
 

 

25 NOIEMBRIE  

 

 “ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” 

 

 

 
 

 

Cu ocazia zilei de 25 noiembrie - “Ziua internaţională pentru combaterea violenţei în 

familie” s-a desfăşurat o campanie stradală de informare privind violenţa domestică.  

 Obiectivul acestei campanii a fost cunoaşterea, semnalizarea, dar şi conştientizarea 

efectelor negative ale violenţei. În cadrul acestei campanii, specialiştii au informat participantii cu 

privire la formele de violenţă,  implicaţiile fenomenului de violenţă domestică şi  efectele dramatice 

asupra persoanei agresate. 

Activitatea s-a desfăşurat ȋn comunitate şi a constat în distribuirea de fluturaşi şi pliante cu 

detalii privind accesarea serviciilor sociale de care pot beneficia victimele. 

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galati oferă victimelor 

violenţei domestice servicii de informare, consiliere socială, consiliere psihologică, informare şi 

ȋndrumare juridică ȋn cadrul Centrului de  consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie, cȃt si servicii de găzduire pe  perioadă de 1an ȋn cadrul Locuinţei Protejate nr. 1. 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  GALAŢI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi, 800366 

Tel. 0236/311 086, 0372 848 112, Fax. 0236/479 476 
e-mail: secretariat@dgaspcgalati.ro 

web: www.dgaspcgalati.ro 
 
 
 
 
 
 

CENTRUL DE CONSILIERE 

PENTRU 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

VIOLENŢEI IN FAMILIE 

 

E-mail: centrul_violenta@dgaspcgalati.ro 

Adresa: Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi 

Telefon:  0236/311 086, 0372 848 112,  

int. 144 
 

 

 

 
Serviciile sunt confidenţiale 

 şi complet gratuite! 

Nu trece dacă 

taci!  

 

 
CE POȚI SĂ FACI? 

 
• Sună la 112 – apel de urgenţă; 
• Mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie 

pentru a depune plângere pentru abuzul 
suferit; 

• Mergi la cea mai apropiată unitate sanitară 
pentru a-ţi îngriji sănătatea; 

• Contactează Serviciul Public de Asistenţă 
Socială de la nivelul primăriei sau 
D.G.A.S.P.C. pentru a te informa cu privire 
la serviciile gratuite de care poţi beneficia. 

• Solicită eliberarea certificatului medico-
legal de la cel mai apropiat serviciu de 
medicină legală; 

• NU UITA să iei cu tine documentele 
importante dacă pleci din locuința comună 
cu agresorul  (certificate de naştere, 
certificat de căsătorie, cărţi de sănătate, 
documente cuprinzând analize medicale şi 
prescripţii medicale, card bancar, etc.) 

• Solicită Judecătoriei emiterea unui ordin de 
protecţie, dacă viaţa, integritatea fizică sau 
psihică ori libertatea îţi este pusă în pericol. 

 
CUM TE PUTEM AJUTA ÎN CAZ DE 

VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE? 
 

Centrul de consiliere pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie oferă servicii de 
asistenţă socială victimelor violenţei în familie, 
precum şi servicii oferite  familiei acesteia în 
vederea reabilitării psiho-sociale, asigurând 
astfel participarea activă şi accesul  nemijlocit 
al acestei categorii de beneficiari la viaţa 
socială, prevenind astfel riscul de 
marginalizare şi excluziune socială.  
 

SERVICII OFERITE: 
 
1.Informare cu  privire la  drepturile sociale, 
serviciile oferite; 
2. Asistență socială: evaluarea cazului, sprijin 
pentru obținerea mijloacelor de protecție 
socială, sprijin pentru eliberarea actelor de 
stare civilă și identitate, educație pentru 
sănătate, educație pentru  prevenirea și 
combaterea comportamentelor antisociale, 
acompaniere în demersurile de reintegrare, 
suport  pentru obținerea unui loc de muncă și 
menținerea pe piața muncii, medierea relației 
cu familia, cu autoritățile și cu alte servicii; 
3.Asistență psihologică: evaluare psihologică 
inițială, suport psihologic, medierea relației; 
4. Asistență juridică – informare şi indrumare 
cu privire la drepturile și responsabilitățile sale 
în calitate de parte vătămată sau martor; spijin 
în vederea obţinerii ordinului de protecţie; 
.  
 

