fost 
tras la răspundere prin implicarea 
autorităților din sfera penală. 

     

Dacă partenerul meu abuziv meu nu 
era violent, de cele mai multe ori, 
relația mea era în regulă. 

     

Dacă abuzul ar fi încetat, aș fi rămas 
în relație. 
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Complet 

de acord 

De acord Nici nu 
sunt de 
acord nici 
nu 
dezaprob 

Dezacord 

 

Dezacord 
puternic 

 

Partenerului meu abuziv i s-a oferit 
sprijin din partea unor instituții 
publice pentru a-și schimba 
comportamentul. 

     

Pentru ca un abuzator să accepte 
ajutorul, acesta trebuie să realizeze 
că are o problemă de 
comportament.  

     

Dacă partenerul meu abuziv ar fi 
primit ajutor, lucrurile ar fi putut fi 
diferite. 

     

Aș fi preferat să fi accesat sprijin 
pentru mine, pentru partenerul meu 
abuziv și (dacă este cazul) pentru 
copii. 

     

Partenerul meu abuziv meu ar fi 
putut fi ajutat dacă ajutorul potrivit 
ar fi fost disponibil. 

     

 

SECȚIUNEA 2: Experiența personală 

 

După câți ani de abuz ați început să vă gândiți ca e nevoie să solicitați ajutor? 

Ați apelat la poliție? Da / Nu 

Daca da,  

De câte ori ați sunat la poliție? ________ 

Vă rugăm explicați, cu cuvintele dvs.: 

i) Care au fost cele mai bune 3 lucruri (dacă au existat), relaționate cu ajutorul pe care l-
ați primit în situații de violență domestică și abuz? 
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ii) Care au fost cele mai grave 3 lucruri (dacă au existat ) relaționate cu ajutorul pe care 
l-ați primit în situații de violență domestică și abuz? 

iii) Dacă ați putea schimba un lucru în legătură cu modul în care abuzatorii sunt abordați, 
ce ați schimba și de ce? 

 

 

Vă rugăm să ne spuneți câte ceva despre dvs.:  

Ce vârstă aveți (ani)  

Care este etnia dvs?  

Care este genul dvs?  

În cazul în care lucrați, care este meseria 
dvs.? 

 

Partenerul meu abuziv a fost /este 
bărbat/femeie/ altceva? 

Dacă ați bifat altceva, vă rugăm să definiți 
genul respective. 

Dacă ați avut mai mult de un partener 
abuziv, vă rugăm să menționați nr. acestora 
în casuța de mai jos precum și genul 
acestora? 

 

Aveți copii?  

 

Dacă aveți alte comentarii pe această temă, vă rugăm adăugați-le aici: 

 

Doriți să vă trimitem câteva informații despre rezultatele acestui proiect?                                                              

Dacă da, introduceți vă rog adresa dvs. de e-mail * aici: 
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*Această adresă de e-mail va fi utilizată doar în scopul de a vă trimite o copie a rezumatului 
cercetării și nu va fi stocată ca parte a datelor de cercetare. Toate datele cu caracter personal 
referitoare la acest studiu vor fi păstrate timp de 30 de luni de la data publicării cercetării. BU 
va păstra informațiile pe care le colectăm despre dvs. într-o locație sigură și pe o rețea 
securizată protejată printr-o parolă a BU, în format electronic. Accesul la datele dvs. personale 
va fi limitat doar la membrii echipei de cercetare și numai în scopul proiectului de cercetare, 
în conformitate cu ghidurile de protecție a datelor. Avizul de confidențialitate al 
participantului la cercetare al BU oferă mai multe informații despre modul în care ne 
îndeplinim responsabilitățile noastre în calitate de operator de date și despre drepturile dvs. 
în calitate de persoană fizică în conformitate cu legislația privind protecția datelor. 

