CAMPANIE DE INFORMARE A COMUNITĂŢII DIN MUNICIPIUL
SĂCELE
PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE
Campania se adresează comunitatii din Municipiul Sacele cu sprijinul cadrelor
didactice/părinți/tutori/membrii ai famiilor, elevilor din institutiile de invatamant din
Municipiul Sacele care intră sub incidența Legii nr. 217/2003 pentru Prevenirea şi
Combaterea Violenţei în Familie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, de
Legea nr. 174/ 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care defineşte violenţa în familie ca fiind
„orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de
apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva
altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau
suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu
asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”.
Campania va fi mediatizată de catre personalul din cadrul Primăriei
Municipiului Săcele prin Direcţia Publică Asistenţă Socială şi de către diriginţii
claselor din învăţământ din municipiul Săcele, la orele de dirigenţie cât şi la orele de
şedinţă cu părinţii, în baza Protocolului de colaborare încheiat între Primăria
Municipiului Săcele cu instituţiile şcolare din Municipiului Săcele.
1. CE ESTE VIOLENŢA ÎN FAMILIE?
Este victimă a violenţei în familie persoana care este împiedicată să-şi exercite drepturile
şi libertăţile fundamentale. Victima violenţei în familie are dreptul la: respectarea
personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private; informarea cu privire la exercitarea
drepturilor sale; protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale; servicii de consiliere,
reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă medicală gratuită, în condiţiile legii;
consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.
CE
DREPTURI
ARE
VICTIMA
VIOLENȚEI
ÎN
FAMILIE?

Drepturile unei victime a violenței în familie sunt cele prevăzute în Legea 217 din 2003
republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele prevăzute în
Legea 211 din 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor
infracţiunilor cu modificările şi completă rile ulterioare.
Acestea sunt:
Dreptul la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private
Toate persoanele funcționari publici, funcționari publici cu statut special, magistrați,
specialiști din serviciile publice sau private vor acționa numai conform cu deciziile luate
de victimă, vor utiliza numai informația pusă la dispoziție de către victimă și vor respecta
nevoile specifice individuale ale acesteia. Orice informație primită de la victimă pe
parcursul furnizării de informații sau de servicii este confidențială la fel ca și datelele
personale ale acesteia.
Dreptul la informare
Organele judiciare au obligaţia de a înştiinţa victimele infracţiunilor cu privire la
drepturile lor de îndată ce victima solicită ajutor. Informarea trebuie să fie făcută într-o
limbă pe care victima să o înțeleagă. Informațiile privind drepturile sale pot fi obținute de
către victima violenței în familie și de la telefonul unic 0800 500 333.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale „au obligaţia să ia măsurile
necesare pentru prevenirea violenţei în familie şi pentru preîntâmpinarea unor situaţii
de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei în familie”.
Astfel, victimele violenţei în familie sunt informate cu privire la:
- organul de urmărire penală la care pot depune plângere;
- dreptul la asistență juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru e pentru exercitarea
acestui drept;
- condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite;
- instituţiile şi organizaţiile nonguvernamentale (ONG) care asigură consiliere psihologică
şi asistență sau chiar protecţie a victimei;
- procedura de acordare a compensaţiilor financiare de către stat.

