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INTRODUCERE
Această broșură este scrisă pentru a ajuta cu informație pe acele persoane care cred că sunt
victime ale violenței în familie sau care cred că riscă să ajungă victimele violenței în familie.
Broșura poate fi utilizată direct de către persoanele care se află sau cred că se află în situația de
violență dar și de către specialiștii din serviciile pentru victimele violenței în familie întrucât
conține informații cu caracter practic.
Am alcătuit conținutul pe baza experienței de lucru a specialiștilor din organizațiile membre ale
Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor . Am selectat acele
informații care sunt necesare celor care solicită pentru prima dată ajutor de la sistemul de suport
existent în România. Totodată informația inclusă poate fi utilă și acelora care au interacționat și
anterior cu sistemul de suport.
Broșura are un prim capitol dedicat enumerării și explicitării pe scurt a drepturilor victimelor
violenței în familie și a cadrului legal. Nu întotdeauna o persoană care este supusă la violență în
familie dorește să apeleze la sistemul de suport. Din experiență știm că multe victime consideră că
formele non-fizice de violență, cum sunt mai ales cea emoțională și cea economică nu sunt în
realitate violență. Pentru mai multă claritate am introdus și definițiile diferitelor forme de violență.
Capitolul următor arată ce opțiuni de acțiune are persoana care dorește să iasă dintr-o relație în
care există violență, fie că este vorba despre o familie, fie că este vorba despre o relație de lungă
durată. În continuare am prezentat sistemul de suport existent și unde se poate adresa o victimă
pentru ajutor. Acest capitol conține informație practică pentru acțiunile pe care le poate face o
victimă: obținerea ajutorului judiciar, solicitarea unui ordin de protecție, etc. Urmează secțiunea ce
conține adrese și telefoane ale instituțiilor celor mai importante din județele: Brașov, Constanța,
Cluj, Dolj, Iași, Mureș, Prahova, Suceava, Timiș și municipiul București.
Broșura a fost realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea și consolidarea rețelei pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”, finanțat prin granturile SEE, în cadrul
Fondului ONG în România. Proiectul a avut o durată de 14 luni și a avut ca obiectiv general
consolidarea capacității și creșterea vizibilității rețelei împotriva violenței asupra femeilor pentru
îmbunătățirea activităților de monitorizare și advocacy, la nivel local și național.
Printre altele proiectul a realizat:
 Extinderea rețelei cu 10 ONG-uri care desfășoară activități în domeniul oferirii de servicii
victimelor violenței împotriva femeilor și prevenirii violenței împotriva femeilor în județele
Constanța, Suceava, Timiș, Cluj, Brașov.
 Dezvoltarea abilităților și competențelor membrilor rețelei prin transfer de bune practici la
nivel național și transnațional.
 Analizarea modalității de punere în aplicare a modificărilor legislative recente (2012-2015)
pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor, în special a ordinului de
protecție, la nivel național.
 Activități de advocacy în vederea modificărilor legislative pentru responsabilizarea
agresorului
 Activități de advocacy la nivel local în vederea finanțării serviciilor acordate victimelor
violenței împotriva femeilor în 3 județe.
 Creșterea gradului de conștientizare asupra problemei violenței împotriva femeilor, la nivel
local și național.
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REȚEAUA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR – CINE
SUNTEM, CE NE-AM PROPUS
Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor este o structură informală, fără
personalitate juridică, ce reunește un număr de 19 organizații active în domeniul promovării
drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe
criterii de gen.
Organizațiile membre în Rețea sunt:
Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei ARTEMIS, Cluj-Napoca,
Fundaţia SENSIBLU, București,
Asociaţia GRADO - Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti,
Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti,
Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu,
Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
Asociaţia FRONT, Bucureşti,
Asociaţia ANAIS, București,
E-ROMNJA - Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București,
Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş
Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară - CMSC, Iasi
PAS ALTERNATIV, Braşov
Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei, Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca
Asociația SEVA - Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
Asociația SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara
Asociatia Quantic, București
Asociația Femeilor universitare, București
Asociația de psihologie și terapie „All for Family” – Constanța
Asociația Viitor Integritate Succes (VIS) – Constanța
Asociația Psihosfera – Brașov
Organizațiile membre sunt independente politic, promovează dreptul fiecărei persoane pentru
şanse egale în societate, susțin libertatea de alegere privind drepturile reproductive și a celor
maritale, au raporturi cu administrația publică ce se bazeaza pe principiile autonomiei, legalității și
responsabilității, în manifestările lor combat discriminarea, rasismul, sexismul, homofobia și alte
forme de manifestare a urii. Ele au domenii de expertiză variate: advocacy, reformă penală,
educație, servicii pentru victimele violenței în familie, servicii pentru victimele violenței sexuale,
drepturile omului și drepturile femeilor, lucru în comunități cu femei rome, cercetare și activism
feminist. În cadrul rețelei există 10 furnizori de servicii pentru victime.
Rețeaua s-a cristalizat în perioada 2011 – 2014 prin activități în special de lobby, advocacy și
campanii publice pentru modificarea Legii 217/2003 Republicată, în special pentru introducerea
ordinului de protecție. Rezultatele activităților realizate ca Rețea au fost: promovarea și
popularizare ordinului de protecție pe canalele specifice fiecărei organizații, monitorizarea
implementării ordinului de protecție prin culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de
emitere a unui ordin de protecție din toate instanțele din România, harta serviciilor pentru
victimele violenței în familie realizată în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția pentru Protecția Copilului (2013) și actualizarea
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acesteia, conștientizarea publicului larg cu privire la necesitatea implicării instituțiilor centrale și
locale pentru creșterea gradului de protecție al femeilor victime ale violenței în familie, “Studiul la
nivel naţional cu privire la implementarea ordinelor de protecţie” edițiile 2013, 2014 și 2015,
“Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violenței în familie - 2013”, „Cât
costă o victimă a violenței în familie? – Analiza finanțărilor serviciilor publice 2014”, campanie de
strîngere de semnături din rândul membrilor Parlamentului României pentru susținerea celor 6
măsuri urgente pentru siguranța femeilor în familie în urma căreia 100 de politicieni au semnat
Declarația promovată de Rețea, campanii de informare și sensibilizare realizate în 2013 și 2014 pe
durata celor 16 zile de activism împotriva violenței supra femeilor.
Misiunea declarată a Rețelei este creșterea gradului de protecție a femeilor victime ale
violenței prin îmbunătățirea legislației, a serviciilor și asigurarea accesului la educație și informare
și prevenirea victimizării și re-victimizării prin educație, informare, lobby și advocacy.
Obiectivele specifice sunt:
 Advocacy la nivel national pentru o legislație care să protejeze eficient victimele:
 Ordin de protecție de urgență
 Proceduri de supraveghere a punerii în aplicare a ordinului de protecție
 Criterii pentru deschiderea acțiunii penale din oficiu împotriva agresorului
 Armonizarea legislației cu prevederile Convenției de la Istanbul
 Finanțarea serviciilor private prin subcontractare
 Promovarea serviciilor specializate pentru victimele violenței împotriva femeilor cu prioritate
înființarea unor centre de intervenție în situații de criză
 Advocacy pentru crearea și îmbunătățirea unor mecanisme de finanțare a serviciilor de asistență
și suport pentru victime și de educație de către autoritățile locale și centrale
 Dezvoltarea unui program de educație pentru agresorii domestici
 Sensibilizarea comunității la fenomenul de violență împotriva femeilor, astfel încât membrii
comunităților să fie capabili de acțiuni concrete ce exprimă intoleranța față de violență
 Formare continuă pentru profesioniștii din domeniu pe componentele prevenire, intervenție și
monitorizare pentru victime și agresori
 Documentarea fenomenului violenței împotriva femeilor, printr-o abordare intersectorială care
să identifice problemele specifice trăite de femei la intersecția dintre gen, etnie, statut economic,
vârstă, orientare sexuală, apartenență religioasă etc.
 Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune al Rețelei revizuit anual
 Formarea unor practici profesionale comune
 Atragerea de fonduri și de noi membri pentru sustenabilitatea rețelei









Principiile pe care convin să le respecte organizațiile membre ale rețelei sunt:
principiul unicității vieții
principiul dreptului la o viață fără violență
principiul nondiscriminării
principiul egalității de gen
principiul responsabilității statului în asigurarea protecției victimelor violenței de gen
principiul priorității nevoilor victimelor violenței de gen
principiul autonomiei victimelor violenței de gen
principiul descurajării agresorilor prin pedeapsa penală

Activitățile pe care organizațiile membre ale rețelei convin să le întreprindă cu respectarea
principiilor enunțate sunt cu prioritate:
 Advocacy și lobby
 Campanii și acțiuni publice
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 Luări de poziție
 Fundraising
Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor își asumă să fie
continuatoarea Coalitia Nationala a ONGurilor Implicate in Programe privind Violenta
impotriva Femeilor activă în perioada 2002 – 2007 care a contribuit în mod esențial la modelarea
contextului legislativ specific necesar pentru protecția victimelor. 11 dintre organizațiile membre
ale actualei Rețele au fost membre ale Coaliției.
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CARE SUNT DREPTURILE TALE - INFORMAȚII LEGISLATIVE
1. CE ESTE VIOLENŢA ÎN FAMILIE?
Legea specială, Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Republicată
cu modificări, 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”.
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.
2. CE DREPTURI ARE VICTIMA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE?
Drepturile unei victime a violenței în familie sunt cele prevăzute în Legea 217 din 2003
Republicată cu modificări și completări (2015), coroborate cu cele prevăzute în Legea 211 din 2004
cu modificări, privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor. 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 încunoştiinţa 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".
Totodată, acestea trebuie să informeze victimele cu privire la:
o organul de urmărire penală la care pot depune plângere
o dreptul la asistenta juridică şi instituţia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui
drept
o condiţiile şi procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite
o instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale (ONG) care asigura consiliere
psihologică şi asistenta sau chiar protecţie a victimei
o 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. Furnizorii publici (Direcțiile
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcțiile de Asistență Socială de pe
lângă primării sau Serviciile Publice de Asistență Socială care sunt servicii locale) iau în
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considerare uneori legea 211 din 2004 și acordă consiliere gratuită numai după sesizarea de
către victimă a organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată cu privire la
săvârşirea infracţiunii. 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 capitolul ”CE POȚI FACE?”.
 Dreptul la asistență juridică gratuită. Atât în legea 211 din 2004, cât și în legea 217 din
2003 se prevede că victimele au dreptul la asistență juridică gratuită numai dacă au sesizat
organele de urmărire penală sau instanţa de judecată în termen de 60 de zile de la data
săvârşirii infracţiunii și dacă venitul lunar pe membru de familie al victimei este cel mult
egal cu salariul de bază minim brut pe ţară stabilit pentru anul în care victima a formulat
cererea de asistenţă juridică gratuită. Asistența juridică gratuită înseamnă explicarea
legislației și a depturilor în detaliu, ajutor pentru întocmirea actelor pentru instanță,
reprezentare în instanță. Modalitatea de obținere a asistenței juridice gratuite este 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 din 2003. Prin aceasta se prevăd servicii de tip
adăpost, consiliere socială sau psihologică, suport pentru organizarea unui nou mod de trai
fără violență.
o 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 sau femei 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.
o Consilierea socială și consilierea psihologică, suportul 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.
o 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. Pașii
următori după vizita la urgență sunt descriși în secțiunea ”CE POȚI FACE?”
Găsiți lista furnizorilor de servicii disponibile în secțiunea „CUI TE POȚI ADRESA?”
 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 la art. 188 şi 189 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală,
prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare
vătămarea corporală a victimei, o infracţiune de viol şi agresiune sexuală, prevăzute la art.
218-220 din Codul penal, o infracţiune de trafic de persoane prevăzută la art. 210 şi 211 din
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Codul penal. Compensațiile financiare se pot primi de la persoana condamnată sau, în
condițiile prevăzute de lege, de la bugetul de stat (trebuie citite cu atenție articolele 21 – 34
din lege).
3. CE ÎNSEAMNĂ ÎN ACCEPŢIUNEA LEGII “MEMBRU DE FAMILIE”?
Lege 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 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”.
4. SUB CE FORME SE MANIFESTĂ VIOLENŢA ÎN FAMILIE?
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, ştrangulări, sechestrări, omor (sau tentativa).
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.
Violență 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 impuse 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 tentativa), 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.
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5. 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
integritatii 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, etc.
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), tulburari de somn sau de alimentație, dificultați de învațare
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.
6. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU CE?
Responsabilitatea fiecărui act de violență psihologică, fizică, sexuală, spirituală, economică sau
socială revine persoanei care îl exercită, oricare ar fi motivele invocate. Nu atitudinea sau acțiunile
celuilalt fac ca agresorul să fie violent, ci propria decizie de a folosi violența ca pe o formă de
pedeapsă. Această decizie îi aparține și nu are nici o scuză. Comportamentele celuilalt nu pot fi
considerate în niciun caz drept cauză a violenței, ci cel mult ca element declanșator.
Situațiile următoare constituie elemente declanșantoare frecvente: o acumulare de frustrări, un
dezacord sau un conflict, un refuz al celuilalt de a se supune nevoilor sau dorințelor agresorului, o
dorință de independență, autonomie din partea celuilalt, o dorință de separare sau un refuz de
contact după o desparțire. Dar asemenea contexte pot oferi elemente declanșatoare pentru violență
numai datorită așteptărilor nepotrivite ale unei persoane de la partener sau parteneră, datorită
dorinței acelei persoane ca partenera să fie supusă și să îi îndeplinească dorințele și nevoile fără să
mai țină cont de propria persoană.
Atunci când persoana autoare a violenței caută justificări în comportamentul victimei, tinde să se
sustragă responsabilității. Agresorul poate mereu alege să părăsească un loc, mai degrabă decât să
acționeze violent.
Violența împotriva persoanei este o infracțiune. Pentru agresor, însă, legea comună nu are nici o
importanță, el consideră că propria sa lege este mai presus de codul penal. Totodată el este protejat
de credințele și convingerile tradiționale care afirmă că bărbatul are permisiunea de a fi violent cu
femeia în căsătorie. Dar în societatea contemporană niciodată violența în familie nu este scuzabilă.
Dacă, așa cum am subliniat mai sus, victima nu este responsabilă pentru violența exercitată de
către partener, este în schimb responsabilă pentru asigurarea propriei siguranțe și a siguranței
copiilor. Ea este cea care ar trebui să se protejeze și să întrerupă relația cu agresorul sau să solicite
ajutor dacă nu este în masură să se protejeze singură, ceea ce este cazul în mod frecvent (mai ales
din cauza fricii și a efectelor secundare grave ale stării de frică îndelungate).

10

CE POȚI FACE?
Victima violenței în familie care s-a decis să solicite ajutor structurilor de intervenție și suport
existente poate avea o serie de nevoi ce trebuie evaluate corect. Acestea sunt:
 Siguranță – agresorul trebuie să nu mai aibă posibilitatea de a lua legătura cu victima
 Locuire – victima are nevoie să locuiască separat de agresor, ceea ce poate să însemne să
stea într-un adăpost, sau la cineva rudă sau cunoscut, sau cu chirie
 Sănătate – de cele mai multe ori sănătatea victimei este degradată ca urmare a abuzurile de
aceea ea are nevoie de atenție și de intervenție medicală specializată
 Informare – pentru a lua deciziile cele mai bune pentru sine și copii, dacă este cazul, victima
trebuie să aibă informații corecte, complete și să le primească la timp
 Independență economică – victima are nevoie să se angajeze și să câștige suficient pentru a
trăi independent
 Formare, inclusiv studii – uneori victima are nevoie să se califice, să se recalifice sau să/și
completeze studiile pentru a obține un serviciu mai bine plătit
 Copii – multe dintre victime au copii și au nevoie de ajutor pentru întreținerea și educația
acestora pe tot parcursul perioadei în care ele însele se îngriijesc pentru a redeveni
puternice
 Clarificarea relației cu agresorul sub aspectul legii – victimele pot ajunge la concluzia că
singura soluție la violență este divorțul
1. CARE SUNT SERVICIILE ȘI INSTITUȚIILE LA CARE POATE APELA O PERSOANĂ CARE ESTE
VICTIMA AGRESIUNILOR ÎN FAMILIE?
a. Poliția
i. Dacă victima este lovită sau simte 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 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.
ii. 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.
iii. 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.
b. Sistemul de sănătate
i. Imediat după agresiunea suferită de victimă, ea trebuie să se prezinte la o unitate de
primiri urgențe sau la un centru de primiri urgențe. Uneori victimele au impresia că nu au
decât o contuzie sau o rană superficială dar ele pot avea afecțiuni interne pentru care este
nevoie de un consult medical. În plus acest consult de urgență este gratuit. Dacă victima
merge mai întîi la unitatea de medicină legală și de acolo este îndrumată la spital,
consultația la spital nu va mai fi gratuită.
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ii. Scrisoarea medicală pe care victima o poate primi de la spital este de ajutor la obținerea
certificatului medico-legal.
c.

Servicii sociale de suport pentru victimele violenței în familie
i. 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.
ii. Victima poate solicita explicit de la unul dintre serviciile de consiliere să fie cazată într-un
adăpost (centru de primire în regim de urgență, apoi centru de recuperare). În acest scop
va fi evaluată și acceptată dacă va corespunde anumitor criterii. Criteriile diferă de la o
instituție la alta și pot fi aflate doar direct.
iii. Victima poate solicita ajutor de la un psiholog care are cabinet individual de unde va fi
pusă în legătură cu alte servicii de suport.
iv. Victima poate apela la un cabinet de avocatură pentru îndrumare. De cele mai multe ori
este bine ca victima să se adreseze și altor servicii de suport dintre cele enumerate mai
sus. Avocații pot lua cel mai adesea două direcții de acțiune: cererea unui ordin de
protecție și acțiunea de divorț.

d. Instanțe de judecată și parchete
i. Victima se poate adresa direct instanțelor de judecată cu cererea de emitere a unui ordin
de protecție și parchetelor cu o plîngere penală.
Precizare: deocamdată la noi în țară nu se fac sesizări din oficiu ale cazurilor de violență în familie
pentru victime adulte. Cu alte cuvinte dacă un specialist de la spital, de la cabinetul de familie, de la
o unitate de medicină legală, de la unitatea de primiri urgențe, din serviciile sociale sau de la școală
sesizează că o persoană a fost victima unui abuz sau a unei agresiuni în familie poliția nu cercetează
cazul. Poliția începe cercetările numai atunci cînd victima depune plângere penală.

2. CE TREBUIE SĂ FACĂ O VICTIMĂ CÂND CONŞTIENTIZEAZĂ CĂ ASUPRA EI SE EXERCITĂ
VIOLENŢE FIZICE, PSIHICE, SEXUALE, EMOŢIONALE ORI PSIHOLOGICE, ECONOMICE,
RELIGIOASE DE CĂTRE UN MEMBRU AL FAMILIEI?
Victima trebuie să îşi procure probe pentru dovedirea actelor de violenţă.
Victima are ca instrument de apărare ORDINUL DE PROTECŢIE, care:
• se emite la cererea victimei de către instanţa de judecată
• se emite în regim de urgenţă – în maxim 72 ore de la depunerea cererii la instanța de judecată
• este scutit de taxă de timbru
• se emite pe o durată de maxim 6 luni
• este executoriu şi se pune în aplicare de îndată de către organele de poliţie
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• dacă pericolul persistă, victima poate solicita un nou ordin de protecţie avînd nevoie de probe
cu privire la continuarea actelor de violență
Încălcarea ordinului de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o
lună la un an. Împăcarea părţilor (ca urmare a retragerii plângerii penale) înlătură răspunderea
penală . Ca urmare, atunci cînd victima își retrage plângerea, agresorul știe că are putere absolută
asupra ei.
Ordinul de protecţie este un instrument legislativ prevăzut de Legea 217/2013 republicată, cu
modificări şi are ca scop protejarea persoanei a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate
este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. Efectul ordinului
de protecție trebuie să fie înlăturarea stării de pericol. Prin ordinul de protecţie instanța poate să
dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe măsuri - obligaţii sau interdicţii - dintre
următoarele:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul
dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune
atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de
copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea
de învăţământ a persoanei protejate;
e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care
persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu
victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a
întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie
locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.
De asemeni, pe lângă oricare dintre măsurile de mai sus, instanţa poate dispune şi obligarea
agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea unor măsuri
de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în scopul
dezintoxicării.

