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Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Cadrul legal
LEGEA nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

- LEGEA nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi
execuțional penale

- LEGE Nr. 30/2016 din 17 martie 2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice,
adoptată la Istanbul la 11 mai 2011

- LEGE nr. 151 din 13 iulie 2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru

modificarea şi completarea unor acte normative (transpune Directiva 2011/99/UE)

- Regulamentul (UE) nr. 606/2013 privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție
în materie civilă - cu aplicabilitate directă, Regulamentul UE de punere în aplicare nr.
939/2014 (formularul de certificat) (Legea nr. 206/2016 – judecătoria va emite certificatul privind

recunoaşterea şi executarea)



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Acte normative secundare/terțiare
➢ Ordinul MAI și al MMuncii nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de 

gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști.

Anexa 1 - Formular de evaluare a riscului

Anexa 2- Metodologie de utilizare a formularului de evaluare a riscului

Anexa 3 - Ordinul de protecţie provizoriu
➢Ordinul MMuncii nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

violenţă domestică

➢Ordinul MMuncii nr.  2.524/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de participare la 
programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de specialitate publice sau private

➢Ordinul MMuncii nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice

➢HG nr. 559/2021privind aprobarea Programului național integrat pentru protecția victimelor violenței 
domestice și a Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative integrate de 
locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice
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VIOLENȚA DOMESTICĂ 

orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală,
psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se
produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți,
precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul
locuiește sau a locuit împreună cu victima

Inacțiune, ex: Articolul 378 - Abandonul de familie

(1) Săvârșirea de către persoana care are obligația legală de întreținere, față de cel îndreptățit la
întreținere, a uneia dintre următoarele fapte:

a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferințe fizice sau morale;



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

VIOLENŢA FIZICĂ

vătămarea corporală ori a sănătăţii prin:

- lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere,
strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate,

- inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire,
intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar,

- supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de
risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Victimei îi este frică pentru propria persoană şi pentru alţii?
ORDIN Nr. 2.525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică/ FISA pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea 
măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice

• Cercetările arată că există o corelație puternică între autoevaluarea riscului
de către victimă şi utilizarea în fapt a violenței de către agresor. Cu toate
acestea, unele victime pot minimaliza şi subestima violența domestică. Într-un
studiu despre uciderea femeilor victime ale violenței domestice realizat de
către Campbell et al (2003) aproximativ jumătate dintre victime nu
percepuseră existența riscului ca agresorul să le omoare.

• Strangularea şi sugrumarea sunt forme foarte periculoase de violență
domestică; statisticile internaționale arată că aproximativ jumătate din
victimele femei decedate ca urmare a violenței domestice au fost supuse la o
tentativă de strangulare/sugrumare în anul anterior morții lor.

• Statisticile internaționale arată că în 32% dintre cazurile de omor cu victime
femei agresorul comite suicid după fapta de omor.
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VIOLENŢA SEXUALĂ

agresiune sexuală,

impunere de acte degradante, 

hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor
relaţii sexuale forţate, 

viol conjugal.

!!!! Violența sexuală asupra copiilor (în familie) – fiecare dezvăluire trebuie
luată în serios.

Acuzația de violență sexuală asupra copiilor trebuie investigată după aceleași 
standarde ca și acuzația de tortură (CEDO)
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Violul conjugal (chiar dacă nu atinge gravitatea din această speță)

• Întrucât inculpatul se afla într-o avansată stare de ebrietate, persoana vătămată a refuzat să 
întrețină relații sexuale cu acesta, motiv pentru care inculpatul i-a aplicat două lovituri cu 
palma în zona fetei şi a obligat-o să întrețină relații sexuale normale cu el.

