
Violența în 
familie 

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 in-
timă, precum mariajul, concubinajul, 
familia, prietenia sau conviețuirea.  
 
Violența domestică include toate ac-
tele de violență apărute într-o relație 
de tip familial între rude de sânge, 
rude prin alianță, soți sau concubini.  
 
Indiferent de factori ca etnia, mediul 
cultural de proveniență, educația, cu-
loarea pielii, starea economică, 
femeile sunt victime predilecte ale vi-
olenței domestice, sintagma folosindu
-se în vorbirea curentă pentru a de-
semna, de obicei, violența bărbatului 
împotriva partenerei sale.  
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 CUM TE PUTEM AJUTA ÎN CAZ DE 
VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE? Specialiștii Serviciului 
Coordonare și Consiliere în Situații de Violență în 
Familie din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Brașov îți oferă 
consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu 
privire la drepturile pe care le ai, sprijin în vederea 
obținerii ordinului de protecție, consiliere psihologică, 
precum și găzduire temporară în cadrul centrului 
pentru victimele violenței domestice din subordinea sa. 
Aceste servicii sunt confidenţiale şi complet gratuite. 
 
 CE PUTEȚI SĂ FACEȚI? Dacă sunteţi 
victima violenţei în familie anunţaţi cea mai apropiată 
unitate de Poliţie pentru a găsi atât înţelegere, cât şi 
ajutor, precum şi sfaturi practice. Totodată, vi se poate 
acorda ajutor pentru a merge la o unitate sanitară sau la 
un centru. Nu uitaţi însă că, pentru ca Poliţia să vă 
poată apăra de repetarea violenţelor, este necesar să 
sesizaţi faptele de acest gen. De asemenea, dacă vio-
lenţa fizică s-a produs, mergeţi la serviciul medico-le-
gal în maximum 48 de ore de la producerea agresiunii 
pentru constatarea acesteia şi eliberarea unui certificat 
medico-legal. 
 
 

Dacă ești în această situație sau cunoști pe 
cineva care suferă din cauza violenței în 

familie, sună la 0268.417100 și vorbește cu un 
reprezentant al Serviciului Intervenție în regim 

de Urgență în asistența socială și Evaluare 
inițială.  

Anormalul nu este 
normal! 



TIPURI ȘI FORME ALE 
VIOLENȚEI DOMESTICE 

Puterea și controlul se manifestă prin: 
Izolare: soțul/partenerul tău îți contro-
lează 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 victimă 
sau cei dragi victimei, precum şi 
intimidarea fizică. 
2. violenţă psihică/emoţională – con-
stă în cuvinte injurioase, ameninţări, 
intimidări, izolare, dispreţ, etc. 
3. violenţă sexuală – constă în glume 
cu aluzie sexuală, constrângerea de a 
privi sau participa  la materiale 
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.  

AȚI PUTEA FI ÎNTR-O RELAȚIE ABUZIVĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE EMOȚIONAL, dacă 
partenerul vă înjură, insultă sau critică în continuu, 
dacă nu are încredere în dumneavoastră și se comportă 
foarte gelos sau posesiv, dacă încearcă să vă izoleze de 
familie și/sau prieteni, dacă vă monitorizează ieșirile, 
apelurile și persoanele cu care vă întâlniți, dacă vă 
pedepsește prin retragerea afecțiunii, dacă vă pune să 
cereți permisiunea pentru orice doriți să faceți, dacă 
amenință că vă va răni pe dumneavoastră, copiii, 
rudele sau animalele de companie (dacă acestea 
există). 
 
AȚI PUTEA FI ÎNTR-O RELAȚIE ABUZIVĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC, în cazul în care 
partenerul face pagube când e furios (obiecte aruncate, 
pereți loviți, uși trântite, etc), dacă vă împinge, 
pălmuiește, lovește sau încearcă să vă sufoce, dacă v-a 
forțat să plecați de acasă, v-a încuiat în casă sau v-a 
împiedicat să plecați prin privare de libertate, dacă v-a 
împiedicat să sunați la Poliție sau să cereți îngrijiri 
medicale, dacă v-a rănit în orice fel copiii, etc. 
 
 
AȚI PUTEA FI ÎNTR-O RELAȚIE ABUZIVĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE SEXUAL, dacă 
partenerul dumneavoastră privește femeile drept 
obiecte și este rigid în gândire cu privire la rolurile 
fiecărui sex, dacă vă acuză des că-l înșelați și/sau este 
adesea gelos pe persoanele cu care vorbiți, dacă vă 
forțează sau vă manipulează pentru a face sex cu el, 
dacă implică și alte persoane în activitățile voastre 
sexuale împotriva voinței dumneavoastră, etc; 
 
AȚI PUTEA FI ÎNTR-O RELAŢIE ABUZIVĂ 
DIN PUNCT DE VEDERE FINANCIAR, dacă 
partenerul dumneavoastră refuză să vă lase să vă 
angajați, dacă vă spune mereu că are el grijă de 
dumneavoastră şi că nu aveți de ce să munciti, dacă vă 
face să vă umiliti pentru a primi o sumă infimă de 
bani, dacă vă umileşte în faţa prietenilor lui, dacă vă 
trage la răspundere pentru fiecare sumă de bani 
cheltuită, uneori degenerând în violenţă fizică, etc. 