3. CARE POT FI PROBELE PE CARE VICTIMA AR TREBUI SĂ LE PREZINTE INSTANŢEI DE
JUDECATĂ PENTRU A PUTEA OBŢINE UN ORDIN DE PROTECŢIE?
Probe pot fi :
1. Înscrisuri:
Pentru dovedirea actelor de violenţă la care a fost supusă victima, trebuie să prezinte Instanţei mai
multe probe, cum ar fi:
 Acte medicale din care să reiasă că a suferit traume fizice (certificat medico-legal, expertiză
medico-legală, alte documente emise de unităţi spitaliceşti);
 Dovada înregistrării plângerilor penale la Poliţie (numărul de înregistrare) sau la Parchetul de
pe lângă Judecatoria unde are domiciliul/resedinţa sau unde s-au petrecut faptele de violenţă;
 Sesizari înregistrate la Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea semnalării
situaţiilor abuzive, neglijării la care au fost supuşi minorii;
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 Mesaje (sms-uri sau e-mail-uri) trimise de către agresor din care reiese starea de conflict,
ameninţări, afirmaţii cu scopul de şantaj, limbaj vulgar, injurii, hărţuire etc (transpuse pe suport de
hârtie);
 Înregistrări audio stocate pe un CD sau transcrise de firme autorizate relevante;
 Înscrisuri emise de bănci şi nu numai din care rezultă că agresorul ţi-a restricţionat sau limitat
accesul la orice formă de venit a familiei;
 Înscrisuri din care rezultă că agresorul nu mai contribuie la cheltuieliele familiei şi/sau la
întreţinerea minorilor;
 Înscrisuri din care rezultă că agresorul utilizează veniturile familiei la jocurile de noroc, pariuri
sportive sau droguri;
 Raport sau fişa de evaluare psihologică ori psihiatrică din care rezultă traumele psihice suferite
de victimă şi/sau minori şi eventualele tratamente urmate;
 Înscrisuri medicale care atestă eventuale afecţiuni psihice ale agresorului;
 Dovada existenţei unei condamnări sau sancţiuni cu amenda aplicate agresorului pentru alte
acte de violenţă sau alte infracţiuni sau contravenţii.
 Martori care pot să ateste existenţa unor acte de violenţă, persoane care au fost de faţă când sau exercitat acte de abuz fizic, verbal, ameninţări, persoane care cunosc îndeaproape situaţia
familială, care au sprijinit victima în rezolvarea problemelor cu agresorul sau care au vazut-o lovită.
Nu toate instanţele de judecată încuviinţează să fie audiaţi martori rude ale victimei. Atenție
descendenţii indiferent de vârstă(ex. copii, nepoţi) nu pot fi audiaţi ca martori.
4. CUI TREBUIE SĂ SE ADRESEZE VICTIMA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE?
Dacă victima poate dovedi existenţa unor acte de violenţă, se poate adresa unui ONG, Direcțiilor
de asistență socială, unui avocat, poliției sau direct instanţei de judecată.
Victima va completa formularul tip pentru cererea de emitere a ordinului de protecţie. Instanţa,
în funcție de probele administate, va respinge sau va admite în tot sau în parte solicitările cerute de
victimă.
5. UNDE SE POATE DEPUNE CEREREA PENTRU EMITEREA UNUI ORDIN DE PROTECŢIE?
Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie se depune la judecătoria de pe raza teritorială
în care îşi are domiciliul sau reşedinţa victima, chiar dacă locuieşte la adresa respectivă fără forme
legale.
6. CARE SUNT TAXELE PENTRU OBȚINEREA UNUI ORDIN DE PROTECȚIE?
Pentru emiterea ordinului de protecție nu se plăteşte taxă de timbru. La cerere, victimei i se
poate acorda asistenţă sau reprezentare prin avocat. Ȋn situația în care cererea privind emiterea
ordinului de protecție este respinsă de către instanța de judecată, aceasta poate să oblige victima la
plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul apărătorului pârâtului.
Dacă cererea privind ordinul de protecţie este respinsă victima poate ataca cu apel
hotărârea judecătorească în termen de 3 zile de la pronunţare dacă a fost cu citarea părţilor şi de la
comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Instanţa de apel poate suspenda executarea până la
judecarea apelului, dar numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta.
7. CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ EMITEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE?
După emitere, ordinul de protecţie se comunică de către instanţă: victimei, agresorului şi, în
maxim 5 ore de la emitere, organelor de poliţie de la domiciliul victimei şi al agresorului.
8. CINE PUNE ÎN EXECUTARE ORDINUL DE PROTECŢIE?
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Ordinul de protecţie se pune în executare după caz de către poliţie. Pentru punerea în executare
a ordinului de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu
consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei. Organele de poliţie au
îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire
penală în caz de sustragere de la executare.
9. CE POATE FACE VICTIMA ÎN CAZUL ÎN CARE AGRESORUL ÎNCALCĂ ORDINUL DE
PROTECŢIE?
În cazul în care agresorul încalcă ordinul de protecţie, victima trebuie să apeleze serviciul de
urgenţă 112 şi să menţioneze că este beneficiara unui ordin de protecţie pe care agresorul l-a
încălcat. În această situaţie intervenţia organelor de poliţie este mult mai rapidă.
Victima trebuie să facă plângere penală pentru încălcarea ordinului de protecţie întrucât este o
probă în avantajul ei pentru obţinerea unui nou ordin de protecţie.
10. CUM POATE SOLICITA VICTIMA UN NOU ORDIN DE PROTECŢIE?
Victima poate formula o nouă cerere pentru emiterea unui nou ordin de protecţie, însă trebuie
să facă dovada că primul ordin de protecţie a fost încălcat sau că agresorul constituie încă un
pericol pentru viaţa, integritatea sa fizică sau psihică. Procedura pentru obţinerea unui nou ordin
de protecţie este similară cu cea pentru obţinerea primului ordin de protecţie.
11. CUM SE POATE PROTEJA VICTIMA PÂNĂ LA OBŢINEREA ORDINULUI DE PROTECŢIE?
Aceasta se poate caza, împreună cu copiii minori, într-un adăpost / centru pentru victimele
violenţei în familie, la rude, prieteni, cunoştinţe etc.
12. CE AR TREBUI SĂ FACĂ VICTIMA PENTRU PROTECȚIA EI ȘI PENTRU PREVENIREA
RECIDIVEI?
Reducerea vulnerabilităţii faţă de violenţă
Pentru ca o femeie care trăieşte într-o relaţie în care este abuzată şi agresată de partener să îşi
poată mobiliza resursele interioare, energia şi abilităţile, pentru a se proteja şi a-şi pune viaţa pe un
făgaş non-violent, liberă şi autonomă, are nevoie:
- să înţeleagă şi să se convingă că a fost prinsă într-un proces de victimizare;
- să primească informaţie despre ce este violenţa în relaţie, despre tacticile abuzatorilor şi să
înţeleagă efectele şi strategiile ei de supravieţuire;
- să-şi reconstruiască încrederea în sine, în percepţiile şi observaţiile proprii.
Pentru a reduce pericolul în care trăiește zilnic victima poate, împreună cu un consilier de
specialitate, să elaboreze un plan de siguranță.
Primul pas îl reprezintă analiza împreună pentru înțelegerea de către victimă a fenomenului
prin câteva elemente de teorie: roata violenţei, modalităţile de intimidare şi constrângere, abuzul
emoţional şi violenţa economică, izolarea, precum şi negarea şi atribuirea vinei în exterior,
blamarea sau folosirea copiilor. Foarte important este ca victima să se acomodeze cu noțiuni
precum: egalitate şi respect în relaţie, non-violenţă, parteneriat economic, atmosferă lipsită de
ameninţare, apreciere şi respect, încredere, suport, onestitate şi responsabilităţi egale faţă de copii
şi de sarcinile gospodăreşti, negociere şi rezolvare de probleme ori situaţii de neînţelegere,
dispută.

15

a) Creşterea autonomiei femeii vizează reducerea dependenţei faţă de alţii. Planul de
siguranță se realizează numai de către victimă, deciziile din plan sunt ale ei.
b) Găsirea unui spaţiu în care femeia să fie în siguranţă. Unul din aspectele centrale care
diferenţiază violenţa în cuplu faţă de alte tipuri de violenţă asupra femeilor este dat de
realitatea că locuinţa, domicilliul, este un loc nesigur. În acest caz ea va avea nevoie de un
refugiu, care poate fi un adăpost, sau un alt spaţiu în care poate fi primită în regim de
urgenţă şi unde i se asigură protecţie.
c) Pregătiri pentru plecare. În cazul în care femeia ia decizia să plece din locuinţa comună, ea
trebuie să includă în plan măsurile de securizare necesare: unde va pleca, cum va pleca, ce
să ia cu ea (chei, bani, numere de telefon, documente, haine pentru ea şi pentru copii), cum
să-i pregătească pe copii, cum să se protejeze în continuare.
d) Includerea copiilor în planul de securizare - în ce măsură îi va informa pe copii despre
deciziile ei, când este cazul să facă, când nu şi alte aspete legate de situaţia copiilor.
e) Protecţia legală reprezintă o direcţie esenţială de acţiune în munca cu femeile victime ale
violenţei. Majoritatea solicitantelor de servicii doresc să afle care sunt posibilităţile de
intervenţie pe cale legală, astfel că e important să existe colaboratori jurişti care să le ofere
informaţia şi consilierea necesară cât mai curând pentru a beneficia de anumite măsuri,
precum un ordin de protecţie, în timp util. În acest scop în planul de siguranță trebuie
incluse acțiuni ce vor asigura victima că are atunci cînd pleacă de acasă documentele
necesare pentru ea și pentru copii. În foarte multe cazuri acestea sunt ascunse de agresor,
așadar recuperarea lor va trebui gândită cu atenție.
f) Dezvoltarea unei reţele de sprijin.
Deoarece izolarea este o modalitate de control frecvent utilizată de către agresor, femeile
abuzate nu au un anturaj protector sau o reţea socială satisfăcătoare, pentru multe dintre ele
nici măcar familia nu le mai este alături. Astfel că devine important să se lucreze pentru
formarea de noi relaţii sau restabilirea unor relaţii vechi care s-au întrerupt. Participarea la
grupuri de sprijin poate fi importantă pentru ca să înveţe că pot avea încredere în anumite
persoane.
g) Această primă fază - stabilirea securităţii fizice - poate să dureze în cazul abuzului cronic
între luni şi ani şi există multe obstacole, frică de represalii, de stigmatizare socială,
dependenţă emoţională de agresor, strategii de supravieţuire dăunătoare: autorănire,
neglijenţă faţă de autoprotecţie etc.. Efortul de ieșire în siguranță din relație se complică
proporţional cu severitatea, durata şi instalarea timpurie a abuzului.
Planurile de protecţie, de sporire a securităţii fizice, se construiesc împreună cu femeia pentru
situaţia concretă din momentul respectiv sau în perspectiva unei schimbări în baza unei decizii pe
care o ia – de plecare, de reântoarcere. Situaţiile au fost grupate în 4 categorii (Albuquerque et
al./Wiemann ed., 2013): criză – episod de violenţă; pregătire pentru plecare; după plecare, după
ieşirea din relaţia violentă, când riscul este estimat ca fiind maxim. Diversele tipuri de situaţii şi
măsurile care se recomandă a fi luate sunt descrise nu numai în manualele de instruire pentru
profesionişti, dar şi în broşuri sau pliante, ori pe paginile de internet ale organizaţiilor care lucrează
cu victime sau pentru intervenţie în violenţa domestică, în relaţii parteneriale, intime.
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Câteva aspecte utile în ceea ce priveşte planurile de securizare pentru principalele tipuri
de situaţii – exemple de măsuri ce pot fi luate:
A. Femeia locuieşte încă cu partenerul, s-a întors în relaţie/la locuinţa comună








Identificarea locurilor mai sigure din casă – spaţii largi, cu acces la ieşire.
Identificarea locurilor periculoase – bucătăria, baia, pivniţa – pentru evitarea lor în situaţii de
criză, în timpul episodului de violenţă.
Îndepărtarea, ascunderea/mutarea, armelor – dacă există în casă.
Să vorbească despre situaţia ei cu persoane care ar putea să o ajute în timpul unui nou episod de
violenţă: pot stabili un cod de urgenţă – bătăi în calorifer, un gest, un obiect afişat la fereastră
etc. Care să însemne că acestea trebuie să sune la 112, sau să intervină.
Memorarea numerelor de telefon ale persoanelor de sprijin.
Pregătirea unor căi de fugă dacă va fi posibil, solicitare de ajutor – la vecini, la un telefon sau un
loc public.
Unde poate să se refugieze dacă va reuşi să iasă din casă, să fugă. Scrise adresele şi numerele de
telefon.
B. Femeia se pregăteşte să plece












Cum şi când poate să plece în siguranţă? Are un mijloc de transport? Bani? Un loc unde să
meargă?
Se simte confortabil apelând la poliţie atunci când are nevoie de ea?
Cui îi va spune (sau cui nu) despre plecarea ei?
Cum poate ea şi alţii să prevină posibilitatea de a fi găsită de partenerul ei?
În care sistem de protecţie are ea încredere?
Cum se va deplasa în siguranţă la/de la locul de muncă sau şcoală sau când îi scoate pe copii de
la şcoală?
Ce resurse legale sau comunitare o vor ajuta să se simtă în siguranţă? Să scrie adresele şi
numerele de telefon.
Cunoaşte numărul de telefon al adăpostului din oraş (în caz că există)?
Ce fel de custodie sau măsuri de vizitare o fac să se simtă pe ea şi pe copiii ei în siguranţă?
Are în vedere solicitarea unui ordin de protecţie (în caz că este posibil)?

Victima este bine să aibă la îndemână următoarele în caz că trebuie să fugă:









Buletin, paşaport, certificat de naştere (copie sau original)
Certificatul de căsătorie, permisul de conducere şi actele maşinii, alte acte importante
Numărul contului de la bancă, cartea de credit, bani
Cardul de sănătate, medicamente sau reţete
Acte de divorţ sau alte acte de la judecătorie, documete care să ateste violenţa care a fost
exercitată asupra ei
Numere de telefon şi adrese ale unor familii, prieteni sau organizaţii din localitate
Haine sau alte obiecte de confort pentru ea şi copii
Chei
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C. Femeia locuieşte singură (cu copiii) – fie că are ordin de protecţie prin care
partenerul a fost evacuat, fie a plecat şi stă într-o altă locuinţă:








Transmiterea noii adrese doar persoanelor de încredere.
Schimbarea traseelor şi locurilor frecventate anterior – magazine, ATM-uri, transport, locurile
de joacă ale copiilor etc.
Schimbarea încuietorilor de la uşi şi ferestre.
Dacă este posibil, instalarea unui sistem de securitate: uşi cu grilaj, încuietori mai sigure, sistem
de alarmă, iluminare mai bună pe casa scărilor, în curte etc.
Antrenarea copiilor pentru a nu lăsa în casă străini şi a nu deschide uşa când sunt singuri acasă,
pentru a şti şi a fi capabili să sune la 112 pentru a chema poliţia, sau familia ori persoane de
încredere într-o situaţie periculoasă.
Contactarea şi informarea persoanelor care vin în contact cu sau îngrijesc copiii despre cine are
dreptul să-i scoată de la şcoală după terminarea orelor şi dezvoltarea de măsuri speciale pentru
protecţia copilului
Schimbarea telefonului şi numărului de telefon, verificarea apelurilor şi ignorarea apelurilor cu
numere ascunse; atenţionarea victimei cu privire la posibilităţile de depistare a locaţiei noi prin
sisteme GPS ori fotografii, dezactivarea GPS ului pe propriul telefon – atenţie special cu privire
la reţelele de socializare şi utilizarea internetului.