Linie telefonică gratuită 
destinată victimelor violenţei domestice 

Număr unic de contact 
0800.500. 333 

Este funcţională la nivel naţional, cu 
program continuu, 24h/24h, 7 zile/7 zile, 

numărul fiind apelabil gratuitdin orice reţea 
cu acoperire naţională 

 

mailto:secretariat@dgaspcgalati.ro
http://www.dgaspcgalati.ro/
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CE ESTE VIOLENȚA ÎN FAMILIE? 

 
Violența în familie, cunoscută și sub numele de 
violență domestică, abuz domestic, abuz 
familial, abuz marital/ conjugal sau violență 
intimă, poate fi definită pe larg ca fiind un 
model comportamental abuziv al unuia sau al 
ambilor parteneri dintr-o relație intimă, precum 
mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau 
conviețuirea. 
Violența domestică include toate actele de 
violență apărute într-o relațiede tip familial între 
rude de sânge, rude prin alianță, soți sau 
concubini. Indiferent de factori ca etnia, mediul 
cultural de proveniență, educația, culoarea 
pielii, starea economică, femeile sunt victime 
predilecte ale violenței domestice, sintagma 
folosindu-se în vorbirea curentă pentru a 
desemna,de obicei, violența bărbatului 
împotriva partenerei sale. 
 

 
TIPURI ȘI FORME 

 ALE VIOLENȚEI DOMESTICE 
 

Puterea și controlul se manifestă prin: 
Izolare: soțul/ partenerul tău îți controlează 
permanent acțiunile tale (cu cine te întâlnești, 
cu cine vorbești, etc.); 
Frică: atunci când ești speriată de gesturile și 
acțiunile lui, de distrugerile de obiecte, etc; 
Manipularea prin intermediul copiilor: atunci 
când soțul, fostul soț, partenerul îți inspiră 
sentimentul de vină în fața copiilor. 
 
VIOLENȚA DOMESTICĂ POATE FI: 
 
1. violenţă fizică – constă în contacte fizice 
dureroase orientate către victim sau cei dragi 
victimei, precum şi intimidarea fizică. 
2. violenţă psihică/emoţională – constă în 
cuvinte injurioase, ameninţări, intimidări, 
izolare, dispreţ, etc. 
3. violenţă sexuală – constă în glume cu 
aluzie sexuală, constrângerea de a privi sau 

participa la material pornografice, viol, incest, 
trafic etc. 
4. violenţă socială – izolarea victimei, 
interzicerea accesului şi comunicării victimei cu 
persoane sau servicii care ar putea să o 
sprijine, munca forţată, cerşitul, etc. 
 

 
 

 
STEREOTIPURI ȘI REALITĂȚI 

 
Stereotip: Violența în familie nu este o 
infracțiune, ci doar un scandal, în care cei din 
jur nu ar trebui să se implice. 
Realitate: Violența în familie este o infracțiune 
pedepsită de Codul Penal. 
 
Stereotip: Motivul violenței în familie este o 
pierdere temporară de control asupra sa de 
către bărbat, în cele mai dese cazuri din cauza 
consumului de alcool. 
Realitate: Consumul de alcool scade 
capacitatea de a controla comportamentul. În 
același timp, printre agresori sunt mulți bărbați  
care nu consumă alcool. Alcoolul nu este o 
scuză pentru un comportament violent. 
 
Stereotip: Violența în familie este posibilă doar 
în familiile sărace. 
Realitate: Statistica ne demonstrează că 
violența are loc atât în familii sărace, cât și în 
familii bogate, în egală măsură. 
 

Stereotip: Dacă femeia/soția ar fi vrut să 
scape, ar fi plecat de mult dintr-o astfel de 
relație. 
Realitate: Există multe motive care le 
împiedică pe femei să plece de lângă 
partenerii-agresori: rușinea de a povesti altora 
despre cele întâmplate, frică de faptul că 
agresorul ar putea deveni și mai violent și 
răzbunător, diferite probleme ce țin de locuință, 
dependență financiară, lipsa sprijinului din 
partea prietenilor, obișnuința emoțională față 
de soț. 
 
Stereotip: „Copiii au nevoie de tată“, „o să le 
suport pe toate pentru copii“, etc. 
Realitate: Fără îndoială copiii au nevoie de 
tată, dar dacă în loc de dragoste și înțelegere 
copilul vede în familie doar agresivitate și 
violență, aceasta va duce la distrugerea 
psihologică și emoțională a copilului. 
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