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             - CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND PREVENIREA VIOLENȚEI - 

 

              În perioada 23.09-04.10.2019 Compartimentul de Asistenţă Socială din 

cadrul UAT Comuna Ulmi a desfășurat o campanie ce a avut ca scop creșterea 

gradului de conștientizare și de sensibilizare a populației privind prevenirea și 

combaterea oricăror forme de violență (violență asupra copiilor, violență domestică, 

violență asupra persoanelor cu dizabilități, violență asupra persoanelor vârstnice etc.). 

    Obiectivul campaniei: 

         Informarea şi sensibilizarea locuitorilor comunei Ulmi cu privire la implicaţiile 

fenomenului de violenţă şi a urmărilor sale. 

         Mesajul campaniei: 

          Fiecare trebuie să înveţe că nu există scuză pentru nici un comportament abuziv 

şi că nu e niciodată vina victimei. 

         Căi şi mijloace de comunicare: 

 Informare website 

 Flyere 

 

 



             Ce este violența în familie? 

             Potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie, republicată, cu modificări și completări, violenţa în familie reprezintă “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. Constituie, de asemenea, 

violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile 

fundamentale”. 

           Victima violenței în familie are dreptul la: respectarea personalității, demnității 

sale private, informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale, protecție specială, 

adecvată situației și nevoilor sale, servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, 

precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile legii, consiliere și asistență 

juridică gratuită, în condițiile legii. 

           Care sunt formele de violență în familie? 

            Potrivit art. 4 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

în familie, republicată, violenţa în familie se manifestă sub următoarele forme: 

a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de 

insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; 

b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de 

stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă 

demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare 

ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, 

constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

c) 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, inclusive mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, 

intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, 

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

viol conjugal; 



e) 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, inclusive unui 

membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de 

prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin 

detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, 

precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

g) 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, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase 

inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.  

 

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, la cineva rudă sau cunoscut sau cu chirie 

• Sănătate - de cele mai multe ori sănătatea victimei este degradată ca urmare a 

abuzurilor, 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, 

victim 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 

 

         Unde poate apela o persoană care se consideră victimă a violenței în 

familie? 

         Atunci când victima se confruntă cu o situație de violență în familie, pentru 

înlăturarea stării de pericol, aceasta se poate adresa la una sau mai multe instituții, în 

funcție de situația în care se află, către: 

- Serviciul de urgență 112, transmițând operatorului că se află într-un pericol 

iminent. 

- Secția de poliție pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința prin 

depunerea plângerii penale împotriva agresorului. Agenții de poliție îi 

înregistrează victimei plângerea depusă și o îndrumă, fie către Serviciul de Medicină 

Legală, fie către o unitate spitalicească de primiri urgențe, după caz. 

- Call center - 0800 500 333 cu program continuu, 24h/24h, 7 zile din, linie telefonică 

gratuită destinată victimelor violenței în familie. 

- Unitate de primiri urgențe sau Serviciul de medicină legală – în cazul în care 

victima a suferit leziuni fizice sau traume psihice, aceasta se poate adresa la unitatea 

de primiri urgențe pentru a fi evaluată/tratată, după caz. Consultul medical de urgență 

este gratuit. Scrisoarea medicală pe care victima o poate primi de la spital este de 

ajutor la obținerea certificatului medico-legal. Dacă starea de sănătate îi permite, 

victima trebuie să se deplaseze la serviciul de medicină legală pentru obținerea 

certificatului medico-legal de constatare a agresiunilor. 

- Furnizori de servicii sociale – compartimentul de asistenţă socială / direcția 

judeţeană de asistență socială și protecția copilului / organizații nonguvernamentale. 



          Victima se poate adresa acestor entități pentru consiliere și suport, consiliere 

psihologică și informații.  

             Informația cu privire la unitățile prin care se acordă servicii victimelor 

violenței în familie se găsește la direcția judeţeană de asistență socială și protecția 

copilului, la secțiile de poliție, la primărie. 

             Serviciile care oferă asistență suport pentru victimele violenței în familie pot 

fi publice sau private. Victima se poate adresa acestor servicii chiar dacă a solicitat 

intervenția poliției prin serviciul de urgență 112, chiar dacă a depus plângere penală 

împotriva agresorului. Victima poate solicita de la unul dintre serviciile de consiliere 

să fie cazată împreună cu copii acesteia într-un adăpost (centru de primire în regim de 

urgență, centru de recuperare). 

               Victima poate apela la un cabinet de avocatură pentru îndrumare. Se poate 

solicita emiterea unui ordin de protecție și acțiunea de divorț. Se recomandă ca 

victima să se adreseze și altor servicii de suport dintre cele enumerate mai sus.                    

Entitățile implicate în activități de prevenire și combatere a violenței în familie pot 

îndruma victima către spital pentru îngrijiri medicale, dacă este cazul, sau către 

serviciul de medicină legală/institut de medicină legală pentru obținerea certificatului 

medico-legal. De asemenea, victima este îndrumată să depună plângere penală 

împotriva agresorului și îi vor oferi sprijin în demersurile juridice. 

-Instanțe de judecată și parchete – victima se poate adresa direct instanțelor de 

judecată cu cererea de emitere a unui ordin de protecție și parchetelor cu o plângere 

penală. 

 

 

 

 

 

 

 



 CUI TE POŢI ADRESA ? 

 SERVICII  LOCALE ŞI JUDEȚENE DESTINATE VICTIMELOR 

VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

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

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

 

ULMI 

Postul de poliție comunală Ulmi 

Str. Principală, nr. 

Tel. 0245. 

Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Ulmi 

Str. Principală,  nr.102 

Telefon: 0245.631.082 / 0735555340 

 

TÂRGOVIŞTE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte 

Adresa:     Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 

Telefon:    (0245) 631.582 – Centrala 

Fax:         (0245) 210.509 

Email:       sptadmin@spitaldb.ro 

Serviciul Judeţean de Medicină Legală Dâmboviţa 

Adresă: Strada Tudor Vladimirescu 78 

Localitate: 130083 Târgovişte  

Telefon: 0245/210.210 

 

mailto:sptadmin@spitaldb.ro


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa 

 - Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat  

         Telefonul copilului - program permanent – tel. 0245983 

  -Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat 

(din cadrul  Complexului de servicii sociale Casa Soarelui) 

 Adresa: str. Vlad Țepeș, nr. 6 A Târgoviște 

 - Centrul Rezidenţial de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în 

familie “ Împreună vom reuşi”  

                Adresa : Târgovişte, B-dul Unirii, nr.24-26, Pavilion B2 

 - Complexul de Servicii Sociale Găeşti “ Centrul de Recuperare pentru victimele 

violenţei în familie” 

                 Adresa : Găeşti, str. Şerban Cioculescu, nr. 32 

                                Tel : 0245710779 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 