Sprijin emoţional
Serviciile pentru femei pot oferi un cadru protejat pentru ca fiecare femeie:
 să vorbească despre experienţele ei: o femeie poate să aibă nevoie să povestească de
multe ori aceleaşi evenimente, incidente de violenţă, pentru a înţelege ce i se întâmplă;
 să lucreze pe efectele violenţei: există o multitudine de consecinţe de scurtă şi de lungă
durată, cu care are nevoie să se ocupe, să le identifice şi să prelucreze pentru a-şi
optimiza starea emoţională şi funcţionarea psihică şi socială;
 să-şi reclădească stima de sine;
 să reevalueze strategiile de supravieţuire;
 să reia controlul asupra propriei vieţi.
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 clientelor sprijin practic şi
asistare 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, la
servicii sociale care să-i ofere asistenţă specializată.
Poate să apară un moment în viaţa oricărei femei când este aşa de istovită de experienţa sa de
violenţă domestică, încât este incapabilă să se mobilizeze pentru a face demersuri necesare pentru
ea şi copiii ei. Oricum, în ideea de a nu încuraja dependenţa, această formă de ajutor trebuie să se
completeze cu alte forme de suport care să încurajeze femeia să-şi construiască propriile abilităţi,
să-şi dezvolte stima de sine şi să înveţe să preia controlul asupra propriei vieţi.
Pe de altă parte, pentru că resursele umane în serviciile sociale, fie generale sau specializate,
sunt de regulă limitate, trebuie să decidem cât de mult din această muncă angajăm, cu atât mai mult
cu cât este o muncă consumatoare de timp. Pentru fiecare caz se decide în concordanţă cu nevoile
concrete, exprimate sau recunoscute de clientă. 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
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într-un anume moment, din diferite motive, nu pot. Scopul principal este să încurajăm femeile să-şi
câştige independenţa şi să facă lucruri pentru ele însele.
Pot să apară situaţii în care să fim solicitate să întocmim rapoarte despre cliente, prin care să le
sprijinim să reezolve diferite problem practice, ca de exemplu:
 rapoarte către instanţele civile sau penale
 declaraţii, scrisori de susţinere pentru obţinerea unei locuinţe
 rapoarte către medicul de familie sau alţi medici prin care să susţinem cererile femeilor de a
beneficia de tratament medical specializat
 rapoarte către Autorităţile Tutelare sau servicii de protecţie a copilului
E o situaţie dificilă emoţional pentru o femeie ca persoane străine (chiar dacă sunt profesionişti
sunt totuşi străini) să aibă acces la detalii cu privire la experienţa ei de violenţă domestică. Orice
întâlnire cu solicitantele de servicii trebuie să fie reglementată şi în acord cu principiul de
confidenţialitate; transpunerea în practică înseamnă informarea clientei despre conţinutul, în
special datele personale mai sensibile, cuprinse într-un raport sau orice alt document de referire
spre o altă instituţie sau un alt profesionist, înainte de a le trimite, astfel încât ea să poată indica
dacă există ceva cu care nu este de acord să apară despre ea şi situaţia ei. Vom negocia schimbările
din raport cu ea dacă este posibil şi vom purta conversaţiile telefonice în prezenţa ei, ca să audă
ceea ce se spune despre ea. Acest lucru este important dacă vrem să sprijinim (re)construirea
încrederii şi controlului personal.
Acest fragment este adaptat după lucrarea Violența domestică: intervenția
Coordonată a echipei multidisciplinare: Manual pentru specialiști,
G.Dima (coord), I.F.Beldianu (coord), Editua de vest Timișoara, 2015,
cu permisiunea autorilor
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Albuquerque M. et al./Wiemann S. (ed.), 2013. European Manual for Risk Assessment. BUPNET
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Antal I., Bumbuluţ S., 2001. Ghid de intervenţie în situaţii de violenţă domestică, suport de
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Perttu S., Kaselitz V., 2006. Addressing Intimate Partner Violence. Guidebook realised in the frame
of DAPHNE Project 2005/6
Schechter S., Ganley A., 1995, Domestic Violence – A National Curriculum for Family Preservation
Practitioners, Family Violence Prevention Fund, San Francisco, USA
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13. CUM SE COMPLETEAZĂ CEREREA PENTRU EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE?
CERERE PRIVIND EMITEREA ORDINULUI DE PROTECȚIE
I. Date privind autoritatea sau organismul care formulează cererea (daca este cazul)1
Denumirea/
Adresa/
Telefon/
Fax/
E-mail/
Persoana desemnată cu
formularea cererii
II. Asistență juridică
Victima are un avocat? DA2/NU3
În caz negativ, dorește să i se acorde asistență juridică prin avocat?
III. Date privind victima violenței în familie
Numele: Prenumele:
Locul și data nașterii: Cetățenia:
Sexul F/M: Prenumele mamei:
Prenumele tatălui: Act de identitate: CI/BI/Pașaport Serie: nr.: CNP: Adresa1): Dorește să rămână
secretă? DA4/NU
Telefon2): Dorește ca numărul să rămână secret? DA5/NU
1) Dacă victima declară că dorește să abandoneze domiciliul familial, nu este necesar să se indice
noua adresă la care se mută, ci doar adresa unde locuiește în prezent. Adresa indicată trebuie să fie
una la care partea poate primi citațiile și celelalte acte de procedură.
2) Poate fi indicat orice număr la care reclamantul are garanția că va putea primi citațiile și celelalte
acte de procedură.
IV. Reprezentantul legal al victimei (dacă este cazul6)
Numele: Prenumele:
Locul și data nașterii: Cetățenia:
Sexul F/M: Prenumele mamei:
Prenumele tatălui: Act de identitate: CI/BI/Pașaport Serie: nr.: CNP: Adresa1): Dorește să rămână
secretă? DA7/NU
Telefon2): Dorește ca numărul să rămână secret? DA8/NU
V. Relația dintre victima violenței în familie și persoana împotriva căreia se solicită emiterea
ordinului de protecție (pârât9)
Cererea privind emiterea ordinului de protecție poate fi introdusă conform art. 25 alin. 3 din Legea 217/2003
republicată și de:
a)procuror; b) reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unitătii administrativ-teritoriale, cu
atribuții în materia protecției victimelor violenței în familie și c) cu acordul victimei de către reprezentantul oricăruia
dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, acreditați conform legii.
2 Bifați „DA” dacă aveți angajat un avocat care să vă reprezinte.
3 Bifați „NU” dacă nu aveți un avocat ales și doriți ca instanța să desemneze pentru dumneavostră un apărător din oficiu.
4 Dacă doriți ca adresa resedinței actuale, numărul de telefon sau adresa unde să ii fie comunicate actele de procedură să
ramană secreta, bifați „DA” și anexați la cerere de emitere a ordinului de protecție o cerere distinctă care să conțină cel
puțin următoarele: indicarea reședintei actuale și adresa de comunicare a actelor de procedură, treceți adresa
completă, numărul de telefon pe care intelegeși să il secretizați, vă semnați. Dacă pârâtul cunoaște aceste date, bifați
„NU”.
5 Dacă doriți ca pârâtul să nu afle numărul actual de telefon urmați indicațiile menționate la “Punctul 5”.
6 Dacă victima este minor/ă sau din cauza stării de sănătate fizică sau psihică cererea pentru emiterea ordinului de
protecție poate fi formulată de parinții reprezentanți legali sau altă persoană desemnată ca reprezentant legal care
poate formula cererea în numele victimei. La această rubrică reprezentantul legal va completa datele solicitate.
7 Dacă doriți ca adresa resedinței actuale, numărul de telefon sau adresa unde să îi fie comunicate actele de procedură să
rămână secretă, bifați „DA” și anexați la cerere de emitere a ordinului de protecție o cerere distinctă care să conțină cel
puțin urmatoarele: indicarea reședinței actuale și adresa de comunicare a actelor de procedură, treceți adresa
completă, numărul de telefon pe care intelegeți să îl secretizați, vă semnați. Dacă pârâtul cunoaște aceste date, bifați
„NU”.
8 Dacă doriți ca pârâtul să nu afle numărul actual de telefon urmați indicațiile menționate la “Punctul 5”.
9 Atenție: trebuie să menționați numele și prenumele agresorului și domiciliul său. Dacă cunoașteti CNP-ul pârâtului și
numărul de telefon al acestuia, este indicat să le menționați; dacă nu le cunoașteți puteți face mențiunea: „nu cunosc
1
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1. Victima a mai formulat anterior vreo cerere, plângere, reclamație etc. împotriva aceleiași
persoane? DA10/NU
În caz afirmativ, se va indica numărul acestora.
2. Stiți dacă pârâtul este parte în vreun proces cu privire la vreo infracțiune sau contravenție?
DA11/NU
În caz afirmativ, indicați, dacă știți, instanța la care se află dosarul și numărul acestuia
3. Există o legatură de rudenie sau de altă natură cu pârâtul?12
4. Situația familială - persoane care conviețuiesc în locuință
Numele și prenumele/ Data nașterii / Gradul de rudenie
VI. Descrierea faptelor pentru care se solicită emiterea ordinului de protecție
1. Relatarea faptelor și locul desfășurării lor13
2. Ce alte acte de violență s-au produs anterior împotriva persoanelor (victima, membri ai familiei,
minori sau alte persoane) sau asupra bunurilor?14
3. A avut loc vreun act de violență în prezența minorilor?15
4. Există vreo situație de risc pentru minori, inclusiv posibilitate de a fi luati fără drept de către
pârât?16
5. Pârâtul deține arme sau are acces la arme prin natura muncii sale ori din alte motive?17
6. Există martori la faptele descrise?18
CNP-ul și nr. de telefon al pârâtului”. Trebuie să indicați adresa pârâtului pentru ca procedura citării să poată fi
indeplinită, numărul de telefon poate fi folosit de către instanță în situația stabilirii termenelor scurte atunci cand
citarea se face fie prin agent procedural, fie telefonic.
10 Dacă ați formulat plângeri penale împotriva agresorului, bifați la această rubrică „DA” menționând numerele de
înregistrare ale plângerilor și autoritățile la care le-ați înregistrat (Secție de Poliție și/sau Parchet).
11 În situația în care aveți la cunoștință de fapte penale sau contravenționale săvârșite de agresor și pentru care există/a
existat un proces pe rol; agresorul a fost condamnat la închisoare cu suspendare sau a executat vreo pedeapsă
privativă de libertate sau alte cazuri prevazute de codul penal, la aceast punct trebuie să bifați „DA”, specificați dacă
cunoașteți numărul de dosar și instanța de judecată unde a fost sau este pe rol dosarul. Dacă nu cunoșteți toate
informațiile treceti doar cele pe care le cunoașteti (ex: număr de dosar, instanța de judecată pe rolul careia a fost sau
este dosarul, obiectul dosarului, locul unde a fost încarcerat etc)
12Cererea privind emiterea unui ordin de protecție poate fi îndreptata numai împotriva persoanelor menționate la art. 5
din Legea 217/2003 Republicată, respectiv prin membru de familie se înțelege:
„a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii,
astfel de rude;
b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție;
c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care
conviețuiesc;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile față de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap
fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.”
13 La acest punct veți detalia actele de agresiune la care ați fost supusă de către agresor, precum și alte incidente
relevante despre conduita sa. Trebuie să menționați împrejurările în care s-au produs actele de violență, persoane care
au fost de față sau care au intervenit, tipul de agresiune (fizică, psihică, verbală, sexuală, economică, socială, spirituală).
Descrierea faptelor este bine să fie amănunțită și trebuie să fie susținută cu probe și/sau martori.
14 Încercați să faceți o prezentare de ansamblu asupra climatului familial, a relației cu agresorul și cu alți membri ai
familiei sau cu alte persoane față de care agresorul a manifestat un comportament agresiv, adicțiile acestuia (consum de
alcool, droguri, etc)
15 În sitauția în care actele de violența s-au petrecut în fața minorilor, scrieți „DA” și dezvoltați incidentele la punctul VI . 1
din cerere; daca aceștia nu au fost de față, veți scrie „NU”.
16 Daca există vreun pericol ca agresorul să îi ia pe minori și să nu vă mai permită accesul la aceștia, scrieti “DA” și
menționați motivul pentru care credeti că agresorul va recurge la acest gest. Dacă nu există un astfel de pericol sau dacă
nu este cazul, scrieți „NU”.
17 Agresorul poate avea arme de foc sau alte arme albe, fie că le deține legal/ prin natura locului de munca/ ilegal. Dacă
aveți la cunoștință despre aceste lucruri trebuie să scrieți „DA” și să specificați ce fel de armă este și dacă o deține
legal/ ilegal/ prin natura locului de muncă, dacă cunoașteți puteți menționa și locul unde este depozitata arma.
18 Martorii trebuie să fi fost de față la actele de violența fizică, verbală etc, inclusiv amenințări. Pot fi martori și persoane
care au vazut urmele de violență de pe corpul dumneavostră, care au văzut dovezi ale amenințărilor (de ex: mesaje
telefonice, e-mail-uri), persoane care cunosc îndeaproape relația dumnaevoastră cu agresorul, persoane carora le-ați
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7. Ce alte probe pot susține declarațiile?19 (de exemplu, linii telefonice tăiate/rupte, telefoane
mobile sparte, alte obiecte distruse, mesaje telefonice înregistrate, inclusiv sms, scrisori, fotografii,
documente etc.)
VII. Asistența medicală a victimei
1.Victima a suferit leziuni fizice sau a fost maltratata psihologic?20 DA/NU
2. A primit îngrijiri în vreun centru medical?21 DA/NU
3. Deține certificat medico-legal, medical sau alte documente medicale?22 DA/NU
În caz afirmativ, acestea se vor anexa în copie.
În caz negativ, se vor indica centrul medical și data consultului medical.
VIII. Măsurile care se solicită a fi dispuse prin ordinul de protecție
a) evacuarea temporară a pârâtului din locuință, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de
proprietate;23 DA/NU
b) reintegrarea victimei și, dupa caz, a copiilor în locuință familiei;24 DA/NU
c) limitarea dreptului de folosință al pârâtului, dacă este posibil, doar asupra unei parți a locuinței
comune, astfel încât pârâtul să nu vină în contact cu victima;25 DA/NU
d.1) obligarea pârâtului la pastrarea unei distanțe minime determinate față de victimă;26 DA/NU
povestit anterior incidente violente. Nu toate insțantele de judecată încuviințează să fie audiați ca martori rude
apropiate. Copiii nu pot fi audiati ca martori. Unele instanțe de judecată pot dispune audierea minorilor, dacă aceștia au
împlinit varsta de 10 ani, pentru a relata instanței fapte și incidente la care ei au fost de față sau la care au fost supuși.
19 Prin probe se poate ințelege cel putin următoarele:
Inscrisuri:
• Acte medicale care pot fi obținute de la orice unitate medicală dacă din ele rezultă traume fizice ale victimei, sau sub
forma unui certificat medico-legal /expertiza medico-legală emise de o institutie/cabinet de medicină-legală”.
• Mesaje text/sms-uri primite de la agresor.
• Înregistrari audio stocate pe CD sau transcrise de firme autorizate de către Ministerul Justiției pentru a asigura
transcrierea înregistrarilor audio. Puteți înregistra orice convorbire telefonică sau orice incident petrecut între
dumneavostră și agresor din care rezultă acte de violență sau amenințări.
• Înscrisuri emise de bănci, din care rezultă că agresorul v-a retras dreptul de semnătură în bancă sau v-a blocat sub orice
formă accesul la veniturile familiei.
• Înscrisuri din care rezultă că agresorul nu mai contribuie la cheltuielile familiei și nici la întreținerea minorilor. Acestea
pot fi probe în contextul în care există și alte forme de violență exercitate asupra dumneavoatră.
• Raport sau fișă de evaluare psihologică ori psihiatrică, din care să rezulte traumele psihice suferite de dumneavoastră și
dacă urmați/ați urmat tratament.
• Înscrisuri medicale din care pot rezulta afecțiuni psihice ale agresorului.
• Dovada sesizării organelor de poliție, numere de înregistrare ale plangerilor penale împotriva agresorului, răspunsuri
sau adrese communicate de către poliție sau alte organe de urmărire și cercetare penală.
• Dovada existenței unor condamnări sau sancțiuni cu amendă aplicate agresorului pentru alte acte de violență.
20 Bifați „DA” dacă există probe sau indicii care pot dovedi agresiunile fizice.
21 Dacă în urma leziunilor suferite sau din pricina stării psihice ați apelat la Unitatile medicale specializate bifați „DA” și
menționați sub ce formă și în ce instituții a primit aceste îngrijiri. Anexați la cerere actele medicale care dovedesc acest
lucru. Dacă nu nu aveți nici un act medical deși ați fost consultată într-o unitate medicală puteți formula o cerere către
unitatea medicală în vederea eliberării unui document medical doveditor.
22 Bifați „DA” dacă aveți un certificat medico-legal sau a un alt document medical din care să reiasă leziunile fizice suferite
sau traumele psihologice, anexați acest/e documente la cerere.
23 Bifați „DA” dacă locuiți împreună cu agresorul - anexați la cerere și un document din care să reiasă forma locațiunii
(proprietate, chirie, comodat etc.) și cine sunt proprietarii.
24 Dacă în urma actelor de violență ați părăsit domiciliul și doriți să reveniți în locuință, solicitați la litera a) evacuarea
agresorului și la litera b) bifați „DA”.
25 Bifați „DA” numai dacă există posibilitatea de a limita accesul agresorului în spațiul comun și dacă prezența sa în
proximitatea dumneavostră nu constituie un pericol. (de ex., în cazul unui imobil care nu are intrări separate și
posibilitatea de delimitare clară a spațiilor în care ar urma să locuiască victima și agresorul, astfel încât să nu vă
intâlniți - bifați „NU”).
26 Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie de dumneavostră la o distanță mai mică de 300 m/ 400 m/ 500 m sau cât
considerați necesar, însă instanța de judecată va fi cea care va stabili o anumită distanță, în funcție și de probatoriu.
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d.2) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de copiii victimei sau
față de alte rude ale acesteia;27 DA/NU
d.3) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de reședința, locul de
muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;28 DA/NU
În caz afirmativ, se vor menționa datele de identificare a acestor locuri. DA/NU
e) interdicția pentru pârât de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care
victima le frecventează ori le vizitează periodic;29 DA/NU
În caz afirmativ, se vor identifica aceste localități și zone.
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu
victima;30 DA/NU
g) obligarea agresorului de a preda politiei armele deținute;31 DA/NU
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora;32 DA/NU
în caz afirmativ, se vor indica numele, prenumele și data nașterii copiilor, persoana către care se
propune încredințarea.
i) suportarea de către pârât a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima,
copiii minori sau alți membri ai familiei locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității
de a rămane în locuință familială.33 DA/NU
În caz afirmativ, care este suma considerată necesara și ce reprezintă?
IX. Alte masuri
1. Victima are o activitate remunerată?34 NU/DA
În caz afirmativ, se va indica, cu aproximație, suma pe care o primește.
2. Pârâtul are loc de muncă sau desfasoară o activitate remunerată?35 NU/DA
În caz afirmativ, se indica suma lunară aproximativă pe care pârâtul o primește, dacă se cunoaște.
3. Există alte surse de venituri ale familiei?36 NU/DA
Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie la o distanță mai mică de 300 m/400 m/500 m sau alta distanță pe care o
considerați necesară și față de copii (minori sau nu), parinți, frați, bunici sau alte rude față de care agresorul a
manifestat sau există indicii clare ca ar putea manifesta acte de violență. Trebuie să menționați numele complete ale
persoanelor, iar pentru copii și data de naștere în cazul în care sunt minori.
28 Puteți solicita ca agresorul să nu se apropie de locul unde domiciliați în prezent sau de locul de muncă sau chiar și față
de unitatea de învățământ a copiilor, cu specificația că trebuie să indicați fiecare locație cu adresa completă și cu
distanța minimă pe care agresorul trebuie să o respecte.
29 Puteți solicita cu menționarea exactă a localității, județului sau zonei dintr-un oras/localitate pe care pârâtul să o evite
pe toată durata de valabilitate a ordinului de protecție. Solicitarea interzicerii pârâtului de a se deplasa într-o anumită
localitate sau zonă trebuie să fie justificată de faptul că mergeți în mod frecvent în acea localitate/zona și există
pericolul de a vă întâlni cu agresorul. ( De ex. : Localitatea în care domiciliază rude apropiate în situația în care le
frecventați des, deci și pe durata pentru care se solicită ordin de protecție, sau zona în care vă deplasați în interes de
serviciu sau pentru urmărea unor cursuri).
30 Bifați „DA” pentru ca agresorului să îi fie interzis să mai comunice cu dumneavostră în vreun fel.
31 În situația în care aveți la cunostință că agresorul deține arme de foc sau alte arme, bifați „DA” și eventual oferiți
informații despre acestea la Capitolul VI, punctul 5.
32 Specidicati „incredintarea si stabilirea resedintei minorilor” daca minorii va insotesc sau daca agresorul reprezinta un
pericol si pentru acestia. Scrieti numele complete si data de nastere a acestora. Daca exista o hotarare judecatoreasca
prin care a fost stabilita custodia copiilor catre dumneavostra, nu mai este nevoie sa faceti aceasta mentiune.
33 Dacă ați părăsit locuința comună sau dacă agresorul era sursa principala de venit a familiei, puteți să menționați aici o
suma de bani pe care intelegeți să i-o solicitați agresorului pentru întreținerei și/sau a minorilor, pentru chirie sau alte
cheltuieli de întretinere. Dacă solicitați obligarea agresorului la plata c/v chiriei trebuie să atașati cererii copia unui
contract de închiriere, astfel încât instanța să poată stabili în concret suma pe care agresorul ar urma să v-o achite pe
durata ordinului de protecție. De asemenea trebuie să indicați și locul de muncă al agresorului, întrucat unele instanțe
emit adresa către locul de muncă al agresorului pentru a verifica cuantumul veniturilor agresorului. Instanța este cea
care va stabili suma pe care o va aprecia necesara, pentru cheltuielile de întretinere.
34 Dacă realizați venituri, treceti suma aproximativă pe care o caștigați lunar, precum și locul de muncă (nu este
obligatoriu).
35 Dacă cunoașteți veniturile realizate de agresor le veți trece la aceasta rubrică. Nu trebuie să fie suma exactă, ci cu
aproximație. Locul de muncă trebuie indicat dacă îl cunoașteți.
27
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În caz afirmativ, sa se indice suma aproximativă, dacă se cunoaște.
X. Alte precizări considerate ca relevante37
Data
..................................................

Semnătura

Domnului Președinte al Judecătoriei38 .....................................................
_____________
ALTE MENȚIUNI RELEVANTE39
Depuneți cererea și înscrisurile (pe care faceți mențiunea „conform cu originalul” și
semnați) în mai multe exemplare semnate, respectiv unul pentru instanță și câte unul
pentru fiecare parte (agresor, agresori – dacă este cazul).

ATENTIE!!!
Ordinul de protecţie se judecă în maxim 72 ore de la depunerea cererii la instanţa
de judecată motiv pentru care cererea privind emiterea ordinului de protecţie trebuie să fie
însoţită de toate probele pe care le deţineţi iar martorii trebuie înştiinţaţi că aţi depus cererea şi ca
în maxim 72 de ore este posibil să fie nevoie ca ei să vă însoţească la termenul de judecată stabilit
pentru a depune mărturie.
Instanţa comunică în maxim 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii , structurilor Poliţiei
Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului.