• După terminarea raportului sexual, inculpatul şi-a amintit că în urmă cu câteva zile a
vizionat un film porno, în care bărbatul îşi ţinea partenera legată cu cureaua de gât şi de
picior şi imobilizată în această poziţie, în picioare, sprijinită de perete, întreținea cu aceasta
relaţii sexuale. Inspirat de acel film, inculpatul şi-a scos cureaua de la pantaloni, cu care şi-a
legat soţia de gât şi de picior şi a întreţinut cu aceasta un alt raport sexual, după care a
adormit pentru scurt timp, lăsând-o pe persoana vătămată legată. Profitând de faptul că
soţul ei a adormit, victima s-a dezlegat şi a rămas pe pat, lângă acesta.

• La un moment dat inculpatul s-a trezit din nou, şi-a dezbrăcat soţia, după care a luat un tub 
de spray şi a pus-o pe aceasta să stea pe pat cu faţa în sus şi cu picioarele îndepărtate. În 
continuare, inculpatul a început să-şi penetreze soţia cu tubul de spray, aproximativ 15 
minute. Fiind întrebat de soţia sa de ce face acest lucru, inculpatul i-a spus că nu mai are 
erecţie şi că doreşte să o satisfacă îndeajuns, încât să nu se ducă la un alt bărbat.
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VIOLENŢA VERBALĂ

adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte,
ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare.

(art.206 CP ș.a.)



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

VIOLENŢA PSIHOLOGICĂ
impunerea voinţei sau a controlului personal,
provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace,
- prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate (art.206 CP ș.a.),
- Șantaj (art.207 Cp ș.a.),
- violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor (distrugere inclusiv neincriminată

penal, as. bunurilor proprii, art. 25 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor)
- afişare ostentativă a armelor,
- neglijare,
- controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel,
- urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri

frecventate de victimă, (art. 208 alin. 1 CP ș.a.)
- efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere

la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere
(art. 208 alin. 2 CP ș.a.), precum şi alte acţiuni cu efect similar ;
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Fotografii relevante pot fi facute de polițiști
sau de către victimă ori de orice altă persoană

!!! Fotografiați și urmele de lovire, care pot să dispară până la examinarea medico-legală



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

• Emitere OP JUD. SECT. 3 BUCUREŞTI, SENTINŢA CIVILĂ NR.972/02.02.2017

”Din lista apelurilor şi mesajelor trimise de pârâtul agresor către reclamanta victimă şi pe care
aceasta le-a depus la dosar în susţinerea cererii, instanţa a reţinut că în data de 12.06.2016
reclamanta a primit de la pârât 54 de apeluri, la ora 20.19, în data de 13.06.2016 a primit de la
pârât 91 de apeluri, la ora 21.55, în data de 14.06 a primit 255 de apeluri, la ora 17.01, în data
de 15.06.2016 a primit 96 apeluri la ora 08.18, în data de 16.06.2016 a primit 225 apeluri, la ora
18.24 şi în aceeaşi perioadă i-a trimis acesteia mai multe mesaje de ameninţare, cu precizarea
că dacă o va prinde o va omorî”.

• Emitere OP JUD. SECT. 3 BUCUREŞTI, SENTINŢA CIVILĂ NR. 10249/01.07.2016

Instanţa a dispus ascultarea înregistrării convorbirii părților, de acum 2 zile, de pe telefonul
reclamantei-victimă, în ședință, şi constată că în fundal se aude minorul care spune „Ce cuvinte
urâte” rostește tatăl său, înregistrarea redând jigniri la adresa reclamantei-victimă, tonul nervos
şi afectat al pârâtului-agresor, care la un moment dat îi spune reclamantei-victimă să nu se mai
obosească să se ducă aceasta la Poliţie, că se va duce singur să spună ce a făcut, după ce îi face
rău.
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DOSAR PENAL violarea vieţii private - art. 226 alin. (1), (2) și (5) C. pen, hărţuire - art. 
208 alin. (2) C. pen. şi ameninţare -art. 206 alin. (1) C. pen

