
 
 
 

CAUTĂ URGENT AJUTOR! 
 
 

 Poliţie     – 112 

 Telefonul Copilului     – 0236-983 

 Serviciul de Asistenţă în Regim 

Familial pentru Persoane Defavorizate 

– 0236 311086 Interior 143 

 Centrul de Ocrotire a Victimelor 

Violenţei în familie – 0236 312231 

 Centrul de Recuperare Persoane 

Vârstnice Victime ale Violenţei 

Domestice - 0236 313334 

  
 

 
 
 

Serviciul de Asistenţă în Regim Familial 
pentru Persoane Defavorizate 

 
 

Oferă servicii de: 

 

 Informare a victimelor violenţei 

domestice asupra situaţiilor de risc şi  

asupra drepturilor pe care le au conform 

legii; 

 Consiliere a victimelor violenţei 

domestice (consiliere socială, 

psihologică, juridică ); 

 Consiliere a agresorilor; 

 Consiliere a familiilor victimelor 

violenţei domestice în vederea 

consolidării relaţiilor interfamiliale şi a 

prevenirii situaţiilor conflictuale; 

 Îndrumare a victimelor către centre 

specializate pentru sprijinirea victimelor 

violenţei domestice.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSILIUL JUDEȚULUI GALAȚI 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului 

Direcţia de Asistenţă Socială Persoane 
Adulte 

 

 
 

Serviciul de Asistenţă în Regim Familial 
pentru Persoane Defavorizate 

 
str. Brăilei, nr. 138 bis, Galaţi 

(in spatele sediului „ARCADA”) 

tel. 0236/311086 , 0236/311087 

 fax 0236/479476 

e-mail: serv_comunitar@dgaspcgalati.ro 

 

 
 

 
 
 



 

„Brutalitatea se naşte  

din   frică” 

N. Iorga 

 

 

 

 

 

„Violenta în familie reprezintă orice 

acţiune fizică sau verbală săvârşită cu 

intenţie de către un membru de 

familie împotriva altui membru al 

aceleiaşi familii, care provoacă o 

suferinţă fizică, psihică sau un 

prejudiciu material.”  

 

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie 

 

 

 
 

Forme ale agresiunii familiale: 

 

 Violenţă fizică 

 Violenţă psihică 

 Violenţă sexuală 

 Agresiuni verbale 

 Neglijarea sau rele tratamente aplicate 

minorilor 

 Maltratarea, abuzul, molestarea 

copiilor 

 Incestul 

 Suprimarea vieţii unor rudE 

 

Cum recunoşti victima? 

 

În cazul în care în vecinătate, pe strada, în 

grupul de prieteni sau chiar în familie, întâlneşti 

un caz pe care îl suspectezi a fi violenţă 

domestică, ai câteva semnale la dispoziţie 

pentru a recunoaşte victima.  

 Sunt hainele persoanei rupte, boţite, 

pătate recent? 

Este persoana tentată să-şi ascundă vreo 

parte a corpului? 

 În cazul observării unor urme (arsuri de 

ţigară, urme de violenţă pe cap, pe gât, 

muşcături, strangulare) există o explicaţie 

pentru ele? 

Dacă urmele sunt slabe, atunci persoana 

agresată trebuie prezentată serviciilor 

medicale pentru a evidenţia simptomele 

mai puţin vizibile: stresul, anorexia, 

nevroza, consumul de alcool sau de 

droguri, problemele legate de 

graviditate. 

 Însoţitorul persoanei pare prea protectiv? 

 

În aceste condiţii avem de a face cu o 

victima a violenţei în familie.  

 

 

 

 

 

Nu uita! 

 

În cazul în care eşti martor la un act de violenţă 

sau eşti victimă, primul pas este să anunţi 

poliţia. 

 