14. ASISTENŢĂ JURIDICĂ GRATUITĂ ÎNTR-UN PROCES
A) Ce este ajutorul public judiciar ?
Alte venituri ale familiei pot fi reprezentate de alocațiile minorilor, veți menționa cuantumul lor, indemnizații de
însoțitor, de handicap, alte venituri din ajutoare sociale, pensii de întreținere a minorilor sau alte venituri
asemănătoare.
37 La acest capitol veți trece „vă solicit să îmi admiteți cererea așa cum a fost formulată și să emiteți un ordin de protecție
pentru o perioadă de 6 luni.” sau dacă aveți ale completări importante de facut. Tot aici puteți să menționați și dacă
solicitați alte măsuri accesorii la măsurile de protecție menționate la Capitolul VIII, cum ar fi:
- recomandarea luării unor măsuri în scopul adicției (jocuri de noroc, alcool, droguri) sau în vederea internării într-un
spital de specialitate cu scopul stabilirii unui diagnostic și recomandarea tratamentului adecvat
-Sau:
-Varianta 1 pentru cei fără antecedente psihiatrice: Obligarea pârâtului de a se prezenta la un spital de psihiatrie în
vederea examinării din punct de vedere psihiatric – inidic unitatea de specialitate ……..
-Varianta 2 cu antecedente psihiatrice și acte: Rugăm instanța să solicite internarea nevoluntara a pârâtului într-un spital
de psihiatrie în temeiul art. 56 alin 1 lit e) din legea 487/2002 Republicată coroborat cu art. 23 alin 3 din Legea
217/2003 Republicată.
38 Mentionați judecătoria unde urmează să depuneți cererea privind emiterea ordinului de protecție. Judecătoria
competenta sa judece cererea pentru emiterea ordinului de protecție este aceea din raza teritorială unde se află
domiciliul sau reședința dumneavostra.
39 Atenție nu uitați sa depuneți la dosar și actele de identitate, atât ale dumneavostră, cât și ale copiilor, acte de stare
civilă din care să reiasă legătura de rudenie sau calitatea agresorului (soț, fost soț).
36
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Ajutorul public judiciar reprezintă o formă de asistenţă acordată de către stat, este o modalitate prin care
se asigură dreptul la un proces echitabil, prin care se garantează accesul egal la actul de justiţie în
vederea realizării unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a
hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Temeiul juridic al acordării ajutorului public judiciar
este OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.
B) Pentru ce se poate acorda?
Ajutorul public judiciar poate fi acordat sub formă de:
a) plata onorariului unui avocat care să acorde asistenţă juridică înaintea demarării unui proces sau în
timpul unui proces.
b) plata expertului, a traducatorului sau interpretului.
c) plata onorariului executorului judecătoresc.
d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor de timbru în cadrul unui proces sau în faza de
executare silită.
C) Cine poate beneficia de ajutor public judiciar?
Ajutorul public judiciar poate fi solicitat de orice persoană fizică care nu poate face faţă cheltuielilor
ocazionate de proces fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.
Condiţiile generale cerute de lege sunt ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele
două luni anterioare formulării cererii, să se situeze sub nivelul de 300 lei, caz în care sumele se
avansează în întregime de către stat.
Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se
situeaza între 300 lei şi 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către
stat în proporţie de 50%.
Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în
care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie.
Valoarea ajutorului public judiciar acordat, separat sau cumulat, în oricare dintre forme nu poate depăşi în
cursul unei perioade de un an, suma maximă echivalentă cu 10 salarii minime brute pe ţară la nivelul
anului în care a fost formulată cererea de acordare.
Se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori reşedinţa comună şi gospodăreşte
împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie directă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani
aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie directă în vârstă de peste
18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.
D) Cum se solicită ajutor public judiciar ?
Persoana interesată va depune o cerere în scris la care va ataşa acte din care să rezulte veniturile şi
cheltuielile cu întreţinere sau alte cheltuieli, o declaraţie pe propria răspundere, neautentică, prin care va
preciza dacă în cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, în ce formă, pentru ce
cauză, precum şi cuantumul acestui ajutor.
Tot instanţei de judecată i se va adresa şi cererea pentru scutirea, reducerea sau amânarea de la plata
taxelor judiciare datorate în faza de executare silită.
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Pentru desemnarea unui avocat din oficiu, cererea se adresează fie la instanţă fie la baroul local de
avocaţi (respectiv serviciul SAJ din cadrul Baroului)
E) Ce pot face victimele violenţei în familie în acest sens?
Victimele violenţei în familie pot solicita desemnarea unui avocat din oficiu sau a unui avocat ales care să
le asiste/reprezinte în procesul privind emiterea ordinului de protecţie în temeiul art. 6 lit. e) coroborat cu
art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003 republicată. În situaţia în care au un avocat cu care doresc să meargă
mai departe însă nu au posibilitatea financiară de a achita onorariul, acestea pot formula cerere de ajutor
public judiciar prin avocat ales în temeiul art. 6 lit. e), art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003 republicată
coroborat cu art. 6 lit. a) din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (acest lucru
ete valabil în situaţia în care avocatul ales este de acord cu onorariul pe care îl va stabili statul în dosarul
respectiv).
Femeile (şi nu numai) care se confruntă cu situaţii deosebite asociate cu violenţa în familie pot solicita
ajutor public judiciar în procesele de (fără ca enumerarea să aibă caracter limitativ ci cu titlu de exemplu)
divorţ, stabilirea custodiei, domiciliului, programului de vizitare pentru minori, partajului, evacuare şi
alte cauze.
F) Modele de cereri privind acordarea ajutorului public judiciar:
Sursă:portal.just.ro
Către Tribunalul / Judecătoria ___________________
Stimate domnule preşedinte,
Subsemnatul/a__________________________CNP _________________, domiciliat/ă în
___________________________, Telefon/e-mail ______________, în calitate de__________________,
în
dosarul nr.____________________
al _____________________, având
ca obiect
________________________, cu termen de judecată la data de _____________________vă solicit să-mi
încuviinţaţi
ajutorul public judiciar prevazut de O.U.G. nr.51/2008, in suma de
…………………. lei, pentru:*
-  Asistenţă prin avocat
-  Plata onorariului de expert, traducator sau interpret;
-  Plata onorariului executorului judecătoresc;
-  Scutirea, reducerea, eşalonarea ori amânarea plăţii taxei judiciare de timbru;
-  Asistenţă extrajudiciară prin avocat
Ajutorul public judiciar solicitat îmi este necesar deoarece _____________________________________
__________________________________________________________________________________
Precizez că familia mea, în sensul O.U.G. nr.51/2008 se compune din: ___________________________
_________________________________________________________________________________.
Media veniturilor nete lunare, pe ultimele două luni anterioare formulării prezentei cereri a fost de
__________________
lei
pe
lună,
fiind
compuse
din:
**_______________________________________________________________________________
Cheltuieli lunare ale familiei mele (impozite, contribuţii la asigurările sociale, taxe locale, cheltuieli
ipotecare, chirii şi costuri pentru întreţinere, cheltuieli pentru educaţie, rate, alte cheltuieli - ale
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solicitantului,
soţului,
persoanelor
aflate
în
întreţinere,
etc.)
sunt:______________________________________________________________________________
În drept invoc dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr.51/2008, privind ajutorul public judiciar în materie
civilă, comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.
(După caz - dispoziţiile art. 68, din Legea nr. 51/1995, pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat.)
In dovedirea cererii, anexez următoarele înscrisuri*** ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că, informaţiile oferite sunt adevărate şi complete şi îmi asum
obligaţia de a declara de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice schimbări survenite
în situaţia mea financiară.
Declar pe propria răspundere că în ultimele 12 luni am mai beneficiat de ajutor public judiciar,
sub formă de _____________________, în cuantum total de __________________________.
Am luat la cunoştinţă despre împrejurarea că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile de
judecată ale părţii adverse vor fi puse în sarcina mea, precum şi despre posibilitatea de a fi obligat la
restituirea sumelor de care voi beneficia cu titlu de ajutor public judiciar, în cazul în care se va constata
ulterior că am formulat prezenta cerere cu rea-credinţă, prin ascunderea adevărului cu privire la situaţia
materială reală a familiei mele.
Locul şi data întocmirii
__________________

Semnatura
__________________

*

Se va bifa casuţa corespunzatoare.
Se vor menţiona orice venituri periodice cum ar fi salarii, onorarii, rente, indemnizaţii, chirii, profit
din activităţi comerciale sau activităţi independente
***
Se vor ataşa: - copii de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei, copii de pe
certificatele de naştere ale copiilor minori sub 14 ani, adeverinţele privind veniturile membrilor familiei pe ultimele două luni, eventual dovada lipsei oricaror venituri, adeverinţe privind continuarea studiilor
pentru copiii aflaţi în întreţinere care au împlinit 18 ani, înscrisuri privind cheltuielile lunare - chitanţe,
facturi, ordine de plată
Notă:
Includerea unor informaţii false sau incomplete poate avea consecinţe legale, iar cererea pentru
asistenţa judiciară gratuită poate fi respinsă.
Această cerere nu are efect asupra termenului de introducere a unei acţiuni în justiţie.
**

DECLARAŢIE
Subsemnata ……., domiciliată în localiatea……., str……, nr. …, bl. ….., sc…….., et……, ap…..,
judeţ/sector……, identificată cu BI/CI/Pas……seria….nr….. emis de ……la data de ……, având CNP……. şi
născută la data de …….… în……..,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE
că NU AM / AM MAI beneficiat de ajutor public judiciar în ultimele 12 luni, în forma …….. în dosar
nr……..al instanţei ….. în cuantum de……… şi că informaţiile oferite sunt adevarate şi complete
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asumându-mi obligaţia să declar de îndată, autorităţii competente să soluţioneze cererea, orice
schimbări survenite în situaţia mea financiară.
Cunosc prevederile art. 17, alin. 2 din OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie
civilî.
Data

Semnatura

Model pentru desemnarea unui avocat în procesul privind emiterea unui ordin de portecţie,
solicitarea trebuie depusă odată cu cererea privind emiterea ordinului de protecţie.

Către Tribunalul / Judecătoria ___________________

DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnata ..............................., domiciliată în .............., Sector ..........., str. ..............., nr. ...........,
bl. ........, sc. ........, et. ......., ap. ........, identificată cu

CI/BI/Pas seria ..........,

nr. ............, CNP

.................................., în calitate de reclamantă în prezenta cauză ce are ca obiect emiterea unui ordin de
protecţie vă solicit ca în temeiul art. 6 lit. e), art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003 republicată să admiteţi
cererea privind acordarea de asistenţă juridică gratuită prin avocat.
Nume şi prenume

Data
…………………

........................................

Model pentru desemnarea unui avocat ales – care să fie înscris în Registrul de asistenţă
judiciară al baroului din judeţul unde urmează să fie depusă cererea- care să asigure
reprezentarea în procesul privind emiterea unui ordin de portecţie:
Către Tribunalul / Judecătoria ___________________
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnata ..............................., domiciliată în .............., Sector ..........., str. ..............., nr. ...........,
bl. ........, sc. ........, et. ......., ap. ........, identificată cu

CI/BI/Pas seria ..........,

nr. ............, CNP

.................................., în calitate de reclamantă în prezenta cauză ce are ca obiect emiterea unui ordin de
protecţie vă solicit ca în temeiul art. 6 lit. e), art. 27 alin. 3 din Legea 217/2003 republicată coroborat
cu art. 6 lit. a) din OUG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă să admiteţi cererea
privind acordarea de asistenţă juridică gratuită prin avocat ales şi anume d-na avocat înscrisă în
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REGISTRUL DE ASISTENTA JUDICIARĂ al Baroului ………………….. – (numele).........................tel...................................
Nume şi prenume

Data
…………………

.......................................
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CUI TE POŢI ADRESA - SERVICII NAȚIONALE ȘI LOCALE
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

DESTINATE

VICTIMELOR



Serviciul național de urgență 112 (Poliție/Ambulanță/Pompieri)



Numărul unic de urgență pentru cazurile de violență în familie 0800 500 333

BUCUREȘTI
Direcția Generală de Asistență Sociala a Municipiului București
Str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3
Telefon: 021 314 23 15
BUCUREȘTI SECTOR 1
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 1
Bd. Mareşal Averescu nr. 17, Sectorul 1
Telefon: 021.222.53.46; 021.222.42.75
021.222.99.15; 021.222.76.21
http://www.dgaspc-sectorul1.ro/
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
BUCUREŞTI SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2
Str. Olari nr. 11-13
Telefon: 021/3144794, 021/2522202, 021/3102417, 021/3102416
Adresa email: social@social2.ro
http://www.social2.ro/
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
BUCUREȘTI SECTOR 3
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3
Bulevardul 1 Decembrie 1918 12-14, București,
Sector 3, Romania.
Telefon: 021 341 0713/ 0372 126 100
Fax: 021.318.03.04
Email: relatiipublice@primarie3.ro
http://www.primarie3.ro/
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
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Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
BUCUREȘTI SECTOR 4
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4
Strada Ion Enache 1A, București
Tel: 0372 715 100
Fax: 0372.713.883.
http://www.dgaspc4.ro/
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
BUCUREȘTI SECTOR 5
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5
Telefon: 021/3101731
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Pentru informare și orientare apelaţi telefoanele furnizorilor din sector.
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
BUCUREȘTI SECTOR 6
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6
str.Cernişoara nr.38-40, (zona Piaţa Gorjului), sector 6
Tel: 021 317 6311
Fax: 021 754 72 25
Email: office@dgaspc6.com
Site:www.asistentasociala6.ro
www.protectiacopilului6.ro
E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
ASOCIAȚIA DIACONIA BUCUREȘTI – AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL ȘI CENTRUL SOCIAL
„PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA„
Telefon: 021/4067175
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Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Asistență medicală
Informare și îndrumare
ASOCIATIA ANAIS
Telefon: 0736 380 879
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică
Consiliere psiho-socială specifică
Informarea și orientarea victimelor violenței în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
AGENŢIA ADVENTISTĂ PENTRU DEZVOLTARE, REFACERE ŞI AJUTOR – ADRA
Telefon: 021/2525117
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Mediere și asistență socială
Consiliere psiho-socială specifică
Asistență medicală
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violență în familie
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Informarea și orientarea victimelor violenței în familie
FUNDAȚIA SENSIBLU
Telefon: 021/3114636
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridica
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
ASOCIAȚIA SOLWODI
Telefon: 021/3325020
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere psiho-socială specifică
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Consiliere juridică
Acompaniere în instanță
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violență în familie
Servicii pentru copii
Mediere și asistență socială
Servicii de informare si sensibilizare a populației
ASOCIATIA „CASA IOANA”
Telefon: 021/3326390
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere socială
Consiliere psihologică
SPITALE/ SERVICII MEDICALE
Spitalul Clinic Sfanta Maria București
Bd. Ion Mihalache 37, Sector 1, București
Telefon: 021 222 3550, 021 222.35.19, 021 222.35.50, 021 222.35.60
Fax: 021 222.39.60
E-mail: spsfm@yahoo.com
Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALA „Prof.Dr.Dan Theodorescu”
Calea Plevnei nr.17-21, Sector 1
Tel / Fax: 021 315 88 55
Spitalul Universitar de Urgenta Elias – BUCUREȘTI
Bd. Mărăsti nr.17, Sector 1
București, 011461
România
Telefon: 021 316.16.00
Fax:
021 316.16.02
E-mail: spitalelias@gmail.com
Internet: www.spitalul-elias.ro
Spitalul Clinic de Urgență Floreasca
Calea Floreasca nr. 8, sector 1, București, cod 014461
Telefon (021) 599.23.00; (021) 599.23.08
Telefon urgenta: 962
Fax: (021) 599.22.57
E-Mail: spital@urgentafloreasca.ro
Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arsuri
Calea Griviţei, nr. 218
Oraş / Judeţ: Bucureşti, Sectorul 1
Telefon: 021.224.09.46; 021.224.09.47
Fax: 021.224.18.00
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chirurgieplastica@yahoo.com
Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București
Piața Alexandru Lahovari, nr. 1, sector 1
București
Telefon:021.319.27.51 (centrala), 021.319.27.53 (secretariat)
Fax: 021.210.78.64
E-mail: oftalmologiespitaloftalmologie.ro
Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” din București
Sos Pantelimon Nr 340 – 342 , Sector 2
Centrala: 021 255 40 99
Secretariat: 021 255 40 25
Fax: 021 255 40 25
Urgente: 021 255 47 75
spital@sfpantelimon.ro
contact@sfpantelimon.ro
Spitalul Clinic Colentina
Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 19 – 21, Sector 2, BUCUREŞTI
Telefoane: 021 317.32.45/ 021 316.73.20
http://www.spitalul-colentina.ro/
SPITALUL CLINIC COLTEA
B-dul I.C.Bratianu nr. 1
Sector 3, București
tel: 021.387.41.00
fax: 021.387.41.01
http://www.coltea.ro/
Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan
Șoseaua Vitan-Bârzești, București
Telefon: 021 334.51.90, 021 334.51.70
http://www.sfib.ro/
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Marie Sklodowska Curie
Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 20 Sector 4 Bucureşti
Telefoane: 021-4604260, 021-4603026
FAX: 021-4601260
spital@mscurie.ro
http://www.mscurie.ro/
Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”.
Sos. Berceni, nr. 12, sector 4, cod 041915,
DIRECȚIUNE
– Telefon: +4021.3343025 – 3343027
– Fax: +40213347350
– E-Mail: directie@bagdasar-arseni.ro
http://www.bagdasar-arseni.ro/
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Spitalul Universitar de Urgenta București
Splaiul Independenței Nr.169 Sector 5, București
Telefon: 021.318.05.19 – 29, 021.318.05.23, 021.318.05.45
http://www.suub.ro/
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Sos. Vitan Bârzeşti 9, sector 4 , Bucureşti
021 332 1156

CLUJ
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ
Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39
CP 400304, Cluj-Napoca
Telefon: +40 – 0264-420146/420147/ 420601
Fax: +40 – 0264-420602
E-mail: dgaspc_cluj@yahoo.com
http://www.cjcluj.ro/
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
Serviciul Management de caz adulti
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare și sensibilizare a populaţiei
Asistență medicală
Informare și îndrumare
ASOCIAȚIA FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ARTEMIS – CLUJ
Telefon: 0742 181 398
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
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ASOCIAȚIA LUMEA CA LUMEA
Fax: +40 264 286 460
E-mail: asociatie@lumeacalumea.ro
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere juridică
ASOCIAŢIA ATENA DELPHI
Piata Unirii nr.4-5, Cluj-Napoca, Judeţul Cluj
Tel: 0730.788.962
http://www.asociatia-atena.ro/
Servicii:
Primire si gazduire temporara
Asistenta sociala
Consiliere juridica
Consiliere psihologica si psihoterapie
Informare si orientare
Grup de suport
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Cliniclor – 3-5
cod 400006, Cluj-Napoca
tel: 0264.596.882
fax: 0264.597.010
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA
Adresa de corespondenta: Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr.3-5
Telefon 0264.597.010
SIBIU
Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Sibiu
Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 2
Tel: 0269 232 066, fax: 0269232575
Sibiu, str. Spartacus, nr. 2
Tel: 0269218272, fax: 0269210482
e-mail: office@dasib.ro
http://www.dasib.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN SIBIU
Telefon asociatie: 0269/216580
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Telefon adapost: 0369/591082
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de infomare și sensibilizare a populaţiei
Asistență medicală
Informare și îndrumare
ASOCIAȚIA PENTRU LIBERTATE ȘI EGALITATE DE GEN – A.L.E.G. , CENTRU DE PREVENIRE ȘI
COMBATERE A VIOLENȚEI FAMILIALE
Telefon: 0369/801808; 0753 893 531
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de infomare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ MEDIAŞ
Telefon: 0269/846517, 0269/448252, 0269/448254
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de infomare și sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
ASOCIAŢIA CASA DE FEMEI CREŞTINĂ GERMANĂ ESTERA
Telefon: 0721162093/ 0752.261.819
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Asistență medicală
Informare și îndrumare
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SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Orășenesc Agnita
Adresa: Str. Spitalului nr. 10
Telefon: 0269510535
Fax: spital_agnita@yahoo.com
Spitalul Municipal Mediaș
Adresa: str. Cloşca, nr. 2, loc. Mediaş, jud. Sibiu
Telefon: 0269842550
Fax: 0269845564
Email: info@spitalulmedias.ro
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Adresa: Str. Pompeiu Onofreiu nr 2
Telefon: 0269/217927, 0269/230270
Fax: 0269230045
Site: www.pediatriesibiu.ro
Email: pediatrie_sibiu@yahoo.com
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Adresa: Bd. C. Coposu NR. 2
Telefon: 0269215050
Fax: 0269215434
Email: scjsib@yahoo.com; info@scjs.ro
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str Izvorului nr.1 , Sibiu
Telefon: 0269.211.583
Spitalul Municipal Mediaș
Adresa: Str Ion Gheorge Duca nr 33
Telefon: 0269842550
Fax: 0269845564
Email: info@spitalulmedias.ro
MUREȘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
Str.Trebely, nr.7
Loc. Tîrgu-Mureş
Jud. Mureş
Telefon: 0265/213512, 0265/211699, 0265/211561
Fax: 0265/211012
E-mail: office@dgaspcmures.ro
Web: www.dgaspcmures.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
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INSTITUTUL EST EUROPEAN DE SĂNĂTATE A REPRODUCERII – CENTRUL DE PREVENIRE,
MONITORIZARE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE TÂRGU MUREȘ
Telefon: 0265 255532, 0265 255931
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Adăpost - Centrul de primire în regim de urgenţă (centru rezidential)
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Servicii pentru copii: supraveghere , asistență educațională
Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de infomare si sensibilizare a populaţiei
INSTITUTUL EST EUROPEAN DE SĂNĂTATE A REPRODUCERII – CENTRUL DE PREVENIRE,
MONITORIZARE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE – CENTRUL DE ASISTENŢĂ
DESTINAT AGRESORILOR TÂRGU MUREȘ
Telefon: 0265/211699, 0265/213512
Servicii pentru agresori:
Reabilitarea şi reinserţia socială a agresorilor
ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII FILIALA MUREȘ
Telefon: 0265/250121
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
FUNDATIA VERITAS SIGHISOARA
Telefon: 0265/777 844, 0365/730 335
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Orășenesc Luduș
Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 20
Telefon: 0265411266
Email: spludus@ludusnet.ro
Spitalul Municipal Dr. Eugen Nicoara
Adresa: Str. Spitalului nr. 20 , REGHIN
Telefon: 0265/512712, 0265/ 511.161
Fax: 0265512809
39