• În fapt, s-a reținut că persoana vătămată a avut o relație de circa 2 ani de zile cu D. M., iar la
data de 06.09.2018, când i-a comunicat acestuia că nu ar mai vrea să continue relația cu el,
inculpatul i-a solicitat înapoi banii şi bunurile pe care i le-a dat în timpul relației pentru a nu
dezvălui relația dintre ei numitului GF, fostul concubin al persoanei vătămate, colegilor de
muncă, fiului său, victima conformându-se solicitărilor acestuia. Cu toate acestea, D. M. a
continuat să îi mai solicite diverse sume de bani pe care considera că le datorează persoana
vătămată, spunându-i că în cazul în care nu îi va da 6800 de lei, va expune la școala fiului
său afișe în care persoana vătămată se află în ipostaze intime.

• pe telefonul mobil primit de la D. M., a fost instalată o aplicație prin care au fost
interceptate convorbiri ale persoanei vătămate, iar D. M. cunoștea convorbiri la care nu a
asistat; în autoturismul folosit de persoana vătămată au fost instalate un sistem de
localizare GPS ... şi un dispozitiv de înregistrare a convorbirilor audio din interiorul mașinii.

• Persoana vătămată a fost înregistrată video în ipostaze intime împreună cu D. M., fără
acordul ei, iar ulterior datei de 06.09.2018, aceasta a fost contactată în mod repetat de D.
M., care i-a transmis mesaje cu conținut amenințător.
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VIOLENŢA ECONOMICĂ

interzicerea activităţii profesionale,

privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă
primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate,

acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei,

interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune,
control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune,

refuzul de a susţine familia,

impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui
membru de familie minor,

precum şi alte acţiuni cu efect similar.
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VIOLENŢA SOCIALĂ -
impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni,

interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă,

interzicerea/limitarea realizării profesionale,

impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună,

privarea de acces în spaţiul de locuit,

deposedarea de acte de identitate,

privare intenţionată de acces la informaţie,

precum şi alte acţiuni cu efect similar.
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• interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă 
acoperă o multitudine de situații, nu doar cele prevăzute de Codul penal.

• Articolul 380 - Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

(1) Părintele sau persoana căreia i-a fost încredințat, potrivit legii, un minor și 
care, în mod nejustificat, îl retrage sau îl împiedică prin orice mijloace să urmeze 
cursurile învățământului general obligatoriu
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În situația victimelor violenței în familie izolarea socială poate fi:
• impusă, constrânsă, sub presiunea amenințărilor verbale sau fizice ale agresorilor;

• aleasă de către victimă cu scopul evitării posibilelor escaladări violente;

• ”soluție” pentru ascunderea leziunilor vizibile, a stării de rău, evitarea umilirii în public;

• subtilă, prin caracterizarea, pe rând, a persoanelor de contact din familie sau a prietenilor ca 
fiind ostili relației lor/ influențe negative pentru victimă/copii;

• indusă, prin prezentarea ca fiind o cheltuială pe care familia nu și-o permite (de ex.
frecventarea instituției de învățământ) sau prin prezentarea avantajelor renunțării la
contactele sociale (de la locul de muncă/facultate etc., la vizitele prietenilor), la telefon

• însoțită de diferite forme de depresie a victimei. 

Studiu ONG și DGASPC Tg Mureș, din de 3500 de victime VD asistate, circa 20% (în fiecare an) 
suportaseră și diferite tipuri de violență socială 
http://files.socialsansfrontieres.eu/Seminaire%20SSF%202015/Jeudi%2021.05.2015/Teodora%20Baba.pdf

http://files.socialsansfrontieres.eu/Seminaire%20SSF%202015/Jeudi%2021.05.2015/Teodora%20Baba.pdf
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VIOLENŢA SPIRITUALĂ -

subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor
moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a
aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase,

interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să
vorbească în limba maternă,

impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase
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• impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase sau 
interzicerea practicării propriei religii acoperă o multitudine de situații, nu 
doar cele prevăzute de Codul penal