Dreptul la consiliere psihologică gratuită
Acest tip de consiliere poate fi oferit gratuit de către furnizorii de servicii autorizați publici
sau privați. Direcția Publică Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Săcele,
acordă consiliere gratuită numai după sesizarea de către victimă a organelor de urmărire
penală sau a instanţei de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunii privind violenţa în
familie. Furnizorii de servicii pentru victimele violenței în familie, furnizori care sunt
organizații nonguvernamentale, nu solicită astfel de dovezi.
Dreptul la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale
Victimele violenței domestice pot beneficia de un ordin de protecție prin care agresorului i
se interzice să se apropie de ele. Acest ordin de protecție se obține printr-o cerere cu care
se investeșe instanța civilă prin procedura descrisă în secțiunea „CE POȚI FACE?”.
Dreptul la alte servicii
Pentru victimele violenței în familie sunt disponibile gratuit și alte servicii specifice
prevăzute de Legea 217/2003cu modificările şi completările ulterioare. Prin aceasta se
prevăd servicii de tip adăpost, consiliere socială sau psihologică, suport pentru organizarea
unui nou mod de trai fără violență:
>> Adăpostul destinat găzduirii victimelor violenţei este o locuinţă/casă protejată care
funcţionează ca serviciu social de sine stătător sau că anexă a altor centre de furnizare a
unor servicii sociale cu precădere pentru femeile expuse riscului de agresiune, aflate în
situaţie de violenţă în cadrul familial. Aici pot fi găzduite mai multe femei singure sau
împreună cu copiii lor.
Adăpostul este un refugiu temporar. Scopul acestuia este să ofere un spaţiu stabil şi
sigur de cazare temporară pentru femei (cu sau fără copii), unde acestea/aceştia să
primească şi sprijin profesional pentru a ieşi din situaţia de abuz domestic (ameninţare cu
punere în pericol a integrității fizice sau a vieții, bătăi cu urmări grave, alte situaţii de
gravitate maximă), pentru a depăşi consecinţele psihologice ale unei astfel de experienţe,
precum şi pentru găsirea unor alternative funcţionale care să le ajute să organizeze viaţa
lor şi a copiilor atunci când este cazul, după perioada refugiului. Adăposturile pot fi pentru
urgențe sau pentru perioade mai lungi de refugiu, până la 6-9 luni.
>> Consilierea socială și consilierea psihologică, sprijinul pentru a găsi soluțiile cele
mai potrivite pentru rezolvarea situației de violență în familie sunt servicii care se
furnizează fie în adăpost, fie pentru în cadrul unor centre de zi - unde victimele nu sunt
cazate și unde vin conform programului pentru întâlnirile cu specialiștii.
>> Asistența medicală gratuită de urgență este un drept general al cetățenilor
rezidenți în România care este foarte important pentru victimele violenței în familie și se
recomandă ca imediat după ce au suferit o violență din partea agresorului victimele să se
prezinte la o unitate de primiri urgențe sau la un centru de primiri urgențe.
Dreptul la compensații financiare
Prin lege au dreptul la compensații financiare victimele violenței în familie asupra cărora a
fost săvârşită o tentativă la infracţiunile de omor şi omor calificat, prevăzute in Codul
Penal, o infracţiune de vătămare corporală, prevăzută in Codul Penal, o infracţiune
intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol şi
agresiune sexuală, o infracţiune de trafic de persoane prevăzută in Codul Penal.

Compensațiile financiare se pot primi de la persoana condamnată sau, în condițiile
prevăzute de lege, de la bugetul de stat .
CE ÎNSEAMNĂ ÎN ACCEPŢIUNEA LEGII „MEMBRU DE FAMILIE”?
Legea defineşte sintagma „membru de familie” ca fiind „ascendenţi şi descendenţi, fraţii
şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel
de rude; soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; persoanele care au stabilit relaţii
asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc;
tutorele legal sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana
copilului; reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică,
dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste
atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale”.
 SUB CE FORME SE MANIFESTĂ VIOLENŢA ÎN FAMILIE?

1.Violenţa fizică este cea mai vizibilă formă, totuşi ea nu este singura formă de abuz pe
care un agresor o poate exercita asupa victimei. Violența fizică poate fi manifestată de
exemplu prin: palme şi bătăi, lovituri şi răniri, arsuri, muşcături, fracturi, strangulări,
sechestrări, omor (sau tentativă). Victimele camuflează adesea relele tratamente fizice și
declară că au suferit accidente. Legea specială mai prevede şi următoarele tipuri de
violenţă:
a) Violenţa economică face referire la activităţile economice şi se exercită mai ales prin
următoarele comportamente: controlul cheltuielilor exclusiv de către agresor, refuzul
agresorului de a contribui proporţional cu resursele deţinute la nevoile casnice, însuşirea
de către agresor a banilor şi a bunurilor victimei, exploatare profesională. Cu cât persoana
este mai izolată şi mai dependentă financiar, cu atât mai mult devine vulnerabilă în faţa
celorlate forme de violenţă.
b) Violenţa psihologică constă în subminarea încrederii în sine, a identității personale şi a
forţei de viaţă. Este exercitată mai ales prin intermediul comportamentelor de: dispreţ,
denigrare, umilire, şantaj, ameninţări, control şi supunere după propria voinţă a
agresorului, izolare, îngrădirea libertăţii, hărţuire, atentare la entuziasmul şi energia