Spitalul Municipal Sighișoara
Adresa: Str. Zaharia Boiu nr. 40
Telefon: 0265772253
Email: spital_runos@teleson.ro
Spitalul Clinic Judetean Mureș
Adresa: Str. Gh. Marinescu nr. 50 , TARGU MUREȘ
Telefon: 0265212111
Fax: 0265212344
Email: secretariat@spitjudms.ro
Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Tarnaveni
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 2
Telefon: 0265446161
Fax: 0265446156
Site: www.spitaltarnaveni.ro
Email: spmt@tvas.ro
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Gh. Marinescu -38
Tg Mures
0265.215.240
ORGANIZAȚII
INSTITUTUL EST EUROPEAN DE SĂNĂTATE A REPRODUCERII
Adresa: Strada Moldovei nr.1
Tîrgu-Mureş-Mureş
Tel/fax: Telefon 0265 255532; Fax 0265 255370
E-mail: office@eeirh.org; ihorga@eeirh.org; emicheu@eeirh.org
ASOCIATIA AGROMRO
Adresa: Str.Principală, nr.1227 CP 547530
Sângerogiu de Mureş-Mureş
Tel/fax: 0265319968; 0265319691
E-mail: office@agromro.ro; agromro@gmail.com
Web site: www.agromro.roIAȘI
Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași
Adresa: Strada Vasile Lupu, nr. 57A, cod postal 700309
Telefon:0232/477.731
0232/474.800
Fax:0232/279.654
Telefonul de Urgență:983
E-mail:dasiasi@iasi.rdsmail.ro
http://www.dasiasi.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
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Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de infomare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
FUNDAȚIA HECUBA
Telefon: 0332/424.672
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol,plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Servicii pentru copii: supraveghere , asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Informare și îndrumare
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ
Telefon 0232/206 344, 0332/440 647, 0332/440 648
Servicii pentru victimele violenței în familieConsiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere , asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Asistență medicală
Informare și îndrumare
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Clinic de Urgență Iași
Adresa: Str. G-ral Berthelot nr. 2
Telefon: 0232216584
Spitalul Clinic Dr.C.I. Parhon Iasi
Adresa: B-dul Carol nr. 50
Telefon: 0232/267 555
Fax: 0232/211 752
Email: state_anca@yahoo.com
Spitalul de Urgenta pentru Copii Sf. Maria Iasi
Adresa: Str. Vasile Lupu nr. 62
Telefon: 0232264266
Fax: 0232477309
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Email: sp_sfmaria_iasi@yahoo.com
Spitalul Județean de Urgențe Sfântu Spiridon
Adresa: Bd. Independentei nr. 1 , IAȘI
Telefon: 0232/240 822, 0232/240 822
Email: spiridon@hih.ro
Spitalul Municipal Pașcani
Adresa: Strada Gradinitei nr. 5
Telefon: 0232/763 600
Fax: 0232/765 060
Email: smp@rdslink.ro
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Buna Vestire -4 ,Iaşi
0232.267.751
Spitalul Orăşenesc Hârlău
Adresa: Str. Bogdan Voda nr. 15
Telefon: 0232720300
BRAȘOV
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Brașov – Sediu Central
Brașov, Str. Iuliu Maniu nr. 6
Tel: 0268.417.100, Fax: 0268.411.124
e-mail: office@dgaspcbv.ro
www.dgaspcbv.ro
Direcția Asistență Socială Protecția Persoanelor Adulte
Brașov, Str. Apullum nr. 3
Tel.Fax/0268.474.348
e-mail: prot.adult@dgaspcbv.ro
Servicii pentru victime
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BRAȘOV
Telefon: 0268/417100
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere pentru cresterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru gasirea unui loc de munca
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Asistență medicală
Informare și indrumare
BISERICA REFORMATA „CASA SPERANȚEI”
Telefon: 0268/360470
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Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare și sensibilizare a populaţiei
Asistență medicală
Informare și indrumare
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Serviciul de Ambulanță Brașov
Adresa: Str.Victor Babeș nr.27
Telefon: 0268/ 413 333
Fax: 0268/ 416 411
Spitalul de copii Brașov
Adresa: Str. Nicopole, nr. 45
Telefon: 0268/415130
Fax: 0268/418988
Site: www.spitalcopiibrasov.ro
Email: secretariat@spitalcopiibrasov.ro
Spitalul municipal Brașov
Adresa: Str. Calea Bucureşti, Nr. 25-27
Telefon: 0268 / 320 022, 0372/ 676 100
Spitalul general C.F.R
Adresa: Bd. 15 Noiembrie nr. 60
Telefon: 0268/ 475 268
Fax: 0268 475 268
Spitalul municipal Fagaraș
Adresa: Str.Ghioceilor nr.1
Telefon: 0268.212521
Fax: 0268.211665
Site: spitalulfagaras.ro/
Email: secretariat@spitalulfagaras.ro
Spitalul orașenesc Rupea
Adresa: Str.Republicii nr.128
Telefon: 0268.260 891
Fax: 0268.260 891
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Babes Victor 23
Brasov
Telefon: 0268.415.606
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Spitalul municipal Fagaraș
Adresa: Str.Ghioceilor nr.1
Telefon: 0268.212521
Fax: 0268.211665
Site: spitalulfagaras.ro/
Email: secretariat@spitalulfagaras.ro
TIMIȘ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Piaţa Regina Maria nr.3 cod.300004 Timişoara
tel: 0256- 490281, 0256-494030, 0256-499063
fax: 0256-407066
email: dgaspctm@gmail.com
web: www.dgaspctm.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
FEDERAȚIA CARITAS A DIECEZEI TIMIȘOARA – ADĂPOST PENTRU FEMEI VICTIME ALE
VIOLENȚEI DOMESTICE „MARIA A APOSTOLILOR”
Telefon: 0040/256-499554 ,0040/256-499556
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA FEMEII DIN ROMÂNIA – CENTRU PENTRU PREVENIREA
ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
Adresa: Timisoara, Strada Letea, nr. 46
Telefon: 0256/293183
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții (directionare adapost)
Mediere şi Asistenţă socială
Servicii de infomare și sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
ASOCIAȚIA „GENERAȚIE TÂNARĂ(UNGA-LIV)”
Telefon: 0256/490281, 0256/499063, 0256/494030
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Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere psiho-socială specifică (evaluare pericol, plan de securizare)
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Consiliere/asistență pentru creșterea siguranței personale după ieșirea din centru
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Servicii pentru copii: supraveghere, asistență educațională
Mediere şi Asistenţă socială
Asistență medicală
Informare și îndrumare
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Orășenesc Deta
Adresa: Str. Mihai Viteazul nr. 4
Telefon: 0256320860
0256/391.260; 0256/390.260
Email: sanatatesg@artelecom.net
Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia
Adresa: Str. Contele Csekonics nr. 4
Telefon: 0256/360 655
Email: spitaljimbolia@artelecom.net
Spitalul Municipal Lugoj
Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 36
Telefon: 0256353730
Fax: 0256353639
Email: Smlugoj@Mail.Dnttm.Ro
Spitalul Orășenesc Sănnicolau Mare
Adresa: Str. Timisoarei nr. 14
Telefon: 0256371770
Fax: 0256370697
Spitalul Clinic de urgență pentru Copii Louis Turcanu Timișoara
Adresa: Str. Iosif Nemoianu nr. 2
Telefon: 0040-0256/203.303
Fax: 0256201975
Site: www.spital-copii-timisoara.info
Email: secretariat@spitalcopiitm.ro
Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
Adresa: Bd. Liviu Rebreanu, Nr. 156
Telefon: 0256463004, 0356433111
Fax: 0256486956
Email: judetean@hosptm.ro
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
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Adresa: Str. Hector nr.1, Timisoara
Telefon: 0256/221.553
Fax: 0256/495.339; 0256/200.046
Site: www.spitalul-municipal-timisoara.ro
Email: smtm@mail.rdstm.ro
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str Cireșului – 1 , Timişoara
0256.221.417
Spitalul Municipal Lugoj
Adresa: Str. Gheorghe Doja nr. 36
Telefon: 0256353730
Fax: 0256353639
Email: Smlugoj@Mail.Dnttm.Ro
SUCEAVA
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava
http://www.dpcsv.ro
office@dpcsv.ro
Telefon: 0230 520 172/ 0230 523 337/0230/520172, 0330/401068, 0330/401188, 0372.706198
Bulevardul George Enescu, numărul 16, 720231, Suceava
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL DESTINAT VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN FAMILIE GURA –
HUMORULUI
Telefon: 0230/520172, 0330/401068, 0330/401188, 0372.706198
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Acompaniere în instanță
Consiliere pentru creșterea autonomiei și auto-determinare
Asistență/consiliere pentru găsirea unui loc de muncă
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
PRIMĂRIA VALEA MOLDOVEI – CENTRU DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI ÎN
FAMILIE
Telefon : 0230/573064
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Intermediere relații cu alte instituții
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
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Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Informare și îndrumare
PRIMĂRIA COMUNEI FORĂŞTI – CENTRU PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
ÎN FAMILIE SUCEAVA
Telefon: 0230/542924
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
PRIMĂRIA COMUNEI PĂLTINOASA – CENTRU PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE
Telefon: 0230/231316
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
PRIMĂRIA VOITINEL CENTRU PENTRU SERVICII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE A
POPULAŢIEI
Telefon: 0230/412224
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Consiliere juridică a victimelor violenţei în familie
Consilierea copiilor martori la violenţă în familie
Mediere şi Asistenţă socială
Informare şi orientare victimelor violenţei în familie
Servicii de informare si sensibilizare a populaţiei
Asistență medicală
Informare și îndrumare
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc
Adresa: Str. Sireni nr. 25
Telefon: 0230312023, 0230/ 312 024, 0230/312 025
Fax: 0230313832
Email: secretariat@smcm.suceava.astral.ro
Spitalul Municipal Falticeni
Adresa: Str. Ion Creanga nr. 1
Telefon: 0230541332, 0752/126.602
Fax: 0230541332
Site: www.spital-falticeni.ro
Email: spitalul_falticeni@suceava.astral.ro
Spitalul Orășenesc Gura Humorului
Adresa: B-dul Bucovinei 9 Mai nr. 6
Telefon: 0230234486, 0230/235 078
Spitalul Municipal Rădăuți
Adresa: Calea Bucovinei nr. 34 A
Telefon: 0230564067, 0230/564 070
Fax: 0230562669
Email: spitalradauti@yahoo.com
Spitalul Orasenesc Siret
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Adresa: Str. 9 Mai nr. 6
Telefon: 0230/280.201
Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou Suceava
Adresa: B-dul 1 Decembrie nr 21
Telefon: 0230222098
Fax: 0230520412
Email: statistica_spital_sv@clicknet.ro
Spitalul Municipal Vatra Dornei
Adresa: Str. Mihai Eminescu nr. 14
Telefon: 0230/371 821
Fax: 0230 /371 318
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Stefan cel Mare 74 , Suceava
0230.213.724
Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc
Adresa: Str. Sireni nr. 25
Telefon: 0230312023, 0230/312 024, 0230/312 025
Fax: 0230313832
Email: secretariat@smcm.suceava.astral.ro
Spitalul Municipal Rădăuți
Adresa: Sp nou:Calea Bucovinei nr. 34 A
Sp vechi: Str. Spitalului nr. 9
Telefon: 0230564067
Fax: 0230562669
Email: spitalradauti@yahoo.co
PRAHOVA
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova
Adresă:municipiul Ploieşti, Şoseaua Vestului nr. 14 – 16, judeţul Prahova, codul poştal 100298
Telefon/Fax: 0244/586.100, 0244/511.400, 0244/514.790, 0244/586.095, 0244/586.148
Web: www.copilprahova.ro
E-mail: copil@copilprahova.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
Spitalul Orasenesc Baicoi
Adresa: Str. Spitalului nr. 7
Telefon: 0244368994/Fax: 0244268985
Asociaţia COMPASSION AND CARE
Str. Victoriei nr. 13
Ploieşti, Prahova
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0344 140248/0730 589030/ 0730 589030
sau 0788999965 (Vodafone)
office@compassion-and-care.ro
Servicii: Consiliere socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Municipal Câmpina
Adresa: Bd. Carol I nr. 117
Telefon: 0244337351
Fax: 0244333175
Email: spitalmun@ploiesti.rdsnet.ro
Spitalul Orășenesc Mizil
Adresa: Str. Spitalului nr. 21
Telefon: 0244250505
Fax: 0244251115
Spitalul de Urgență Ploiești
Adresa: Str. Gageni nr. 100, Ploiesti
Telefon: 0244521300
Fax: 0244530678
Email: carmenboescu@sjup.ro
Spitalul Municipal Ploiești
Adresa: Str. Ana Ipatescu nr. 59
Telefon: 0244523904, 0244596274
Fax: 0244596272
Email: spitalschuller@yahoo.com
Spitalul Orasenesc Sinaia
Adresa: Str. Spitalului nr. 2
Telefon: 0244311951
Fax: 0244311046
Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte
Adresa: Str. Nicolae Iorga nr. 10
Telefon: 0244283629, 0244.282.525
Fax: 0244282525
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str. Ana Ipatescu 59 , Ploiești
0244.125.881
CONSTANȚA
Direcția Generala de Asistenta Socială și Protecția Copilului CONSTANȚA
www.dgaspc-ct.ro
Adresa: Str.Decebal; nr. 22
Constanta – 900 665
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Telefon: 0241 480 851/Fax: 0241 694 137
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
SPITALE/UNITĂȚI MEDICALE
Spitalul Orășenesc Cernavodă
Adresa: Strada Gheorghe Doja nr. 1
Telefon: 0241237812
Email: spitalsecretariat@yahoo.com
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
Adresa: Bulevardul Tomis 145
Telefon: 0241662222
Fax: 0241616784
Email: scju_secretariat@yahoo.com
Spital Orășenesc Hârșova
Adresa: Strada Vadului. Nr. 76
Telefon: 0241/870 208, 0241/870 554
Email: spital_harsova@digital-net.ro
Spitalul Municipal Mangalia
Adresa: Strada Rozelor 2
Telefon: 0241752260
Fax: 0241752265
Email: office@spitalulmangalia.ro
Spitalul Municipal Medgidia
Adresa: Strada Ion Creanga 18
Telefon: 0244/577 711
Email: spitalulmed@artelecom.net
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Bd. Mamaia 81
Constanta
0241.654.840
DOLJ
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj
Craiova, B-ul N.Titulescu, Nr.22, cod postal: 200134, Jud.Dolj
Tel: 0251/416365, 0251/418717
Fax: 0251/417838
E-mail: office@dgaspcdolj.ro
http://www.dgaspcdolj.ro/
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Servicii pentru victime
Servicii pentru victimele violenței în familie:
Asistenţă socială
Consiliere psihologică
Consiliere juridică
Informarea şi orientarea victimelor violenţei în familie
Spitalul Municipal Bailesti
Adresa: Strada Victoriei nr. 24
Telefon: 311627
Fax: 311627
Spitalul Municipal Calafat
Adresa: Strada Traian nr. 5
Telefon: 0251230606
Fax: 0251230746
Email: spitalcalafat@gmail.com
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Adresa: Craiova, str. Tabaci, nr. 1
Telefon: 0251502200
Fax: scjuc2006@gmail.com
Spitalul Clinic Municipal Filantropia
Adresa: Strada Constantin Brancuși nr. 3 , CRAIOVA
Telefon: 0251307530
Fax: 0251307535
Email: filantropiacr@hotmail.com
Spitalul Filisanilor Filiași
Adresa: Strada Racoteanu nr. 218
Telefon: 0251 442117, 0251 441 234
Fax: 0251 441234
Spitalul Orășenesc Segarcea
Adresa: Strada Unirii 50
Telefon: 0251 210423
Fax: 0251 210900
SERVICIUL MEDICO – LEGAL
Str.Vasile Alecsandri – 20
Craiova
Telefon: 0251.410.674
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INFORMAŢII DESPRE MEMBRII REŢELEI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA
VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR

Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti
Asociaţia TRANSCENA caută, pune în valoare şi dezvoltă toate căile şi mijloacele prin care arta şi
educaţia prin artă contribuie la procesul de evoluție individuală în contextul dezvoltării sociale.
Asociația Transcena militează pentru respectarea drepturilor persoanelor defavorizate.
Activitatea organizaţiei se desfăşoară în patru domenii: Educaţie și formare, Monitorizare și
advocacy, Parteneriat social și Teatru social și este structurată în programe și proiecte derulate prin
muncă voluntară și prin finanțări accesate conform legii și procedurilor finanțatorilor.
Obiectivele Asociației sunt ca, prin intermediul educației prin artă și al acțiunii civice:
 Să faciliteze accesul tinerilor în situații de risc la resurse și la educație
 Să monitorizeze implementarea legii ce protejează victimele violenței de gen și ale violenței
 Să informeze și conștientizeze victimele cu privire la drepturile lor și la resursele pe care pot să
le acceseze
 Să promoveze educația pentru prevenirea și combaterea violenței în toate formele acesteia
 Să furnizeze formare profesioniștilor interesați de propria dezvoltare profesională
Cele mai importante proiecte în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie
Monitorizare și advocacy pentru victimele violenței domestice
Începând din 2010 și până în prezent Asociația Transcena este un factor important în efortul comun
de îmbunătățire a legislației pentru protecția victimelor violenței domestice. Prin acțiunile noastre
am favorizat revitalizarea rețelei de organizații cu expertiză în domeniu pe fondul creșterii atât al
interesului pe plan european față de siguranța victimelor violenței domestice dar și al nivelului de
finanțare al serviciilor și acțiunile în beneficiul în special al victimelor femei. În 2011 – 2012
Asociația Transcena a făcut adocacy pentru introducerea ordinului de protecție iar după
promulgarea Legii 25 din 2012 a monitorizat implementarea ordinului de protecție. Invitând în
fiecare an noi parteneri ONG alături de noi, am ajuns la constituirea unei noi „Rețele pentru
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor”, ce se declară continuatoarea „Coaliției
naționale a ONG-urilor implicate în programe privind violența împotriva femeilor”. Asociația a avut
un aport decisiv la realizarea studiilor la nivel național cu privire la implementarea ordinului de
protecție, prezența serviciilor pentru victime și agresori, nivelul costurilor acestor servicii, studii
apărute în 2013 și 2014 și 2015.
Educație și formare pentru prevenirea violenței
Acest proiect se desfășoară în licee din capitală începînd din 2013 în parteneriat cu Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București. Specialiștii asociației realizează ore de prevenire,
acțiuni de educație prin teatru și ateliere pe teme legate de violența în școală, violența de gen și
riscul de consum de droguri.
Teatru social
Asociația are o trupă de oameni de teatru profesioniști care realizează spectacole de teatru social
începînd din anul 2001. Ultimele premiere din anul 2015 au fost dedicate prevenirii și
conștientizării publicului cu privire la violența domestică.
Mai mult informații pe site-ul http://transcena.ro/
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Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei AVIF - ARTEMIS, Cluj-Napoca
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei - Artemis şi-a început activitatea în 1997 în Cluj.
Din anul 2001 funcţionează o filială la Baia Mare.
Obiective:
 promovarea măsurilor necesare combaterii violenţei asupra fetelor, femeilor;
 promovarea drepturilor persoanelor victimizate prin orice formă de violenţă;
 promovarea şi acreditarea statutului de expert în munca cu persoarele victimizate şi a celui
de formator pentru specialiştii care vin în contact cu aceste persoane;
 facilitarea comunicării între profesioniştii care vin în contact cu victimele violenţei;
 schimbarea mentalităţii în ceea ce priveşte violenţa, posibilităţile şi importanţa asistenţei
psihologice-sociale-juridice a persoanelor care suferă de pe urma violenţei.
Activităţi, programe, servicii
 Consiliere psihologică pentru femei în situaţii de violenţă - sexuală, domestică, trafic de
persoane (1998 – 2015);
 Consiliere psihologică pentru copii abuzaţi/exploataţi sexual, pentru persoanele de
încredere – rude non-abuzive, prietene, confidente, educatoare – tutore (1998 – 2015);
 Consiliere juridică (1998 – 2007);
 Adăpostul pentru fete abuzate sexual şi victime ale traficului (1999 – 2002);
 Adăpost pentru femei în situaţie de violenţă domestică (2002 – 2005);
 Grupuri terapeutice, de suport sau de susţinere reciprocă (self-help);
 Formare specifică pentru profesionişti din domeniul asistenţei primare (2000 – 2015);
 Programe de prevenire (1998 – 2007);
 Activitate de cercetare (1999 – 2014).
În ultimii 3 ani (2013-2015) AFIV-Artemis a furnizat consiliere psihologică şi asistenţă psihosocială
acordată femeilor, victime ale violenţei domestice, cu finanţare din partea Consiliului Local Cluj
Napoca.
AFIV-Artemis membră în Rețeaua ONG-urilor cu programe pentru femei care sunt victime ale
violenţei de gen şi participă ca parteneră la proiecte ale reţelei.
Fundaţia SENSIBLU, București
Fundație corporativă înființată în anul 2002 de Sensiblu, unul dintre cele mai mari lanțuri de
farmacii din România. De la începutul activității, Fundația Sensiblu s-a implicat în susținerea
femeilor și copiilor victime ale violenței domestice prin programul Casa Blu. Din anul 2002, peste 5
000 de femei și copii au beneficiat de asistență în cadrul programului. Fundația Sensiblu este
acreditată conform legii ca furnizor de servicii sociale.
Din anul 2002, programul Casa Blu al Fundației Sensiblu răspunde într-o maniera exhaustivă
nevoilor cu care se confruntă femeile și copiii victime ale violenței domestice. Sunt avute în vedere
atât problemele de natură socială asociate fenomenului violenței, cât și aspectele psihologice și
juridice.
Programul are trei componente majore: intervenție, informare și educare și lobby.
Intervenția în cazurile de violență domestică
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În cadrul programului Casa Blu funcționează
• un centru de consiliere, cu adresă publică, la serviciile căruia apelează femeile și copiii atât
direct, cât și prin intermediul altor organizații non-guvernamentale cu programe similare. Femeile
beneficiază de servicii gratuite de consiliere socială, psihologică și juridică, reprezentare în instanță,
decontarea certificatelor medico-legale.
• un centru de recuperare (adăpost), cu adresa secretă, în care femeile și copiii se simt în siguranță
și pot fi găzduiți între 1 și 6 luni. Pe perioada găzduirii, persoana asistată colaborează cu specialiștii
implicați în programul Casa Blu pentru a găsi cele mai bune soluții la problemele cu care se
confruntă și pentru a atenua efectele abuzului. La finalul șederii în adăpost, persoana asistată
trebuie să fie aptă să ducă o viață independentă de agresor, să dobândească noi abilități de a face
față unor situații cu potențial violent și să depășească statutul de victimă, devenind un
supraviețuitor.
Informare și educare pe tema violenței domestice
• Campanii de informare și sensibilizare pe tema violenței domestice, derulate anual în perioada
25 Noiembrie – 10 Decembrie, în cadrul celor 16 Zile Internaționale de Activism împotriva Violenței
asupra Femeilor
• Programe de educație în licee – Licee albastre
Demarat la începutul anului 2014 de Fundația Sensiblu, în parteneriat cu AVON Cosmetics
România, Licee albastre face parte din Campania Respectului și a avut ca beneficiari un număr de
aproximativ 1200 de liceeni. Proiectul a constat în susținerea a unor sesiuni de informare cu tema
“Violența în cuplurile de adolescenți” în 9 licee din țară. Sesiunile au fost susținute de Simona
Burduja, psiholog și trainer în cadrul Fundației Sensiblu, și Cornel Ilie, solistului formației Vunk,
unul din principalii susținători ai campaniei, și au avut loc în Timișoara, Cluj, Vâlcea, Sibiu,
Constanța, Iași, Brașov, Pitești, Alba Iulia, Buzău.
Două au fost argumentele care au stat la baza dezvoltării unor programe de educație pentru
elevii de liceu:
 Expunerea la abuz în mediul familial creste riscul dezvoltării unor comportamente agresive în
propriul cuplu
 Vârsta medie de apariție a primului incident violent în cuplu este de 16-18 ani – conform
statisticilor interne ale Fundației Sensiblu.
Programele au fost finanțate de Avon Cosmetics România.
Lobby pentru îmbunătățirea legislației împotriva violenței
Fundatia Sensiblu a fost implicată activ în adoptarea unei legislații favorabile femeilor victime
ale violenței domestice, înca de la elaborarea Legii 217 privind prevenirea și combaterea violenței
în familie, în anul 2003. În ultimii trei ani, și-a unit eforturile cu alte 11 organizații nonguvernamentale implicate activ în sprijinirea femeilor victime în acțiuni și proiecte de lobby și
advocacy pentru implementarea ordinului de protecție.
Asociaţia GRADO - Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti
Asociaţia Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului – GRADO a fost înfiinţată conform
prevederilor Legii 21 din 1924, ca o iniţiativă a 21 de persoane. Asociaţia a dobândit personalitate
juridică în luna septembrie 1994 prin sentinţa judecatorească definitivă. Numărul membrilor în
cadrul asociaţiei a fluctuat de-a lungul timpului, ajungând la un maxim de 41 de membrii in anul
2000. Asociaţia are un statut în care sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei.
GRADO este o organizaţie de drepturile omului. Activitatea asociaţiei a fost orientată către
următoarele grupuri ţintă: persoane care au suferit o condamnare penală, refugiati, solicitanţi de
azil, copii şi tineri, victime ale violenţei domestice şi alte persoane ale căror drepturi au fost
încălcate.
În cei 21 de ani de activitate, Asociatia GRADO a elaborat peste 10 studii care au constituit
material de cercetare atât pentru alte organizatii, cât și pentru instituțiile publice în dezvoltarea
programelor, a normelor și a activitații, a facut lobby pentru modificari legislative, reușind să
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contribuie la reforma penală, a consiliat peste 10.000 de cetateni și a derulat sau a fost partener în
peste 50 de proiecte de anvergură pentru societate.
O atenţie deosebită a fost acordată de către specialiștii organizației fenomenului violenței
domestice. Încă din primii ani de activitate, GRADO a dezvoltat proiecte pentru combaterea acestui
fenomen. Statisticile îngrijorătoare (în perioada 2004 – 2011 au fost înregistrate aproximativ
82.000 de cazuri de violență în familie și au fost înregistrate 800 decese) au determinat GRADO să
militeze puternic în anii 2011 si 2012 pentru modificarea Legii 217/2003 pentru prevenirea si
combaterea violenței în familie prin introducerea măsurii de siguranță a ordinului de protecție.
Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti
CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate promovează, încă din 2002, egalitatea de gen și
drepturile femeilor, susținând, prin programele sale, redefinirea statutului şi îmbunătăţirea
condiţiei femeii în România.
Obiectivul central al CPE este dezvoltarea şi implementarea de proiecte şi programe ce vizează
conştientizarea societăţii româneşti cu privire la condiţia femeilor şi rolul pe care acestea îl au în
dezvoltarea socială a României.
Anul infiintarii: 2002
Proiecte şi acţiuni în domeniul violenţei implementate in ultimii 2 ani:
1.STOP Violența Domestică! - ianuarie – decembrie 2013
2.Rupem tăcerea despre violenţa sexuală
3.Consolidarea şi dezvoltarea reţelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor.
Printre principalele domenii de intervenție ale CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate se
numără inclusiv prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor prin implicarea în coaliții ce
militează pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, întocmirea de cercetări
naționale privind fenomenul violenței în România, elaborarea de activități și de instrumente de
prevenire a violenței la nivelul școlilor și aplicarea lor directă în lucrul cu elevi și profesori,
desfășurarea de campanii de advocacy pentru îmbunătățirea legislației și monitorizarea cadrului
legislativ, dezvoltarea de ghiduri pentru jurnaliști despre abordarea cazurilor de violență asupra
femeilor de către presă.
Institutul Este European de Sănătate a Reproducerii, Târgu Mureş
Misiunea
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) promovează dreptul femeilor şi
bărbaţilor la sănătatea reproducerii şi sexualităţii, la o viaţă fără violenţă legată de gen şi la o
îmbătrânire sănătoasă şi demnă.
Pentru a împlini această misiune, IEESR oferă suport pentru politici, acordă consultanţă şi
asistenţă tehnică, dezvoltă şi implementează programe şi proiecte de cercetare, formare
profesională şi comunicare şi furnizează servicii sociale şi medicale.
În toate activităţile sale, IEESR promovează dialogul, parteneriatele şi cooperarea
internaţională. IEESR este angajată în sprijinirea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului,
în special Obiectivele 3 şi 5, şi a Planului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie
şi Dezvoltare de la Cairo, prin eforturile combinate ale guvernelor, organizaţiilor societăţii civile şi
sectorului privat, în cadrul unui parteneriat mai puternic şi mai eficient pentru dezvoltare.
IEESR are următoarele obiective:
 promovarea dreptului la sănătatea reproducerii ca un drept uman fundamental;
 promovarea rolului familiei şi sprijinirea cuplurilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea
problemelor de sănătate a familiei;
 promovarea dialogului public şi conştientizarea populaţiei, profesioniştilor, decidenţilor şi
media despre problemele care pot afecta societatea şi individul în domeniile de activitate;
 sprijinirea elaborării şi promovării unor politici şi strategii în domeniile de activitate;
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Promovarea cercetării orientate spre politici/acţiune, instruirii şi comunicării
 promovarea cercetării în sprijinul formulării unor politici adecvate în domeniile de activitate;
 acţionarea pentru stabilirea de standarde în sprijinul oferirii unor servicii de calitate în
domeniile de activitate;
 promovarea instruirii ca o soluţie pe termen lung în scopul îmbunătăţirii situaţiei în domeniile
de activitate;
 dezvoltarea şi implementarea de proiecte de cercetare, instruire şi comunicare în domeniile de
activitate;
Oferirea de servicii şi acumularea de evidenţe în scopul replicării şi multiplicării bunelor practici
 oferirea de servicii sociale, medicale şi socio-medicale;
 acţionarea pentru reducerea barierelor legale, administrative, medicale, sociale sau de altă
natură în calea oferirii unor servicii de calitate;
 acţionarea pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale
unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluderea socială a unor persoane;
 acţionarea pentru protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică,
psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile
capacităţi şi competenţe pentru integrare socială;
Oferirea de consultanţă, asistenţă tehnică şi suport pentru programe
 oferirea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniile de activitate pentru dezvoltarea
capacităţilor instituţiilor române sau din alte ţări;
 utilizarea asistenţei tehnice pentru a informa opţiuni de politică şi abordări de guvernare în
domeniile sale de activitate, în scopul de a creşte autonomia şi eficacitatea instituţiilor relevante
guvernamentale şi neguvernamentale;
Crearea de conexiuni internaţionale, documentare şi schimb de bune practici
 promovarea colaborării internaţionale şi a cooperării cu instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale române sau din alte ţări, precum şi cu organizaţiile internaţionale implicate
în domeniile de activitate;
 diseminarea la nivel internaţional a bunelor practici din România din domeniile de activitate.
Prevenirea, monitorizarea și combaterea violenței în familie
Centrul de Prevenire, Monitorizare și Combatere a Violenței în Familie, a acordat continuu,
incepand cu anul 2003 asistență gratuită cazurilor de violență în familie, în baza unei abordări
integrate, transpunând parteneriatul dintre autoritățile publice și societatea civilă în demersuri
concrete de vizează derularea de programe de prevenire a violenței, de informare și educare a
comunității mureșene.
În prezent, serviciile acordate reprezintă o necesitate în contextul programelor de asistenţă
socială din comunitatea judeţului Mureş, dar şi regională, fiind principalul factor de sprijin pentru
reabilitarea psihosocială a victimelor violenţei în familie şi a agresorilor familiali, funcţionând prin
următoarele trei structuri distincte:
 Centrul de prevenire şi combatere a violenţei în familie (centru de zi)
 Adăpost - Centrul de primire în regim de urgenţă (centru rezidential)
 Centrul de asistenţă destinat agresorilor (centru de zi)
Victimelor le sunt furnizate următoarele servicii integrate: consiliere psihologică (suport
emoţional, identificarea tipurilor de violenţă şi a factorilor de risc, analiza dinamicii violenţei,
prelucrarea traumelor generate de evenimentele de violenţă în familie, elaborarea planurilor de
siguranţă, referire de caz către alte instituţii cu rol în combaterea violenţei), intervenţii terapeutice
de recuperare, consiliere juridică (informare asupra drepturilor şi libertăţilor persoanei, căi de
acţiune juridică, suport în demersurile legale), asistenţă socială (anchete sociale, sprijin în găsirea
unui loc de muncă sau a unei locuinţe, identificarea reţelei de sprijin şi a factorilor de protecţie,
asistenţă în a accesa alte instituţii), consiliere primară în situaţii de criză, semnalate prin apeluri
telefonice şi adăpostire pentru femeile victime ale violenţei în familie şi copiii lor, într-un centru cu
locaţie secretă, potrivit legii.
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Reţeaua Centrelor de Adăpostire a victimelor violenţei în familie din Transilvania
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii coordonează Reţeaua Centrelor de
Adăpostire a victimelor violenţei în familie din Transilvania, o rețea informală creată în anul 2013
în cadrul unui proiect româno-german, finanțat de Aktion Mensch și derulat în parteneriat de către
Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii împreună cu Diakonia Rheinland-WestfalenLippe, reunind într-o structură informală centrele de primire în regim de urgenţă şi centrele de
recuperare pentru victimele violenţei în familie din județele Mureș, Brașov, Sibiu, Covasna și
Harghita.
Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu
A.L.E.G. este o organizație nonguvernamentală activă din 2004 în domeniul prevenirii și combaterii
violenței împotriva femeilor și promovării egalității de gen. La nivel internațional A.L.E.G. este
membră a rețelei WAVE (Women Against Violence Europe) organizației AWID, și a rețelei ASTRA
(Reţea regională pentru sănătatea sexuală, reproductivă şi drepturile femeilor în Europa Centrală și
de Est). La nivel național, A.L.E.G. este implicată şi în activităţi de lobby şi advocacy pentru
îmbunătățirea legislației și a politicilor publice în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în
familie și a violenței de gen, în domeniul introducerii educației sexuale în școli și în domeniul
egalității de gen. În 2012 a participat la elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în familie, adoptată de guvern. În 2013, împreună cu alte 8 ONG- uri a
participat intr-un proiect național de monitorizare a implementării ordinului de protecţie și a
situației serviciilor sociale pentru victimele violenţei în familie. În 2014 a inițiat rețeaua de ONGuri axate pe tematica violenței sexuale, „Rupem tăcerea despre violența sexuală” și în 2015 a pilotat
unul dintre puținele servicii specializate pentru victimele violenței sexuale, care include consiliere
psihologică și juridică specializate.
Asociația A.L.E.G. este acreditată ca furnizor de servicii sociale și oferă următoarele servicii:
1. CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE.
Centrul integrează procedurile de lucru elaborate în cadrul proiectului "Corpul meu îmi aparţine" violenţa sexuală în rândul tinerilor: conștientizare şi centru de consiliere și asigură și servicii
specializate pe violența sexuală. Pentru a facilita accesul victimelor la informare, A.L.E.G. a demarat
și o platformă de consiliere online unde victimele pot discuta în timp real cu un psiholog:
http://aleg-romania.eu/consiliere/
2. CENTRU DE INFORMARE SI SENSIBILIZARE A POPULAȚIEI. Desfășoară sesiuni educative în școli
pentru prevenirea violenței de gen (ex. Caravana Corpul meu îmi aparține derulată în 4 județe ce a
implicat peste 900 de elevi), întâlniri și sesiuni de formare pentru specialiști cu atribuții în
intervenție, campanii de conștientizare publică privind violența domestică și violența sexuală (ex.
evenimentele anuale Martorele tacute vorbesc).
Proiecte în desfășurare:
În perioada octombrie 2014 - septembrie 2016, A.L.E.G. este partener în proiectul Conștientizare
privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenţei între parteneri intimi (GEAR Mecanism împotriva VPI - II). Proiectul este o acţiune coordonată de prevenire primară şi
secundară a violenţei în relaţiile adolescenţilor, prin intervenţii în unitățile de invățământ sau în
alte medii, şi au ca suport materiale educaţionale special realizate, destinate conștientizării și
capacitării elevilor ciclului gimnazial și liceal de către profesori special instruiţi în acest sens.
Abordarea proiectului este o intervenţie de tip sistemic în mediul școlar (sau în alte medii) acolo
unde băieţii şi fetele sunt invitaţi, prin intermediul unor serii de activităţi experenţiale, să-şi
reevalueze și în acelaşi timp şă-şi depășească moştenirea culturală cu privire la stereotipurile de
gen şi să interpreteze diferenţele dintre sexe ca diferenţe individuale şi nu ca dovezi privind
superioritatea unuia dintre sexe asupra celuilalt. Proiectul se adresează elevilor cu vârste peste 12
ani, profesorilor din ciclul gimnazial și liceal sau altor specialiști care lucrează cu adolescenți.
Proiectul este coordonat de Rețeaua Europeană Împotriva Violenței (European Anti-Violence
Network) (EAVN), Grecia.
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În perioada august 2014 – martie 2015 A.L.E.G. este partener in proiectul Rupem tăcerea despre
violența sexuală care urmărește ca obiectiv de advocacy înființarea centrelor de criză pentru viol
și violență sexuală și susține modificări legislative pentru corecta implementare a Convenției de la
Istanbul în România. În cadrul proiectului A.L.E.G. participă la grupul de lucru găzduit de Consiliul
Superior al Magistraturii inițiat de ONG- urile din Rețeua Rupem tăcerea despre violența sexuală
pentru îmbunătățirea protecției victimelor violenței sexuale în urma cazului de viol de la Vaslui.
Proiect coordonat de ACTEDO. Finanțator: Granturile SEE 2009-2014 prin Fondul ONG in România.
Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti
Centrul FILIA este o organizație non-profit, apolitică şi feministă, care luptă împotriva inegalităților
de gen prin activism, advocacy și cercetare. Centrul FILIA a fost înființată în anul 2000 și sprijină
egalitatea de șanse și de gen, reprezentarea intereselor femeilor și participarea lor politică, prevenirea și
combaterea tuturor formelor de violență împotriva femeilor.
În ultimii doi ani, Centrul FILIA a organizat diferite acțiuni publice (proteste, marșuri, flashmoburi,
dezbateri), pentru sensibilizarea publicului larg asupra problemei violenței împotriva femeilor, dar și
pentru a crea presiune publică în vederea îmbunătățirii legislației din domeniu. Aceste acțiuni publice au
avut loc sub umbrela Rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, cea mai
recentă fiind Campania “Împreună pentru siguranța femeilor”. În 2014 a organizat un workshop național
cu femei rome și nerome pentru a discuta despre obstacolele diferite pe care le întâmpină victimele
violenței domestice, cât și pentru a deconstrui prejudecăți despre femeile rome care sunt victime ale
violenței. În anul 2015, a implementat proiectul “Phenja – violența nu are culoare”, împreună cu
Asociația E-Romnja, Romano ButiQ și CSJDO. În acest proiect, Centrul FILIA lucrează în Valea Seacă
(județul Bacău) pentru a consolida grupuri de inițiativă ale femeilor rome și nerome și pentru a crește
gradul de informare despre ce poți face atunci când ești victima sau martor la violența domestică. În
prezent, Centrul FILIA desfășoară acțiuni de advocacy pentru introducerea unor sancțiuni clare împotriva
hărțuirii sexuale în universitățile din România
Asociaţia FRONT, Bucureşti
Asociația Front este formată din tinere feministe ce militează pentru egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi și eliminarea discriminării de gen și a altor tipuri de discriminări bazate pe etnie, orientare
sexuală, dizabilitate, vârstă, clasă socială, proprietate, religie sau alt statut social. Principalele sale
proiecte s-au axat pe manifestații publice, lobby și advocacy, educație și cercetare, vizând teme precum:
violența asupra femeilor (domestică, sexuală, trafic de ființe umane, sterilizarea femeilor rome), drepturi
reproductive și sexuale, educație sexuală în școli, lipsa parteneriatului în familie, discriminări urbane,
stereotipuri de gen din educație. Membrele Front au organizat anual manifestații de 8 martie - Ziua
internațională a Femeii și 25 noiembrie - Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva
Femeilor. A fost parteneră în proiecte precum „Campanie de advocacy pentru implementarea urgentă a
modificărilor din Legea 217 din 2003 Republicată, în special a ordinului de protecție". implementat de
către Asociația TRANSCENA; ” Discriminări Urbane. Program de Cetățenie Activă Sensibilă la Gen”,
implementat de Societatea de Analize Feministe AnA (http://www.discriminari-urbane.ro/), „Coaliţia
pentru Egalitate de Gen” (http://ongen.ro/) implementat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate;
Rupem tăcerea despre violenţa sexuală. Întărirea capacității ONG-urilor de a integra violența sexuală pe
agenda publică”, implementat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G.). Este coinițiatoare și co-autoare de scrisori de deschise vizând teme din domeniul discriminării de gen, precum și
sesizări la CNCD privind cazuri de discriminare a femeilor din România. Administrează pagina web
Feminism România. http://www.feminism-romania.ro/.