Vă mulțumim pentru completarea acestui chestionar. Dacă aveți întrebări suplimentare, nu 
ezitați să ne contactați (Moldovan Bianca, Farcaș Raluca) la adresa de email: 
osspc.dasm@gmail.com 

 

Dacă doriți să aflați informații suplimentare despre fenomenul violenței domestice și despre 
abuz, următoarele web site-uri și resurse online oferă informații utile, sfaturi și asistență:  

În România:  

https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-judetene/biroul-pentru-
analiza-si-prevenirea-criminalitatii, Poliția română –și prin apelare număr de urgență 112  

https://www.politiaromana.ro/ro/prevenire/violenta-domestica/planul-de-siguranta 

https://anes.gov.ro/call-center/, rețea națională gratuită, număr unic de contact 
0800.500.333 

https://www.iml.ro, Serviciul de Medicină Legală 

https://www.juridice.ro/665852/despre-violenta-domestica-in-limbaj-simplificat.html 

https://dgaspc-cluj.ro/unitati-rezidentiale-adulti.html- Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Cluj 

http://dasmclujnapoca.ro/2019/04/centrul-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-
familie/- Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj 

https://www.facebook.com/asociatia.vivad- Asociația Vivad Cluj-Napoca 

http://www.asociatia-atena.ro/-Asociația Atena Delphi Cluj-Napoca 

https://adizmc.ro/comunitatea-vede/- oferă sprijin victimelor violenței domestice din Zona 
Metropolitană Cluj 

Bright SkyRo - aplicația mobilă gratuită care oferă gratuit informații, consiliere, sprijin 
victimelor 

https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-judetene/biroul-pentru-analiza-si-prevenirea-criminalitatii
https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-judetene/biroul-pentru-analiza-si-prevenirea-criminalitatii
https://www.politiaromana.ro/ro/prevenire/violenta-domestica/planul-de-siguranta
https://anes.gov.ro/call-center/
https://www.iml.ro/
https://www.juridice.ro/665852/despre-violenta-domestica-in-limbaj-simplificat.html
https://dgaspc-cluj.ro/unitati-rezidentiale-adulti.html-
http://dasmclujnapoca.ro/2019/04/centrul-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie/-
http://dasmclujnapoca.ro/2019/04/centrul-pentru-prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie/-
https://www.facebook.com/asociatia.vivad-Asociația
http://www.asociatia-atena.ro/-Asociația
https://adizmc.ro/comunitatea-vede/-
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Confirmare de confidențialitate: Datele colectate vor fi accesate doar de către cercetător și 
de echipa supervizată de dânsa. Datele anonime colectate în acest studiu pot fi utilizate în 
rapoarte viitoare, precum jurnale academice și prezentări pentru conferințe. Nici o persoană 
nu va fi identificabilă printr-o astfel de publicare de date.  

 

Pentru mai multe informații despre proiect în general, vă rugăm să contactați: Crina Moisă, 
Manager de proiect pentru DASM Cluj-Napoca, România: osspc.dasm@gmail.com.    

 

 

Anexa 4: Sistemul de codificare 

Analiza tematică a datelor- OSSPC, Pachetul de activități 2 

Coduri tematice Partea 1 - Teme cheie, după cum se specifică în propunerea de finanțare 

- TC1A- Ce se întâmplă în prezent: răspunsuri organizaționale și căi de referire 

- TC1B- Negative: Bariere pentru autorii care accesează serviciile 

       o De ce oamenii nu se implică? 

- TC1C- Aspecte pozitive: bune practici / ce funcționează 

       o Factori motivaționali pentru implicare 

- TC1D- Nevoi: lacune în furnizare 

- TC1E- Tipologii ale agresorilor: probleme specifice 

- TC1F- Tipologii ale victimelor: probleme specifice 

- TC1G- Perspective ale victimelor- Diverse 

Coduri tematice Partea 2 - Domenii tematice importante de explorat pentru explorări 
ulterioare / publicații viitoare 

- TC2A- Violență domestică și abuz în mediul rural: probleme specifice identificate în  
mediul rural  

- TC2B- Masculinități: modalitățile specifice bărbaților pentru a face față / a perpetua / 
a relaționa cu VDA 

- TC2C- Controverse: Discurs pro-feminist vs. gen neutru 

- TC2D- COVID-19 

Coduri tematice Partea 3 – Toți membrii echipei sunt bineveniți să evidențieze punctele 
cheie referitoare la domenii de interes relaționate cu violența domestică, pentru o discuție 
mai amplă în cadrul echipei. 

mailto:osspc.dasm@gmail.com.
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- TC3A- De menționat: diverse domenii care sunt importante de menționat 

 

Acest raport este finanțat de Programul Uniunii Europene Rights, 
Equality and Citizenship (2014-2020). 

 

”Conţinutul prezentului raport reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor. Comisia 
Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 

 