celuilalt, maltratarea animalelor. Violența psihologică poate duce la o pozitie de influență
a agresorului asupra victimei.
c) Violenţa verbală amplifică violenţa psihologică şi constă, de exemplu, în: bătaie de joc,
insulte, strigăte, urlete, ordine impusă în mod brutal.
d) Violenţa sexuală constă în dominarea intimităţii victimei. Aceasta cuprinde în primul
rând următoarele acte: constrângere în ceea ce priveşte contactele sau practicile sexuale
nedorite (prin metoda şantajului, hărţuirii, intimidării etc), viol marital (sau tentativă),
impunerea de relații sexuale cu terţi.
e) Violenţa socială poate apărea prin limitarea de către agresor a contactului cu familia,
interdicţia de a avea prieteni şi de a fi vizitată, închiderea în casă sau interzicerea accesului
în locuinţă ca formă de pedeapsă, limitarea accesului la informaţie (telefon, mass-media),
verificarea telefonului, atitudine dură/nepotrivită sau de suspiciune faţă de cunoscuţii
victimei etc.
f) Violenţa spirituală se manifestă prin ridiculizarea credinţelor religioase, interdicţia de a
merge la biserică, folosirea principiilor biblice ale victimei pentru satisfacerea nevoilor
partenerului abuziv, folosirea religiei pentru justificarea abuzului, impunerea de a adera la
o altă religie decât cea dorită de victimă.
 CARE SUNT CONSECINȚELE VIOLENȚEI?
Dacă violențele fizice și sexuale grave sunt, în mod clar, percepute ca atingeri la
integritatea persoanelor, celelalte forme de violență, fiind mai subtile, sunt mai dificil de
identificat, detectat și de dovedit. Repetarea faptelor - aparent neimportante atunci când
sunt privite izolat - generează atingere integrității fizice a persoanei.
Violența subminează încrederea în sine, distruge bunăstarea și degradează sănatatea. De
asemenea antrenează probleme psihologice și psihice precum stresul, anxietatea, depresia,
insomnia, dureri de cap, de stomac sau de spate, oboseală cronică.
Consecințele violenței în familie asupra copiilor