• Articolul 381 - Împiedicarea exercitării libertății religioase

(2) Obligarea unei persoane, prin constrângere, să participe la serviciile 
religioase ale unui cult ori să îndeplinească un act religios legat de exercitarea 
unui cult se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeași pedeapsă se sancționează obligarea unei persoane, prin violență 
sau amenințare, să îndeplinească un act interzis de cultul, organizat potrivit 
legii, căruia îi aparține.
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VIOLENŢA CIBERNETICĂ

hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen,
urmărire online, ameninţări online,

publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim,

accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi

orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile
inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile
sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele
sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria,
ameninţa, reduce la tăcere victima.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Controlul/încercarea de control a agresorului asupra
E-mail victimă// Facebook, Instagram, alte conturi de socializare, 

creare conturi false ca și cum ar fi ale victimei 
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Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe F.G., de profesie dispecer, la 3 ani si 4 luni de 
închisoare cu executare pentru ameninţare, hărţuire şi fals informatic în formă continuată. 
20.000 de lei drept daune morale 

• în perioada martie-mai 2018, individul a urmărit locuința şi locul de muncă al
fostei sale concubine. Totodată, i-a transmis fostei sale partenere aproximativ
500 email-uri ce conțineau mesaje cu un conținut trivial, amenințări cu
moartea şi acte de violență, prin intermediul mai multor adrese de mail
fictive, create de acesta în acest scop.

• a folosit mai multe adrese de email fictive, cu ajutorul cărora a creat mai
multe conturi şi profiluri pe diferite site-uri de dating online, introducând
datele reale ale femeii, fără consimțământul acesteia, respectiv numele,
adresa de domiciliu, numărul de telefon şi fotografii ale acesteia şi a purtat
conversații în numele ei cu diferiți bărbați, pe care i-a invitat la locuința
fostei sale concubine ca să întrețină relații sexuale contracost.
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!! Victime sunt și copiii martori
la violenţă (art. 5 alin. 2 din Legea nr. 217/2003).

• Copiii implicați în relații violente se confruntă cu consecințe 
grave (ONU)

• Violența domestică începe adesea în timpul sarcinii.

• A fi martor la violență este în sine o formă de violență 
împotriva copiilor și are ramificații serioase pentru bunăstarea 
și dezvoltarea copilului. (ONU)

• Bărbații violenți folosesc adesea copiii ca o modalitate de a-și 
amenința partenerii, folosind violența psihologică, de exemplu, 
amenințând că vor lua copiii de la mama lor sau spunând că 
copiii vor fi luați de serviciile sociale dacă femeia raportează 
violența. (ONU)

• Cazul Gonzalez Carreno împotriva Spaniei - instanța de familie a 
permis soțului abuziv să aibă acces nesupravegheat la copilul 
său, iar în timpul unei vizite nesupravegheate, el a ucis copilul și 
apoi s-a sinucis, după ce i-a spus mamei cu o zi înainte că „îi va 
lua ceea ce era cel mai important pentru ea”.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Stereotipuri/ Mituri despre violența domestică
• „Violenţa se întâmplă numai în familiile sărace sau cu nivel scăzut de educaţie.” GREŞIT! 

Frecvenţa şi gravitatea violenţei nu depind nici de nivelul de educaţie, nici de starea 
materială, ea apare la nivelul tuturor straturilor sociale.

• „Violenţa domestică este o problemă privată, nimeni nu ar trebui să se amestece!” GREŞIT! 
Extinderea acestui fenomen şi complexitatea consecinţelor asupra victimelor, copiilor, 
familiei şi societăţii, în general, fac din aceasta o „boală socială” cu costuri publice ridicate. 

• „De fapt, femeilor le place să trăiască așa, altfel ar pleca!” GREŞIT! 

Sunt multe obstacole din cauza cărora unele femei nu-şi părăsesc partenerul: lipsa mijloacelor 
financiare pentru a-şi întreține copiii, frica, mentalitatea (treptat, abuzatorul o face să creadă 
că nu se poate descurca fără el), lipsa unui adăpost ulterior, teama de judecata celorlalți etc.