58

Asociaţia ANAIS, București
Asociația ANAIS a fost înființată în 2011 având misiunea de a contribui la apărarea drepturilor celor
care nu se pot apăra singuri. Eforturile și acțiunile se îndreaptă, în special, asupra femeilor și
copiilor, dar și a familiilor nevoiașe și alte categorii defavorizate. Fac asta prin educație, consiliere
psihologică, asistență juridică, sprijin material și moral, acțiuni și politici publice dezvoltate în
parteneriat cu autoritățile și campanii de conștientizare și informare.
Sunt membrii în Rețeaua Europeană WAVE - Women Against Violence Europe și în rețelele
naționale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra femeilor.
Promovează egalitatea de șanse între femei și bărbați prin sprijin acordat ridicării statutului
social și creșterea vizibilității femeilor în profesiile și comunitățile lor, activează pentru combaterea
violenței împotriva femeilor și creșterea calității vieții în familiile defavorizate și oferă consilierea și
îndrumarea socială și psihologică de care este nevoie în drumul către (re)descoperirea resurselor
interioare, a energiei și echilibrului emoțional.
"Stop violenței în familie" este un proiect demarat în 2012 și al cărui obiectiv principal este
prevenirea și combaterea violenței în familie în vederea realizării interesului superior al familiei, în
special al femeii și copiilor prin aplicarea, în special a prevederilor legale. Sunt furnizori acreditați
de servicii sociale pentru victimele violenței în familie (consiliere socială, juridică și psihologică,
sprijin în vederea obținerii unui ordin de protecție). Oferă servicii de consiliere psihologică și
pentru femeile victime ale abuzului sexual.
Alături de alte organizaţii ce fac parte din Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei
împotriva femeilor, Asociaţia ANAIS este implicată în activităţi de advocacy pentru armonizarea
legislaţiei româneşti la standardele şi directivele europene.
E-ROMNJA - Asociaţia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București
E-Romnja este o Asociație înființată în anul 2012 de un grup de activiști care luptă pentru o agendă
publică care să includă problemele femeilor rome. E-Romnja luptă pentru respectul, integritatea și
demnitatea femeilor rome. Ne dorim ca imaginea femeilor rome să reflecte diversitatea și realitatea
vieților lor. De-a lungul timpului, imagini negative ale romilor promovate de mass-media, literatura
si chiar arte au avut un impact major asupra vieților femeilor rome, determinând inaccesul la
resurse, facându-le invizibile şi marginalizate. Considerăm că vocile lor trebuie ascultate - pentru
experiențele lor ca sclave, pentru poziția lor inferioară în unele comunității și/sau familii, pentru
relațiile de putere atât în interior cât și în exteriorul comunității. Toate acestea le-au ținut departe
de implicarea în deciziile locale, de participarea la viața socială, de cunoaștere și teoretizare cu
privire la experiențele lor ca femei și ca etnice. Dar cel mai important, invizibilitatea lor ca femei a
avut un impact major asupra politicilor și programelor adoptate pentru a îmbunătăți situația lor. De
aceea noi consideram ca este important ca femile rome sa fie prezente pe agenda publică ca un prim
pas în afirmarea drepturilor lor.
Începând cu anul 2014 E-Romnja face parte din Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală
și Rețeaua Violența Împotriva Femilor.
În perioada noiembrie 2014 – februarie 2016 E-Romnja implementează proiectul PhenjaViolența împotriva femeilor nu are culoare, în Valea Seaca-Bacau, Giurgiu și Giulesti sector 6Bucuresti. Proiectul se adresează în mod special femeilor rome și nerome din cele trei comunități,
dar și bărbaților romi și neromi în vederea creșterii sensibilizării asupra violenței împotriva
femeilor și solidarității pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. Totodată proiectul se
adresează personalului din rândul autorităților locale, organizațiilor neguvernamentale pentru
respectarea drepturilor romilor și respectarea drepturilor femeilor, dar și altor actori relevanți de
la nivel local și național.
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Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară - CMSC, Iași
Fundaţia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC) Iaşi este o organizaţie
neguvernamentală, independentă şi non-profit, înfiinţată în ianuarie 2000.Îşi derulează activitatea
în domeniul introducerii şi promovării de politici comunitare şi de iniţiative legislative; iniţierea
unor campanii de informare în domeniul securităţii comunitare; soluţionarea conflictelor prin
metode alternative: mediere, negociere; acordarea de sprijin juridic victimelor violenţei şi
abuzurilor; prevenire şi intervenţie în cazurile de violenţă domestică; protecţia copiilor şi
prevenirea abuzurilor asupra acestora; asigurarea securităţii copiilor şi a tinerilor, prevenirea
delincvenţei juvenile, educare; formare de scurtă durată pentru specialişti din instituţii publice şi
organizaţii neguvernamentale. Prioritatea ultimilor 15 ani a constituit-o introducerea de modele
europene si internaţionale de securitate comunitară, adaptate necesităţilor şi realităţilor regiunilor
în care Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară îsi dezvoltă programele (zone rurale şi urbane,
9 judeţe şi aproximativ 20 de comunităţi din regiunea de Nord-Est a ţării). Pentru prima dată în
aceste comunităţi au fost furnizate servicii sociale integrate, dintre care: rezolvarea conflictelor
prin metode alternative; reprezentare în Instanţă pentru persoanele ale căror drepturi au fost
încălcate, prin utilizarea sistemului de Clinică Legală; 10 tipuri de servicii pentru protecţia
victimelor. Cel mai mare impact la nivel naţional al programelor CMSC a avut dezvoltarea unei legi
moderne de protecţie a victimelor violenţei domestice, aprobată de Parlament ca fiind Legea 217 /
august 2003, modificată în 2011, precum şi cele 4 campanii naţionale de conştientizare a efectelor
nocive ale abuzului fizic (2001) şi psihic (2002) asupra copiilor provenind din familii cu
comportament violent, atragerea comunităţii în susţinerea persoanelor victime ale violenţei
domestice (2003) şi, nu în ultimul rând, introducerea medierii ca soluţie alternativă pentru
rezolvarea conflictelor (2003).
Proiecte desfăşurate în ultimii doi ani în domeniul prevenirii violenţei asupra femeii:
Povestea Ei –femeile in comunităţile rurale interetnice
Obiectiv general: Promovarea modelelor integrate comunitare interetnice de suport pentru femeile
victime din mediul rural
a.Asistarea femeilor vulnerabile din trei comunităţi rurale interetnice din judeţele Iaşi, Suceava si
Neamţ în integrarea socială prin oferirea de servicii integrate, asistare terapeutică şi dezvoltare
antreprenoriala şi cursuri specializate în ocupaţia de ingrijitoare bolnavi la domiciliu.
b. Promovarea cetăţeniei active in 3 comunităţi rurale interetnice şi promovarea drepturilor femeii
prin dezvoltarea capacităţii de advocacy a grupurilor de femei rrome din mediul rural prin
evenimente comunitare şi realizarea cărţii de interviuri–„Povestea Ei – Femei în comunităţi rurale
interetnice”
c.Consolidarea capacităţii ONG-urilor de asistenţă a femeilor la nivel regional şi naţional –prin
dezvoltare organizaţională.
Beneficiari: a. 75 de femei române şi de etnie rromă cu vârsta peste 18 ani care locuiesc in 3
comunităţi rurale interetnice din comuna Voineşti, jud.Iaşi, comuna Cracaoani jud.Neamţ, comuna
Pătrăuţi – jud. Suceava; b. Cele 3 ONG-uri partenere
Proiect Suportul victimelor violenţei prin abordarea dicriminării multiple
În acest proiect CMSC are calitatea de partener. Proiectul vizează promovarea participării
comunităţii pe plan regional, pentru a contribui la protejarea persoanelor victime ale discriminării
multiple, capacitand atât instituţiile guvernamentale cât şi ONG-urile să lucreze în acest domeniu,
dezvoltand o abordare cât mai cuprinzătoare în asistarea victimelor discriminării multiple şi
promovând schimbarea socială prin instruirea specializată a 300 de specialişti din regiunea
Moldovei (membri ai echipelor inter-sectoriale constituite la nivel de judeţ, medici legişti, medici
din serviciile de urgentă etc.) şi introducerea unor module de instruire permanentă regională cu cel
puţin 300 de participanţi în timpul proiectului - în vederea creşterii gradului de conştientizare
privind discriminarea multiplă pe baza de gen, etnie, vârsta sau dizabilitate, în rândul
profesioniştilor în domeniu şi consolidarea capacităţii lor de a preveni și detecta acest fenomen.
Proiectul va contribui la promovarea instrumentelor de lucru existente şi dezvoltarea unor
instrumente de lucru noi, destinate profesioniştilor care lucrează cu victime ale discriminării
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multiple, prin elaborarea unui manual de bune practici din România, statele donatoare şi alte state
europene, elaborarea unui studiu privind implementarea legislaţiei în domeniu, organizarea de
sesiuni de diseminare de bune practici din statele donatoare şi din România şi realizarea unei
campanii regionale care să trateze aspectele discriminării multiple.
PAS ALTERNATIV, Braşov
Expertiza profesională şi resursele umane deţinute fac ca organizaţia să îşi poată asuma, încă de la
început, responsabilităţi derivate din domeniul de intervenţie şi prevenire a fenomenului de
violenţă în familie: intervenţie psiho-socială, psihoterapie. Această expertiză a permis extinderea
activităţii către alte domenii de competenţă, conexe sau derivate.
Misiunea organizaţiei:
 Sprijinirea persoanelor defavorizate şi cu risc de marginalizare, prin asigurarea de servicii
sociale complexe (consiliere psihologică, asistenţă socială, consultanţă juridică, informare, grup de
suportpsihoterapie etc.)
 Conştientizarea comunităţii cu privire la utilitatea serviciilor psihologice cu adresabilitate
directă pe grupuri ţintă
 Dezvoltarea unui sistem de perfecţionare profesională a membrilor organizaţiei şi elaborarea
unei oferte de formare către profesioniştii din comunitate
Activităţi desfăşurate în cadrul Centrului Multifunctional de Servicii Sociale (Braşov)
1. Consiliere sociala : informare, îndrumare, însotire etc.
2. Consiliere psihologica individuala/ de grup
3. Consiliere vocaţională
4. Consiliere juridica (informare, reprezentare)
5. Psihoterapie individuală / de cuplu / de familie
6. Grup terapeutic de suport / de sprijin pentru categorii specifice
7. Stagii de Formare de Competenţe comune (sociale, de învatare, antreprenoriale etc)
8. Program de optimizare / dezvoltare personală pentru grupurile de risc
PROGRAME PSIHO-SOCIALE OFERITE CĂTRE COMUNITATE:
1. Programul "PAS" (din 2003) - consiliere şi informare (direct, telefonic, internet) pentru femei
victime ale violenţei, familii monoparentale, femei aflate în situaţii de risc, femei în situaţii posttraumatice. Psihoterapie de cuplu, de familie, individuala, de grup (cu psihologi şi psihoterapeuţi
acreditaţi de COPSI) cu adresabilitate către grupurile vulnerabile
PROGRAMUL DE CONSILIERE ŞI INFORMARE PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI - PAS
(Psihologie – asistenţă socială)
a. Serviciul de consultanţă şi informare (telefonic/direct): îndrumarea competentă a cazurilor
pe categorii de cerinţe; consiliere şi asistenţă pentru decizii şi/sau planificarea intervenţiilor;
informare: drepturi, căi de acţiune, instituţii abilitate să intervină.
b. Serviciul psihologic: consiliere psihologică individuală: 5 -10 şedinţe; psihoterapie
individual şi de familie; grup de suport şi dezvoltare personala pentru femei (program de
mentorat)
c. Serviciul juridic (Cabinet avocatură Enescu Rodica): consultant juridic asigurat de jurist în
colaborare cu avocat, reprezentare în instanţă (la solicitarea clientei)
d. Serviciul de consultanţă pe internet (e-mail:pass1bv@yahoo.com) pentru victimele violenţei
sau aparţinătorii acestora, care vor să îşi păstreze anonimatul şi au acces la internet.
2. Programul C.A.R. (Clubul Alcoolicilor în Recuperare) (din 2009) Braşov–Tărlungeni -servicii
de consiliere psihologică pentru persoanele dependente de alcool, aflate în perioada post-cură şi
familiile acestora, cu posibilitatea de rezidenţă pentru maxim 6 luni la centrul de recuperare de la
Tarlungeni ( în curs de organizare 2011)
3. Programul "PAS CU PAS" (din 2010) Grup de sprijin pentru femeile diagnosticate cu
cancer de sân –program de sprijin psiho-emoţional adresat femeilor diagnosticate cu cancer la sân,
derulat in municipul Braşov, cu intâlnire o dată la doua saptămâni.
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4. Programul “POD” (din 2011) - Educaţie: program de autocunoaştere prin susţinerea
performanţei, optimizare şi dezvoltare personală pentru diverse categorii de tineri care provin din
familii dezorganizate, cu posibilităţi materiale reduse, cu risc de marginalizare etc.
5. Programul "ŞANSA" (din 2004) (deprinderi de viaţă independentă pentru tineri
dezinstituţionalizaţi) servicii psihosociale, educative în vederea integrării lor sociale, psihoterapie
individuală şi de grup – activităţi suspendate deocamdată , dar cu potenţial de expertiză în
domeniu.
6. Programul"ARIPI"(din 2012)
(Autonomie-Respect-Iniţiativă-Putere-Implicare)
de
dezvoltare personală pentru tineri, femei şi cupluri. Tabere de autocunoaştere şi dezvoltare
personală.
Alte activităţi:
o Educaţie: campanii de prevenire a violenţei în familie cu accent pe violenţa împotriva femeii,
programe alternative pentru persoanele cu comportament violent, grupuri de optimizare personală
şi autocunoaştere
o Tineret: programe de voluntariat, practică de specialitate pentru studenţi.
o Supervizare pentru echipele pluridisciplinare care activează în domeniul serviciilor sociale
o Psihoterapie de cuplu, de familie, individuală, de grup ( cu psihologi şi psihoterapeuţi acreditaţi
de COPSI)
o Implicarea în programe naţionale de monitorizare a aplicării Legii 217/2003 şi a legii 25/2012
o Organizarea cursurilor de formare profesională pentru profesioniştii implicaţi în servicii psihosociale
o Elaborarea de proiecte şi programe în vederea strângerii de fonduri pentru susţinerea
activităţilor
Afilieri
 În EUROPA: European Women’s Lobby (EWL) – Romanian Women’s Lobby (RoWL/ 2007)
promovarea drepturilor femeii şi eliminarea multiplelor forme de discriminare (vârstă, etnie,
religie, abilităţi, orientare sexuală etc.)
 În ROMÂNIA:
o Coaliţia Naţională Împotriva Violenţei (2004)
o Reţeaua pentru sănătatea sânului (2010)
Reţeaua Naţională Împotriva Violenţei (2012)
 În BRAŞOV: Reţeaua profesională din domeniul violenţei domestice şi a serviciilor sociale
conexe - iniţiată în mai 2003 de Biserica Reformată „Casa Speranţei”,
Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
Asociația pentru Promovarea Femeii din România (APFR Timișoara) s-a constituit în 1999 ca
organizație neguvernamentală cu scopul de a educa întreaga societate prin promovarea unor
politici afirmative şi nondiscriminatorii pentru creşterea calităţii vieţii femeii din România. În
prezent activitatea organizației este structurată în 4 centre autonome, unul dintre acestea
ocupându-se exclusiv de furnizarea de servicii sociale și de suport grupurilor vulnerabile, Centrul
de Consiliere, Asistență Socială și Intervenție în Criză.
APFR Timișoara este lider printre organizațiile de femei din România, înaintând un proiect de lege
în Parlament, concretizat prin Legea 217/2003 și fiind prima organizație care a înființat o linie
telefonică de intervenție în situații de criză pentru femei victime ale violenţei în familie și abuzului,
în județul Timiș şi în partea de vest a României – Telefonul Albastru. Ca urmare a activității ample
de cercetare condusă de doamna Director executiv, Adela Dinu, asociația a dezvoltat primul
program de evaluare a impactului serviciilor asupra beneficiarului, o construcție teoretică originală
prin modul în care valorifică principiile practicii participative, educației non-formale și ale evaluării
de rezultat la nivelul sistemelor unice.
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În 2008 asociației i s-a acordat statutul de organizație de utilitate publică, fiind prima organizație
din județul Timiș cu această recunoaștere.
APFR Timișoara oferă anual prin intermediul centrului servicii gratuite de suport unui număr de
aproximativ 300 de femei victime ale violenței în familie și abuzului sexual: asistență socială,
consiliere psiho-socială, consiliere telefonică, consiliere psihologică, consiliere juridică,
psihoterapie individuală și de cuplu, reprezentare în instanță, intermediere locuri de muncă, grup
de suport.
În cei peste 10 ani de activitate aproximativ 5.000 de femei au fost asistate și peste 300 de
specialiști au fost formați în vederea asigurării acestor servicii.
Până în prezent Centrul de Consiliere, Asistentă Socială şi Intervenție în Criză a coordonat peste 30
proiecte naționale și programe. Cele mai reprezentative programe derulate în ultimii 2 ani de
activitate sunt: Centrul de Consiliere, Asistenţă Socială şi Intervenţie în Criză pentru femeile victime
ale violenţei în familie (2003-2016), Centrul Antimobbing Timișoara (2012-prezent), Femeile din
mediul rural şi orizontul pe piaţa muncii (Orizont_FemRural) (2014-2015), Diversitatea de gen pe
funcții de conducere prin învățare și colaborare (2013-2015), evenimentul anual Crăciunul
Beneficiarelor. Prin intermediul acestor programe APFR Timișoara a reușit să ofere sprijin unui
număr de aproxiamtiv 300 de femei și fete victime ale violenței domestice, a implementat programe
de formare pentru experti din domeniul social privind discriminarea de gen, inclusiv fenomenul de
violență în familie, a sprijinit femeile care doresc să acceseze o funcție de conducere prin programe
de internship și forumuri locale de conducere, a inițiat o campanie media la nivel european privind
susținerea egalității de șanse, a oferit cursuri de calificare (baby sitter) femeilor aparținând
grupurilor vulnerabile și a dezvoltat programe de formare pentru companii cu scopul de a sprijini
integrarea profesională a femeilor cu copii mici.
Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava
Societatea Doamnelor Bucovinene este o organizație non guvernamentală, non-profit, înființată în
1993 și care are ca misiune susţinerea implicării femeilor în activitatea socială şi culturală a
comunităţii; prin proiectele pe care le derulează, acordă sprijin categoriilor de populaţie
defavorizate ( prin organizarea de servicii socio – medicale acreditate adresate cu precădere
femeilor victime ale violenței și bătrânilor), sprijină creşterea rolului educaţiei în dinamica
procesului de democratizare a societăţii, organizând încă de la înfiintare sub patronaj o unitate de
învătământ postliceal – Școala Sanitară Postliceală Carol Davilla Suceava prin care s-au şcolarizat
peste 1350 de tineri în 5 specialități din domeniul sanitar, organizarea de cursuri de formare
continuă; promovează drepturile omului – în special ale femeii, atât pe piața muncii cât și ca mamă,
sprijină programele de reformă în învăţământ, sănătate şi pe plan social, fiind membră în comisii
județene de egalitate de șanse, incluziune socială a unor categorii dezavantajate și monitorizare a
procesului de descentralizare a administrației publice locale. În ce priveste rolul său în promovarea
tradiţiilor şi moştenirilor culturale ale spiritualităţii româneşti, este membru fondator al unei
asociații care promovează prezența activă a femeii în mediul rural – Asociația Bucovina
Tradiționala – împreună cu Consiliul Judetean Suceava și Complexul Muzeal Bucovina ( 2008) În
domeniul civic, s-a evidențiat prin organizarea de campanii județene/regionale de informare/
conștientizare vizând drepturile omului, organizare de forumuri sectoriale / tematice în
parteneriat, inițierea de grupuri de lucru.
- este membră din 2003 în Coaliţia naţională a organizaţiilor neguvernamentale implicate în
programe privind violenţa împotriva femeii
- din 2004, este autorizată de către CNFPA ca furnizor de formare în servicii sociale, organizând
cursuri pentru cursanți din județele Suceava și Neamț.
- a fost membră în Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Sociale din cadrul DMSSF
Suceava în perioada 2005 -2008
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- din aprilie 2005, Societatea Doamnelor Bucovinene este acreditată de către MMSSF să
desfăsoare servicii de asistență medico-socială la domiciliu pentru vârstnici și persoane cu
handicap, servicii de consiliere pentru femei victime ale violenței domestice
- este membră din 2006 în Comisia Județeană de Egalitate de Șanse din cadrul DMSSF Suceava
- este membră din 2006 a Parteneriatului Județean pentru Ocuparea Forței de Muncă și
Incluziune Socială în perioada 2006-2009 asigurând secretariatul acestuia.
- în luna iulie 2006, Societatea Doamnelor Bucovinene a semnat memorandum-ul ,, Parteneriat
pentru sănătate” care vizează dezvoltarea unor politici de sănătate la nivel județean împreună cu
alte 10 instituții de stat. Parteneriatul a fost facilitat de către University Research Co.LLC, în cadrul
“Proiectului pentru Reforma Sănătații în România” finanțată de către USAID.
Proiectele relevante derulate în ultimii 2 ani în domeniul violenței asupra femeii :
Titlul proiectului: Povestea Ei –femeile în comunitățile rurale interetnice
Finanțator: Fondul ONG în România, Componenta 2 - Justiție socială, Subcomponenta 2.1.
Dezvoltarea comunităților rurale interetnice
Solicitant: Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC)
Parteneri: Asociația Societatea Doamnelor Bucovinene; Asociația Romanian Women Lobby
Durata: Martie 2014- Decembrie 2015
Obiectiv general: Promovarea modelelor integrate comunitare interetnice de suport pentru femeile
victime din mediul rural
a.Asistarea femeilor vulnerabile din trei comunităţi rurale interetnice din județele Iași, Suceava și
Neamț în integrarea socială prin oferirea de servicii integrate, asistare terapeutică și dezvoltare
antreprenorială și cursuri specializate în ocupația de îngrijitoare bolnavi la domiciliu.
b. Promovarea cetățeniei active în 3 comunități rurale interetnice și promovarea drepturilor femeii
prin dezvoltarea capacității de advocacy a grupurilor de femei rrome din mediul rural prin
evenimente comunitare și realizarea cărții de interviuri–„Povestea Ei – Femei în comunități rurale
interetnice”
c.Consolidarea capacității ONG-urilor de asistență a femeilor la nivel regional și național –prin
dezvoltare organizaţională.
Beneficiari: a. 75 de femei române și de etnie rromă cu vârstă peste 18 ani care locuiesc în 3
comunități rurale interetnice din comuna Voinești, jud.Iași, comuna Cracaoani jud. Neamț, comuna
Pătrăuți – jud. Suceava; b. Cele 3 ONG-uri partenere
Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca
Asociaţia Atena Delphi a luat naştere in anul 2013 din nevoie și din dorință.
Din nevoia victimelor violenței domestice de a fi ajutate, consiliate și sprijinite, de a-si cunoaște
drepturile și a le folosi pentru a se apăra. Din nevoia de a-și vindeca rănile fizice și emoționale,
pentru a putea porni o viața noua pe care ele sa fie stăpâne.
Din dorința de a oferi un sprijin real și concret femeilor flate în situații de violență domestică,
de a crea o structură solidă care să ofere servicii de calitate.
Cunoscând această nevoie și fiind motivată de această dorință, Asociația ATENA DELPHI, și-a
propus să devină un pilon important în apărarea drepturilor victimelor violenței domestice.
Asociația ATENA DELPHI pune la dispoziție, prin proiectul „Meriți să zâmbești din nou –
Servicii integrate pentru victime ale violenței domestice” un Centru de recuperare și un
Centru de consiliere pentru victime ale violenței domestice. Proiectul este finanţat prin
Granturi SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Este vorba de parteneriate pe termen lung, care vor include planuri concrete de acțiune și
măsuri de sensibilizare a cetățenilor privind problematica abordata și asigurarea promovării
serviciilor oferite de asociație persoanelor cărora le sunt adresate.
Centrul de Recuperare și Centrul de Consiliere
Centrul de Recuperare nu este doar un loc în care victimele violenței în familie se ascund de
agresori, ci împreună cu Centrul de Consiliere formează un loc unde acestea primesc informaţii,
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învață să își depășească problemele și temerile, să conștientizeze că au drepturi și redevin oameni
puternici capabili să pornească o viață nouă și să zâmbească din nou. Serviciile puse la dispoziție de
Asociaţia Atena Delphi prin Centrul de Recuperare - și Centrul de Consiliere sunt:
 Primire si găzduire temporară: Centrul rezidențial (Adăpost) oferă victimelor violenței în
familie- femei și copii - posibilitatea de a fi cazați pe o perioadă determinată, în funcție de nevoile
fiecăreia. Capacitatea Centrului rezidențial este de 6 locuri pentru femei și 6 locuri pentru copii
acestora. Găzduirea temporară în acest Centru le va permite beneficiarilor să facă demersurile
necesare pentru a obține un ordin de protecție sau evacuare a agresorului din domiciliul comun,
înainte de a reveni acasă.
 Asistență socială: asistentul social poate însoți victimele la medic, pentru consult și tratament, la
Institutul de medicină legală în vederea eliberării certificatelor medico-legale care să ateste
leziunile și numărul de zile de îngrijire medicală necesare, la Serviciul de stare civilă în vederea
obținerii de duplicate de pe certificatele de stare civilă, precum și la alte instituții publice.
 Consiliere juridică: beneficiarii primesc informații despre drepturile pe care le au și modul în
care le pot exercita; pot beneficia de asistare și reprezentare în promovarea acțiunii de divorț,
partaj, exercitarea autorității părintești și stabilirea domiciliului minorilor, a plângerilor penale,
obținerea ordinelor de protecție;
 Consiliere psihologică și psihoterapie: terapie/recuperare post-traumatică pentru femeile
aflate în situație de violență domestică, şedinţe individuale de consiliere psihologică, în care se va
urmări dezvoltarea abilităţilor de trai independent şi a încrederii în sine
 Grup de suport: oferă posibilitatea schimbării perspectivei femeilor în legătură cu victimizarea
suferită, sentimentele de ruşine resimţite, plasarea responsabilităţii violenţei asupra lor, lipsa de
predicitibilitate a propriului viitor a acestora.
 Informare și orientare prin referirea și facilitarea accesului la serviciile specializate din
comunitate
Serviciile sunt destinate unui grup țintă al proiectul “Meriți să zâmbești din nou – Servicii
integrate pentru victime ale violenței domestice” format din 40 de beneficiare aflate în situații
de violență domestică. Membrele grupului țintă cărora le este adresat proiectul sunt femei care au
suferit orice formă de violență, fie ea fizică, emoțională (psihică) sau sexuală, sau toate dintre
acestea și care au nevoie de servicii integrate pentru a încheia situația de risc în care se găsesc și a
reveni la o viață în care le sunt respectate drepturile.
Proiectul “Meriti să zâmbeşti din nou – Servicii integrate pentru victime ale violenţei
domestice” se implementează în judeţul Cluj, pe o durată de 14 luni. Obiectivul principal este
dezvoltarea asociaţiei Atena Delphi astfel încât aceasta să devină un pilon de sprijin în furnizarea
serviciilor integrate pentru victimele violenţei domestice, femei şi copii, din județul Cluj.
Victimele violenţei domestice din judeţul Cluj nu beneficiază la ora actuală de servicii integrate
pentru abordarea problemelor cu care se confruntă. Serviciile integrate oferite femeilor și copiilor
de Asociația Atena Delphi includ: găzduire pe durata determinată, servicii de consiliere socială,
psihologică, juridică, grup de suport. Toate aceste servicii sunt puse la dispozitie de personal
calificat.
Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt înfiinţarea a două centre, de recuperare şi de
consiliere, oferirea de servicii sociale şi de bază, dezvoltarea a 40 de parteneriate durabile,
creşterea gradului de informare la 14 500 cetăţeni şi dezvoltarea organizaţională a asociaţiei.
Proiectul se desfăşoara în parteneriat cu fundatia PULSE din Bulgaria cu preocupări similare.
Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei, Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca
Asociația V.I.V.A.D. Cluj-Napoca 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.
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Asociatia a fost fondată de 4 femei curajoase și determinate animate de ideea înfințării unei
asociații specifice care să militeze pentru schimbarea concepțiilor, a mentalităților învechite și mai
ales a atitudinii persoanelor care se află în situația neplacută:
• a victimei violenței sau abuzului,
• a martorului unor acțiuni de gen
• pe poziția agresorului.
Asociația SEVA - Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava
Înființată în data de 13 ianuarie 2009, Asociaţia SEVA are ca scop promovarea principiilor
democraţiei şi a dezvoltării durabile, a activităţilor în acest domeniu, susţinerea unei societăţi
transparente și participative.
Activităţile pe care le desfăşurăm sunt pentru :
- promovarea democraţiei şi a dezvoltării durabile
- desfăşurarea de acţiuni legate de susţinerea unor cauze sau interes public, sensibilizarea
opiniei publice asupra acestor cauze şi colectarea de fonduri în acest sens.
- promovarea egalităţii de şanse
- protecţia şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului
- protecţia şi apărarea intereselor unor grupuri (minoritare şi etnice)
- promovarea cooperării şi a parteneriatelor
Principalele activități desfășurate în anul 2015, sunt următoarele:
Organizarea evenimentului FEMEI DE SUCCES –PERFORMANȚĂ LA SUPERLATIV, Suceava
01.03.2015
Partener în organizarea acţiunii caritabile şi de informare OPREŞTE CANCERUL DE COL UTERIN
ianuarie 2015
Participare ONG FEST, Festivalul Egalității de Gen, mai 2015, București
Campania DAR (Dăruiește Ajută Respectă) 16 zile activism împotriva violenței domestice
Săptămâna Prevenirii Traficului de Persoane eveniment organizat la Instituția Prefectului
Suceava de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) , partener și Asociația
SEVA
Membră COJES, contribuție activă, participare ședințe trimestriale
“Este şi ziua noastră ! ” eveniment caritabil pentru copiii cu Sindrom DOWN, partener Asociaţia
SEVA, 09 iunie 2015
Expert egalitate de șanse, Angela Zarojanu, în cadrul Proiectului Școala pentru Femei
beneficiar Patronatul Femeilor din Intreprinderile mici și mijlocii Suceava
Asociația SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara
Este o asociație care se legitimează drept un forum de gândire reflexivă, de dezbatere democratică
de idei, de formulări de propuneri, necesare susținerii unui proces permanent de căutare și de
construire a alternativelor, în dorința consacrării principiului participării sociale ca parte
integrantă a politicii sociale de stat.
Înființată în august 2012, SPICC este o asociație multidisciplinară și colaborativă, care
încurajează dezbaterile informate și promovează cetățenia activă, dialogul intercultural și
implicarea activă. Credem în potențialul uman, în puterea fiecăruia în parte și a noastră împreună
de a schimba în bine.
Suntem un spațiu deschis pluralismului și diversității de activități, precum și diversității de gen,
etnice, culturale, de generații și capacități fizice și dorim să ne constituim într-o voce a câtor mai
mulți și mai diferiți.
Susținem respectarea drepturilor omului, democrația participativă, relațiile pașnice, în
egalitate și solidaritate, între indivizi, etnii, sexe și popoare, și condamnăm toate formele de
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dominare și supunere între indivizi. Scopul nostru este creșterea calității vieții tuturor cetățenilor și
bunăstarea generală, prin promovarea principiului dezvoltării durabile.
Viziunea SPICC este aceea a unei lumi inclusive, echitabile, cu cetățeni implicați activ în dezvoltarea
comunităților locale, naționale și internaționale, în spiritul solidarității, egalității de șanse, al
toleranței și al respectului pentru diversitate.
Misiunea SPICC este de a contribui la consolidarea unei societăți democratice, dinamice, prin
acțiuni și politici coerente și eficiente în domeniul drepturilor omului, al incluziunii categoriilor
sociale marginalizate, al protecției mediului, prin promovarea educației, civismului și culturii.
Obiectivele SPICC se subsumează celui general, care are în vedere aducerea laolaltă a persoanelor
dispuse să lucreze împreună, să împărtășească cunoștințe, abilități și experiențe, să construiască
capabilități, să coopereze întru stimularea responsabilității civice și sociale și a cetățeniei active,
spre dezvoltarea unei societăți mai echitabile pentru toți.
Strategia SPICC îmbină informarea și cercetarea cu activitățile practice.
Alcătuită majoritar din tineri specializati în științe politice și studii europene și funcționând exclusiv
pe bază de voluntariat, Asociația SPICC (Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare,
Cooperare) a conceput și realizat activități în simbioză cu mediul academic, mediul profesional,
guvernamental și non-guvernamental.
Activitățile SPICC în domeniul prevenirii și combaterii violenței de gen (2014 – 2015)
Acțiunile asociției sunt indreptate către lupta împotriva violenței de gen, susținerea și
consolidarea statului de drept, în vizibilizarea grupurilor marginale, în capacitarea societății civile.
Considerând că nivelul violenței de gen poate fi redus și prin informare cu privire la legislația ce
incriminează violența de gen pe de o parte, dar și țintind pe termen lung formarea unei alte
mentalități, prin creșterea stimei de sine a fetelor și femeilor, sau a oricăror victime ale violenței de
gen, astfel crescându-le capacitatea de a reacționa și autonomia personală. Acțiunile SPICC în
domeniul prevenirii și combaterii violenței de gen doresc să completeze măsurile legislative cu cele
de politică pozitivă, înscriindu-se astfel și în linia soluțiilor propuse de către Consiliului Europei în
domeniu. Astfel:
 în 14 februarie 2014, cu ocazia One Billion Rising for Justice, am finalizat proiectul Herstory, prin
care, ca promotori ai unei societăți deschise și în acord cu viziunea Asociației, care este aceea a unei
lumi inclusive, echitabile, ne-am angajat în promovarea femeilor care au creat plus-valoare în
diverse domenii ale vieții de-a lungul timpului;
 între 25 noiembrie- 10 decembrie 2014 am derulat campania „Fii vocea celor fără de voce!”, care
s-a dorit un demers de informare și conștientizare a publicului față de numeroasele situații și
diversele moduri în care drepturile omului sunt încălcate în toate părțile lumii.
Secvențele campaniei:
 25 noiembrie - „Uniți împotriva violenței!”- acțiune care a marcat Ziua Internațională a Luptei
împotriva Violenței asupra Femeilor;
 31 noiembrie – Ziua Mondială ANTI-SIDA, organizată în colaborare cu asociațiile de profil;
 10 decembrie – „Refuz să fiu victimă!” – acțiune dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor
Omului.
 între 20 august- 21 noiembrie 2015 s-a desfășurat proiectul „Think outside the box!”- Tineri
împotriva stereotipurilor de gen, proiect finanțat de Primăria Municipiului Timișoara, care a
promovat egalitatea de gen și combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor liceeni, prin
implicarea directă a acestora în activități culturale extracurriculare, menite să reducă deficitul de
cunoaștere în ceea ce privește contribuția femeilor la patrimoniul cultural regional, național și
internațional.
 în 4 decembrie 2015 a fost publicat policy-paper-ul „Timișoara are nevoie de un spațiu pentru
diseminarea ideilor și culturii egalității de gen! Centrul Infodocumentar și de Dialog pentru Femei:
CIDD-FEM”, realizat în colaborare cu asociația ARAS filiala Timișoara, care a vizat dreptul de a
cunoaște și de a trăi cultura egalității de gen. Redactarea acestuia s-a desfășurat de-a lungului
anului 2015, cu consultanță oferită de Centrul de Resurse Juridice.