Copiii nu sunt niciodată cruțați de violența care domnește în familia lor. Fie că sunt
martori direcți, fie indirecți, aceștia suferă, sunt fragilizați și pot fi predispuși la tulburări
emoționale (stări de insecuritate, angoasă, culpabilizare), tulburări de somn sau de
alimentație, dificultăți de învățare sau relaționare.
Adesea aceștia și-ar dori să poată interveni și uneori riscă să își atribuie un rol protector
prea mare pentru vârsta lor. Sunt animați de sentimente contradictorii și nu pot denunța
violența, fiind prinși în loialitățile conflictuale pentru părinții lor.
Ei riscă, de asemenea, să dezvolte un înalt nivel de toleranță la violență.
CARE SUNT SERVICIILE ȘI INSTITUȚIILE LA CARE POATE APELA O
PERSOANĂ CARE ESTE VICTIMA AGRESIUNILOR ÎN FAMILIE?
Poliția. Dacă victima este lovită sau prevede că va fi lovită poate apela la 112.
Trebuie să transmită operatorului de la 112 clar că este atacată de cineva din familie.
Atunci cînd poliția ajunge la domiciliu trebuie să se permită intrarea agentului sau
agenților de poliție în domiciliu. Trebuie să stea de vorbă cu agentul sau agenții de poliție.
ATENȚIE! Agresorul nu va fi condus la secția de poliție dacă victima nu este în stare
foarte gravă! Victima poate solicita să fie dusă la un serviciu de tip centru de primire de
urgență. ATENȚIE! Nu toate orașele sau județele au un astfel de centru! Dacă
agresorul o lovește din nou după plecarea agenților din domiciliu, victima trebuie să
sune din nou la 112.
După intervenția poliției sau chiar fără intervenția poliției, victima se poate hotărî să
depună plângere penală împotriva agresorului. Pentru aceasta trebuie să meargă la secția
de poliție de care aparține cu domiciliul din cartea de identitate. Pentru a depune plângere
victima trebuie să aibă cel puțin un certificat medico-legal care să ateste că a fost lovită de
agresor. Dacă depune plângere după ce poliția a făcut o constatare că a avut loc violența în
familie va fi mai ușor de dovedit agresiunea.
Agenții de poliție au obligația conform legii de a oferi victimelor informația corectă
și completă cu privire la drepturile lor. Victima trebuie să înțeleagă informația care i se dă.
Serviciile sociale de suport pentru victimele violenței în familie .
Victima poate să se adreseze pentru consiliere și suport, pentru consiliere
psihologică și pentru informații la Direcțiile generale de asistență socială și protecția
copilului care se găsesc în fiecare reședință de județ, la direcțiile de asistență socială de pe
lîngă primării sau la sistemul public de asistență socială. Informația privind unitățile prin
care se acordă servicii victimelor violenței în familie poate fi găsită în general la direcțiile
generale de asistență socială și protecția copilului localizate în fiecare reședință de județ,
la secțiile de poliție, la primării. Serviciile care oferă asistență și suport pentru victimele
violenței în familie pot fi publice sau private, respectiv servicii oferite de organizații nonguvernamentale. Informațiile despre aceste servicii se găsesc în acelelași surse. Victima

poate să se adreseze acestor servicii indiferent dacă a solicitat intervenția poliției la 112,
indiferent dacă a depus plângere penală împotriva agresorului sau nu. Primul pas la aceste
servicii este realizarea unei evaluări. În funcție de situația particulară a fiecăreia dintre
victime se pot propune diverse acțiuni. Victima este singura care decide ce urmează să
facă.
 Sprijin şi asistenţă practică
Serviciile specializate pentru victime pot fi solicitate să susţină în mod direct femeile în
faţa altor servicii şi instituţii. Sunt situaţii în care este necesar să se ofere persoanelor
sprijin practic şi asistență în demersurile pe care le fac. De exemplu:
Redactarea unor acte, documente, scrisori;
Contactarea unor instituţii şi stabilirea de întâlniri;
Însoţirea unei femeie cu nevoi speciale, cum ar fi un handicap, probleme de
sănătate mentală,
Sprijinul va fi acordat de Serviciul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei
Municipiului Săcele, care poate să-i ofere asistenţă specializată.
Poate să apară în viaţa oricărei femei un moment când este aşa de istovită de
experienţa sa de violenţă domestică, încât este incapabilă să se mobilizeze pentru a face
demersurile necesare pentru ea şi copiii ei.
Pentru fiecare caz se decide în concordanţă cu nevoile concrete, exprimate sau
recunoscute de persoană. E important să diferenţiem între femeile care sunt capabile să
dea un telefon, să scrie o scrisoare, să adune informaţia de care are nevoie şi cele care întrun anume moment, din diferite motive, nu pot. Scopul principal este să încurajăm femeile
să-şi câştige independenţa şi să facă lucruri pentru ele însele şi copii lor.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
TELEFOANE UTILE DIN JUDEŢUL BRAȘOV
LINIE TELEFONICĂ GRATUITĂ PENTRU AJUTOR SPECIALIZAT
0800500333



Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov –
0268 417100 / pentru urgenţe – 116111 (gratuit, apelabil doar din retelele
Romtelecom si Cosmote) – intre 08.00 – 00.00



Asociația Pas Alternativ Braşov– consiliere – 0745852646



Biserica Reformata Casa Sperantei Braşov – adapost, consiliere – 0268 360470



Fundatia Emmanuel localitatea Ghimbav, judetul Brasov, – adapost – 0268 252259



Asociatia Catharsis Braşov – consiliere – 0268 324888