• ”Violența se va opri odată şi-odată!” GREŞIT! 

Studiile arată că, odată început, ciclul violenței are șanse minime să se oprească, gravitatea 
abuzului crescând în timp.
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Stereotipuri/ Mituri despre violența domestică

• „Bărbaţii violenţi sunt aşa pentru că au fost abuzaţi/maltrataţi în copilărie sau 
provin din familii violente.” GREŞIT! Deşi unii dintre bărbaţi au suferit abuzuri 
în copilărie, nu toţi, devenind adulţi, repetă abuzul în relaţiile lor.

• „Bărbaţii violenţi sunt bolnavi psihic.” GREŞIT! Studiile spun că un procent 
redus dintre abuzatori suferă de astfel de boli.

• „Bărbaţii abuzează femeile pentru că nu cunosc alt mod de a-şi exprima 
sentimentele.” GREŞIT! Realitatea infirmă această idee, printre altele chiar prin 
comportamentul abuzatorului din aşa-zisa „fază de miere” care urmează după 
violenţă: bărbatul pare că regretă, cere iertare, promite că nu va mai repeta.

• „Alcoolul este cauza violenţei domestice.” GREŞIT! Deşi este un puternic factor 
favorizant, în jumătate din cazuri, abuzatorul nu se afla în stare de ebrietate.
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Profil agresor – cauză a violenței
• Gândire rigidă, conservatoare, ține la ierarhii

• Dezvoltare moral-spirituală slabă – nu valorizează alte persoane, demnitatea 
lor; empatie scăzută

• Deține o imagine denaturată a echității, a drepturilor omului

• Carențe educaționale și/sau afective mai ales în privința educației în și pentru 
familie

• Autoapreciere inadecvată – mai joasă sau mai înaltă decât cea reală

• Este manipulativ - pune pe seama altuia responsabilitatea pentru propriile 
greșeli

• Vrea să dețină controlul asupra persoanelor apropiate/gelos

• Alcool, droguri, jocuri de noroc, speculații financiare, riscuri 
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Profil victimă – posibilă condiție a violenței
• Atașată sentimental de agresor

• Se simte responsabilă de starea psihologică a agresorului, că trebuie să 
suporte, să fie mai docilă, să nu-l enerveze

• Sensibilă la normele culturale – rușine, afectare statut propriu/neplăceri la 
serviciu pentru agresor/pierderi financiare

• Dependență economică sau de spațiul locativ

• Teama de a nu fi crezută/de a fi judecată, blamată în societate

• Teama că nu-și va putea îngriji copiii/depresie, anxietate

• Crede în rezolvarea prin: rude, prieteni, biserică 

• Neîncredere în reprezentanții autorității – poliție, justiție

• Adeseori nu-și cunoaște drepturile



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

CARACTERUL CICLIC AL VIOLENTEI DOMESTICE

I. Constituirea/creșterea tensiunii - Primele incidente (violență verbală sau fizică 
minoră), abuzator nervos, posesiv, reacție negativă la orice frustrare simplă 

II. Actul de violență – victima, deși surprinsă, se consideră norocoasă că nu a fost 
mai rău, neagă caracterul grav al leziunilor, refuză asistența medicală, nu reclamă 

III. Perioada blândă – ”a doua lună/săptămână de miere” – agresorul încearcă să 
șteargă consecințele, este afectuos, oferă favoruri victimei, regrete, scuze –
victima crede că violența nu se va mai repeta.

• Ciclul se reia, cu tensiuni care cresc din cele mai nesemnificative
gesturi/acțiuni, actele de violență sunt mai grave, de durata mai mare, cu
manifestări diversificate (agresorul devine tot mai experimentat și poate alege
chiar violențe care nu lasă urme vizibile), cu accelerarea schimbării fazelor,
etapa blândă fiind tot mai scurtă.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

STATISTICI SI STUDII CRIMINOLOGICE
Peste 20% din numărul omorurilor au avut loc în locuința comună a 

victimei și a agresorului, iar circa 20% au avut loc în locuința victimei.
Un număr de 1.982 de copii, rezultați din relațiile de conviețuire ale 
victimei cu agresorului au rămas fără ocrotire părintească (în 5 ani)



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Bariere privind accesul victimei la justiție

• Distanța până la organul de poliție/judiciar

• Costuri proceduri – acte medico-legale, asistență juridică proprie, eventuale 
cheltuieli judiciare etc.

