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FURNIZOR SERVICII SOCIALE : PRIMARIA COMUNEI TRAIAN COMPARTIMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA

CENTRUL COMUNITAR INTERGRAT
Com . Traian , Str. Unirii, Nr. 466, Jud Ialomita
BOSURA ORIVIND VIOLENTA DOMESTICA
Dacă eşti victimă a violenţei domestice:
 sună la

112 - Apel de urgenţă;

 sună la linia telefonică gratuită







0800 500 333, pusă la dispoziția victimelor violenței domestice 24/24 ore, 7/7 zile, gratuit din orice rețea cu acoperire

națională, de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați ANES și la liniile telefonice ale instituţiilor publice abilitate să intervină în cazurile
de violenţă domestic;
mergi la cea mai apropiată unitate sanitară pentru a-ţi îngriji starea de sănătate, scrisoarea medicală pe o primești de la spital este de ajutor la obținerea certificatului
medico-legal;
mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie pentru acordarea ordinului de protecție provizoriu sau depunerea unei plângeri scrise cu privire la abuzul suferit;
solicită eliberarea certificatului medico-legal de la cel mai apropiat serviciu de medicină legală;
solicită judecătoriei emiterea unui ordin de protecţie, dacă viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea îţi este pusă în pericol;
contactează Compartimentul de Asistenţă Socială de la nivelul primăriei Traian, Ialomita sau Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Ialomita pentru a vă informa cu privire la serviciile gratuite de care puteţi beneficia;

Eşti martor al violenţei domestice?
Sună la 112 şi semnalează actele de violenţă domestică al căror martor eşti!
Îndrumă victima violenţei în familie către Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului Ialomita, pentru a afla despre serviciile de care poate beneficia:
consilierea psihologică şi juridică a victimei, adăpost la nevoie, asistenţă medicală, sprijin în demersurile legale întreprinse de victimă.
Oferă victimei orice formă de sprijin, inclusiv mărturia actului de violenţă la care ai asistat.
INSTITUŢIILE LA CARE POATE APELA VICTIMA SUNT:
de Asistenţă Socială din cadrul primăriei comunei Traian , Jud.Ialomita
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomita ;
 Poliţia din proximitatea domiciliului pentru acordarea ordinului de protecție
provizoriu sau depunerea unei plângeri penale;
 Compartimentul

 Judecătoria
 Serviciul de

de pe raza teritorială în care victima îşi are domiciliul sau reşedinţa pentru depunerea cererii pentru emiterea unui ordin de protecţie;
medicină legală pentru eliberarea certificatului medico - legal;
 Unitatea sanitară cea mai apropiată pentru acordarea asistenţei medicale de la U.P.U. - Unitatea de Primire Urgenţe pentru a fi tratată/evaluată din punct de vedere
medical.
 Organizaţiile neguvernamentale în domeniu din localitatea de domiciliu.
 Centrul

de informare si sensibilizarea a populatiei privind violenta in familie TRAIAN, Jud.Ialomita
 Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familieTRAIAN, Jud.Ialomita

Ce este violenţa domestică ?
Violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de
violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală 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. (conform Legii 217/2003, modificată și completată cu
Legea 174/2018).
În sensul prezentei legi prin victimă se înţelege persoana fizică ce este supusă uneia
sau mai multor forme de violenţă, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă.
În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege:
a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi
persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;
b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai
soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii;
c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi
şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu
agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile
acestora;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de
persoana copilului;
e) 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.
Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei domestice se realizează în
conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalităţii;
b) principiul respectării demnităţii umane;
c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă domestică;
d) principiul celerităţii;
e) principiul parteneriatului;
f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
g) principiul protecţiei vieţii şi siguranţei victimei;
h) principiul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
i) principiul abordării integrate.
Victima violenţei domestice are dreptul:
a) la respectarea personalităţii, demnităţii şi a vieţii sale private;
b) la informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;
c) la protecţie specială, adecvată situaţiei şi nevoilor sale;
d) la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială, precum şi la asistenţă
medicală gratuită, în condiţiile prezentei legi;
e) la consiliere şi asistenţă juridică gratuită, în condiţiile legii.

Serviciul intervenţie în regim de urgenţă,
telefonul copilului, violență în familie

 preia sesizările de violenţă în familie unde sunt implicați și copii;
 sesizează și colaborează cu instituții care pot oferi servicii victimelor violenței

în familie (poliție, primărie, instanță, parchet, spitale, SML, AJOFM etc);
 asigură deplasarea în teren a specialiștilor din cadrul serviciului în vederea
unei evaluări inițiale a situației existente (în 48 de ore de la semnalarea
cazului de către primărie/CAS);
 întocmește raportul de evaluare inițială a cazului (72 de ore) din care
rezultă confirmarea sau infirmarea situației de abuz, neglijare, exploatare a
copilului;
 asigură confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau
documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, cu excepţia
informaţiilor de interes public;
 propune stabilirea măsurii de plasament în regim de urgență pentru
copilul aflat în pericol iminent în familie;
 asigură servicii de informare și consiliere socio-familială pentru victimele
violenței în familie și stabilește planul de intervenție pentru copiii expuși la violență în familie;
 realizează campanii de mediatizare și informare prin colaborare
interinstituțională și a EIL.

viciul monitorizare servicii sociale adulţi, persoane
vârstnice, ONG și violenţă domestică
 monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea teritorială
deservită; culege informaţii asupra acestora; întocmeşte o evidenţă separată,
asigură accesul la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau
reprezentanţilor acestora;
 informează şi sprijină lucrătorii poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice
întâlnesc situaţii de violenţă în familie;
 identifică situaţiile de risc pentru părţile implicate în conflict şi le îndrumă
spre servicii de specialitate;
 dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu
alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării
serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcţie de nevoile
comunității locale;
 elaborează campanii de sensibilizare şi implicare a comunităţii şi a factorilor
de decizie de la nivel local.