67

Asociaţia Quantic, București
Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2013 şi este o platformă deschisă pentru oricine vrea să exploreze,
să creeze, să schimbe energie, să producă schimbare. Quantic lucrează la o schimbare de stare către
un viitor în care să ne sprijinim unii pe alţii, să avem cu toţii şanse egale şi acces egal la resurse,
trăind în echilibru cu natura. Proiectele vizează problemele societăţii de consum, justiţia socială şi
de mediu, implicarea comunitară a copiilor şi tinerilor, egalitatea de gen şi drepturile femeilor,
street art şi graffiti ca mijloc de comunicare şi de solidarizare.
Asociaţia Viitor Integritate Succes (VIS) – Constanţa
Asociaţia “VIITOR-INTEGRITATE-SUCCES (VIS)” a fost înfiinţată în 2014 cu scopul creării, şi
consolidării capacităţilor de dezvoltare durabilă a comunităţilor, iniţierea, promovarea şi
implementarea programelor educative, cultural-ştiinţifice de învăţământ, a valorilor civice şi
umanitare, implementării unor strategii şi procese de prevenţie, limitare sau îndepărtare a
efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor care contribuie la excluziunea socială, reducerea
sărăciei, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, capacitarea comunităţilor în procesul de luare a
deciziilor, punînd accent pe implicarea femeilor şi a tineretului din zona rurală şi urbană, a
grupurilor defavorizate precum şi implicarea tuturor persoanelor din zonă rurală şi urbană în
scopul acumulării şi transmiterii cunoștințelor, formării și susținerii calităților de lider și creșterea
unor generații ce vor perfecționa managementul resurselor cultural - tradiţionale și care asigură
dezvoltarea durabilă a țării.
În vederea realizării scopului propus, Asociaţia “VIITOR-INTEGRITATE-SUCCES (VIS)” îşi
propune printre altele şi obiective specifice privind violenţa în familie: organizarea de cursuri,
seminarii, conferinţe, dezbateri publice, precum şi organizarea de manifestaţii publice şi alte
activităţi de sensibilizare a opiniei publice, privind acţiuni relevante în domeniul violenţei
împotriva femeilor potrivit legilor în vigoare; prevenirea şi reducerea exploatării şi abuzurilor de
orice fel; prevenirea agravării condiţiilor care pot conduce la dezorganizarea familiei sau
excluziunii sociale;
În parteneriat cu A.J.P.I.S. Constanţa, prin Granturi SEE, Programul de finanţare RO20 „Violenţa
domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex“ proiectul “NO ABUSE – Dreptul la viaţă fără
violenţă”. În prezent se aşteaptă finanţarea în vederea derulării.
ASOCIAŢIA FEMEILOR UNIVERSITARE, Bucureşti
Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2011 având misiunea de a promovara campanii de conştientizare,
informare şi apărare, pe plan naţional si internaţional, a drepturilor femeilor cu diploma
Universitară, precum şi de constientizare a importanţei sociale şi profesionale a acestei categorii a
populaţiei feminine, de educare a tinerei generaţii în spiritul respectului față de normele morale și
culturale, față de tradițiile poporului român precum și față de cultură universală, promovarea și
susținerea unei campanii de apărare a drepturilor femeii și a egalității de șanse, cooperarea cu
diverse entități juridice, guvernamentale ori non-guvernamentale, în scopul implementării
legislației ce instituie și apără drepturile femeii și egalitatea de șanse. Asociaţia Femeilor
Universitare este afiliată la Graduated Women International și University Women of Europe.
Proiecte relevante: Proiect European Grundtvig „Violența împotriva femeilor educate” în
parteneriat cu organizații din Finlanda, Suedia, Germania și Slovenia, octombrie 2013-iulie 2015,
mai multe detalii pe blogul proiectului: https://violentafemeieducate.wordpress.com/.
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ASOCIAȚIA PSIHOSFERA
Este o asociatie infiinţată sub egida proiectului POSDRU/14/6.1/S/9, Proiectul „Participarea grupurilor
vulnerabile în economia socială”, implementat de Agenţia Naţională pentru Romi pe o perioadă
determinată (01.06.2009-31.05.2012); avand ca membri fondatori psihologi cu activităţi în domeniile
care formeaza şi scopurile infiinţării, 3 scopuri principale:
1. Sprijinul tinerilor defavorizaţi, în special romi, din comuna, zona rurala, pentru dezvoltarea
personală prin orientare şi consiliere vocaţională, şi informarea lor în domeniile sociale si educaţionale
pentru a contribui la autodezvoltarea lor.
2. Sprijinul femeilor în situatii diferite :
- Victime ale violenţei domestice, oferind consiliere psihologică, identificând necesitatea
certificatului medical de la IML, orientarea victimei către consiliere juridica sau centru rezidenţial în
colaborare cu reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei Domestice din judeţul Braşov.
Orientarea vocaţională a femeilor şi ajutorul incadrării pe piaţa muncii a dus la schimbarea vieţii lor pe
termen lung. Azi suntem membrii ai reţelei naţionale.
În 2012-2013 am derulat cu Casa Corpului Didactic BV si Liceul Naţional Aprily Lajos un proiect
educativ “Participarea grupurilor vulnerabile în economia socială – Lumea fără violență ” – care
se adresa elevilor de clasa 2-4 şi parinţilor acestora.
Am prezentat rezultatele la studenţii de la Facultatea Transilvanian 2014. Şi am participat la Conferinţa
Cheia iubirii 2014, Discernământ 2015– organizat de APAR. Cu CRIES Timişoara am participat în
proiectul Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active şi am formulat Planul local de
acţiune BV.
- Persoanelor cu cancer de sân, prin consiliere individuală şi de grup, prin sesiuni de informare despre
avantajele depistării precoce a bolii. Oferim suport psihologic, care nu exista sub forma
instituţionalizată. Avantajul grupurilor de suport la care pot participa de-a lungul perioadei de recuperare
insuflă reechilibrarea emoţională, orientarea către supravieţuire şi reluare a activităţiilor pe plan social şi
profesional. Sesiunile de informare despre Cancerul de sân au fost susţinute inclusiv în comunităţi
rome. Datorită derularii unor proiecte împreună cu Asociaţia Pas Alternativ azi suntem membrii ai
reţelei de informare Împreuna pentru Sănătatea Sânului, sub egida S.E.C.S. Bucureşti.
- Femei aflate în şomaj, familii monoparentale, femei interesate de educaţia copilului, sau femei
care necesită asistenţă datorita unui handicap au primit sprijin prin diferite proiecte zonale.
3. Sprijinul familiilor care au probleme legate de consumul de alcool
- Activităţi de informare despre dependenţa de alcool cu scopul constientizării, identificării şi tratării
dependenţei, Campanii Alcohelp în colaborare cu ALIAT Bucureşti. Consilierea psihologică a
abuzatorului consumator de alcool, psihoterapie pentru persoane aflate în consum abuziv sau în
dependenţa de alcool sau alte substanţe/droguri.
- Înfiinţarea unui Centru de recuperare a dependenţilor de alcool, Centrul E.V.A. (Educaţie pentru
viaţa autonoma), având un spaţiu cu 3 camere şi anexe, pentru persoane care după internarea din
spital, aici pot lucra cu elemente psihologice pentru a depaşi dependenţa psihică, nu doar cea fizică, şi
pot începe reinserţia familiala şi cea socială, primind şi consiliere vocaţională, dacă este cazul să-şi
schimbe profesia. Capacitatea maximă a centrului poate fi de 8 persoane /lună.
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Proiectul "Dezvoltarea şi consolidarea rețelei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor"

Asociaţia TRANSCENA, Bucureşti mihaela@transcena.ro
Asociaţia Femeilor Împotriva Violenţei ARTEMIS, Cluj-Napoca, contact@afiv-artemis.ro
Fundaţia SENSIBLU, București, Cristina.Horia@adpharma.com
Asociaţia GRADO - Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului, Bucureşti, office@grado.org.ro
Fundaţia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucureşti, isorescu@cpe.ro
Asociatia pentru Libertate şi Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu, contact@aleg-romania.eu
Asociaţia Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen: FILIA, Bucureşti,
andreea.braga@centrulfilia.ro
Asociaţia FRONT, Bucureşti, front.feminist@gmail.com
Asociaţia ANAIS, București, contact@asociatia-anais.ro
E-ROMNJA - Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, București, info@e-romnja.org
Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii – IEESR, Tg Mureş, emicheu@eeirh.org
Fundaţia Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară - CMSC, Iasi, lalbu@cmsc.ro
PAS ALTERNATIV, Braşov, pass1bv@yahoo.com
Asociaţia pentru Promovarea Femeilor din România, Timişoara
Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava, bucovina_ladies@yahoo.com,
Asociația ATENA DELPHI, Cluj-Napoca, office@asociatia-atena.ro
Asociaţia „Victorie Împotriva Violenţei, Abuzului şi Discriminării – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca,
pokolaeleonora@yahoo.com
Asociația SEVA - Șanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava, asociatiaseva@gmail.com
Asociația SPICC - Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timișoara,
contact@spicc.eu
Asociatia Quantic, București, quantic.ro@gmail.com
Asociația Femeilor universitare, București, romaniaafu@gmail.com
Asociația de psihologie și terapie „All for Family” – Constanța, elenapap79@yahoo.com
Asociația Viitor Integritate Succes (VIS) – Constanța, eliza_tr@yahoo.com
Asociația Psihosfera – Brașov, contact@psihosfera.org

www.eeagrants.org, www.fondong.fdsc.ro.
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
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