• Sarcina probei

• Durată proceduri

• Lipsă protecție efectivă pe durata procedurii

• Efecte practice reduse 

• Victimizare secundară - (legea nr. 211/2004) trauma suferită de victimă, care 
nu apare ca un rezultat direct al faptei penale, ci prin reacția față de victimă a 
instituțiilor și a persoanelor cu care aceasta intră în contact.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Bariere privind accesul la justiție
• Audieri repetate în fața unor persoane străine/în etape diferite ale procedurii, 

• Teama de tratamentul aplicat de autoritățile implicate

• Jenă – examinări medicale și medico-legale

• Rușine – problema familială ajunge să fie cunoscută public

• Vinovăție – sentimentul că îi face rău agresorului

• Ambiguitate – nu crede că demersul este unul benefic pentru copii

• Incertitudine - cu privire la durata procedurii și rezultatele ei

• Frica - de agresor și de accentuarea violenței după demersul ei

• Neîncredere - cu privire la o schimbare în bine concretă în viața proprie



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

HOTĂRÂRE nr. 559/2021, ANEXA 2 - METODOLOGIE-CADRU din 19 mai 2021 privind organizarea și funcționarea 
rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice - principii

• b) respectarea dreptului la autodeterminare și la demnitate umană, potrivit căreia fiecare victimă a violenței
domestice are dreptul de a face propriile alegeri și îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a 
personalității și a potențialului său de dezvoltare în mediul familial și în societate, îi sunt respectate statutul
individual, civil și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, 
social sau economic;

• e) dubla confidențialitate, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private și a securității personale, victima
violenței domestice are dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor
referitoare la viața privată și situația de risc și vulnerabilitate în care se află, dar și obligația corelativă a 
respectării confidențialității cu privire la nedivulgarea, sub nicio formă, a adresei locuinței protejate în care 
este găzduită atât ea, cât și alte beneficiare sau a adreselor în care le sunt furnizate servicii complementare și
a informațiilor despre măsurile de care beneficiază;

• i) prevenirea victimizării, care garantează înțelegerea situației din perspectiva victimei și a nevoilor sale, a 
hotărârilor pe care aceasta le ia cu privire la viața sa, ținând seama de factorii care pot determina 
victimizarea femeii (de exemplu, frica, percepția deformată despre ea, despre competențele ei maritale sau 
parentale, convingeri eronate despre relații în cuplu, convingeri religioase eronate, speranța că partenerul se 
va schimba, incapacitatea de a proiecta și de a face o schimbare la ea și altele asemenea);



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

Documente ONU

• Femeile sunt în mod semnificativ suprareprezentate ca victime ale 
omuciderilor comise exclusiv de un partener intim: 82% victime de sex feminin 
față de 18% victime bărbați (UNODC, 2018).

• Costurile violenței domestice nu sunt suportate doar de victimele directe

• Costul violenței împotriva femeilor se ridica la aproximativ 2% din produsul 
intern brut (PIB) global (Cercetări sintetizate de ONU) 

• Cercetările arată că momentul în care o femeie a luat decizia de a părăsi relația 
și a început să ia măsuri pentru a face acest lucru, este momentul în care este 
cel mai expusă riscului. Dacă femeia raportează violență la poliție, aceasta 
poate provoca și mai multă violență.



Promotor Proiect: Parteneri Proiect:

• Va multumesc!

Corina Voicu

• corinavoicu16@gmail.com

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

• https://www.juridice.ro/689839/abuzul-sexual-cum-ajutam-
victimele.html
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