Intervenția de urgență
Intervenţia de urgenţă se realizează din perspectiva
acordării serviciilor sociale prin intermediul unei echipe mobile
formate din reprezentanţi ai Compartimentului de Asistenţă Socială ( CAS)
din cadrul Primarie comunei Traian , Judetul Ialomita
Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de
realizare a demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în:
transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima
necesită îngrijiri medicale, sesizarea organelor de cercetare penală, sesizarea
organelor competente pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu,
orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului,
denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii
în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz
pentru victime şi agresori.
Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar
sprijinul din partea serviciilor sociale se realizează prin intermediul liniilor
telefonice ale instituţiilor publice abilitate să intervină în cazurile de violenţă
domestică, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă.
Personalul din cadrul SPAS realizează evaluarea gradului de
risc, din perspectiva acordării serviciilor sociale. Pentru verificarea
semnalărilor privind violenţa domestică, reprezentanţii SPAS au drept de
acces în sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum şi la
domiciliul persoanelor fizice.
Managementul de caz se asigură de către compartimentul violenţă domestică
din cadrul DGASPC. În scopul de a asigura accesul neîngrădit la găzduire în
situaţiile de urgenţă, precum şi la restul serviciilor sociale existente pentru
victimele violenţei domestice, precum şi pentru agresori, DGASPC depune
diligenţele necesare pe lângă SPAS şi furnizorii privaţi de servicii sociale de pe
raza teritorială a judeţului. Victimele pot fi găzduite în orice serviciu social cu
această destinaţie, indiferent de domiciliul acestora, unde există un loc
disponibil.

a) verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de
insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;
b) 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, şantaj, violenţă demonstrativă
asupra obiectelor şi 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, 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;
c) 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, altele decât cele de la lit. e);
d) sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire,
intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale
forţate, viol conjugal;
e) 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;
f) 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;
g) 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 inacceptabile.
În nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiţia şi
onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte
de violenţă.

ORDINUL DE PROTECȚIE
Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor
de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea
unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, pot emite un
ordin de protecție provizoriu în scopul diminuării acestui risc.
Pentru verificarea sesizărilor privind violenţa domestică şi în scopul obţinerii de probe cu
privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, poliţiştii au dreptul de a pătrunde în domiciliul
sau reşedinţa oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum şi în sediul oricărei
persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia , dacă sesizarea indică în
mod expres că actele de violenţă domestică au loc sau au avut loc în spaţiile respective.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile (respectiv 120
de ore), una ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului
iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta
este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;
c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă,
faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de
învăţământ a persoanei protejate;
d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.
Autorităţile şi instituţiile publice competente au obligaţia ca, din oficiu sau la solicitarea
unităţilor de poliţie ori a oricărei persoane interesate, să pună în aplicare măsuri de
protecţie urgente şi specifice cu privire la minori, persoane cu dizabilităţi sau persoane
cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu.
Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de protecţie provizorii
devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără somaţie şi fără trecerea vreunui
termen.
Ordinul de protecţie provizoriu se comunică victimei și agresorului și se consideră
comunicat acestuia din urmă în anumite condiții. Acesta se înaintează de către unitatea
de poliţie din care face parte poliţistul care l-a emis, pentru confirmare, parchetului de pe
lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 de
ore de la data emiterii.
În cazul în care constată că nu mai este necesară menţinerea măsurilor de protecţie
dispuse, procurorul poate dispune motivat încetarea măsurilor de protecţie, cu
menţionarea momentului de la care acestea încetează. Procurorul comunică acest lucru
de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri
pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia.
Imediat după confirmarea necesității menținerii măsurilor de protecție dispuse de
organul de poliție prin ordinul de protecție provizoriu, vor fi demarate procedurile pentru
emiterea ordinului de protecție.
Încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecţie
provizoriu a oricăreia dintre măsurile prevăzute şi dispuse de acest ordin constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an.
În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite
condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii au obligaţia de a
informa persoanele care susţin că sunt victime ale violenţei domestice cu privire la
posibilitatea formulării unei cereri de la intanță pentru emiterea unui ordin de protecţie şi
de a pune la dispoziţia acestora un formular de cerere tipizat.

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr
- un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în
scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună,
cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

- evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este
titularul dreptului de proprietate;
- reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
- limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părţi a locuinței comune
atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu
victima;

- cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un
centru de asistenţă;
- obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă
de membrii familiei acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de
învăţământ a persoanei protejate;
- interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe
care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
- obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
- interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod,
cu victima;
- obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
- încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.
Ordinul de protecţie este executoriu, executarea hotărârii se face fără somaţie sau fără
trecerea vreunui termen. Respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru
persoana protejată prin intermediul său, iar în cazul în care persoana protejată prin
ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, ea va fi obligată la acoperirea
cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului.
Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a
putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. La expirarea duratei măsurilor de
protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol.
Încălcarea de către persoana împotriva căreia a
fost emis un ordin de protecţie a oricăreia dintre
măsurile prevăzute şi dispuse prin acest ordinul
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la o lună la un an.

