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1. Cuvânt introductiv 

 

Unul dintre cele mai nocive fenomene sociale din prezent ia forma violenței domestice, 

pentru că produce efecte negative atât la nivel fizic, cât și la nivel psihic, emoțional, spiritual și 

social. Efectele sunt de lungă durată, afectând calitatea vieții victimei și a celor din jurul acesteia, 

iar vindecarea vine ca urmare a unui proces complex, ce implică multe acțiuni de suport și mulți 

actori importanți (preot, psiholog, familie, prieteni etc). 

Violența domestică ridică atât probleme de sănătate publică, cât și de sănătate 

reproductivă, devenind o problemă sociologică. De aceea cele mai des întâlnite victime sunt 

femeile și ele reprezintă subiectul de analiză al acestei lucrări. Violența împotriva femeilor este 

generată în mare parte de către bărbați (soți, parteneri, rude, necunoscuți, ș.a.) cu scopul principal 

de a exercita control, de a o supune și de a induce frică iar în aceste acte de cruzime se reflectă 

puterea inegală, în principal fizică, între femei și bărbați. 

Din păcate, în societatea românească, mentalitatea legată de violența în familie este încă 

una de normalitate, corespunzătoare vieții de zi cu zi. Putem observa totuși că în ultimii ani, a 

existat un efort colectiv din partea autorităților naționale, împreună cu diferite organizații non-

guvernamentale, asociații, coaliții, de a crește gradul de conștientizare cu privire la acest 

fenomen, de a întări rolurile agenților sociali în rezolvarea acestui flagel și, nu în ultimul rând, de 

a oferi un suport constat și specializat victimelor.  

Lucrarea de față prezintă imaginea femeii în Vechiul Testament, prezentând dificultățile 

cu care aceasta s-a confruntat încă de la începuturile Universului și continuă cu o analiză a 

gradului de violență domestică din prezent, pentru a identifica cauzele acestei probleme, 

tipologiile agresorilor, efectele avute de acest tip de abuz asupra victimelor și societății, precum 

și mecanismele existente de stopare a violenței domestice.  
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2. Chipul femeii în Vechiul Testament 

 

2.1 Chipul femeii în Vechiul Testament 

 

În Vechiul Testament, Dumnezeu a chemat pentru îndeplinirea scopurilor divine, pe 

bărbați: Moise, Aaron, Iosif, Samuel, David. Însă niciun bărbat important al perioadei nu ar fi 

putut exista fără femei, ce i-au născut și crescut. Astfel că sarcinile date de Dumnezeu au fost 

potrivite și pentru partea femeiască.   

Printre cele mai importante femei din Vechiul Testament se pot enumera: Eva, Sara (ce 

are un dialog direct cu Dumnezeu), Agar, Rebeca (ce îi dă să bea străinului însetat), Iael, Rahela 

(soția lui Iacob), Ana, Mical, Tamar, Izabela, Iochebed, Mariam, Hulda, Debora, Noadia, Iefta și 

multe altele. De exemplu, Iochebed este un personaj de referință pentru că a dat naștere celor doi 

bărbați chemați de Domnul: Moise și Aaron. 

Una dintre cele mai importante femei din Vechiul Testament ce și-a arătat devotamentul 

complet față de poporul ales, este sora lui Moise, ce purta numele: Mariam (ebraică: מ ָםרי ְ ). 

Semnificația numelui variază destul de mult, în funcție de autori: poate însemna frumoasă / 

corpolentă / grăsuță (ebraică: marah)1 sau se referă la noțiunea de merit / iubitoare.2  

Născută în  Egipt cu aproximativ 15 secole înaintea Mântuitorului Isus Hristos, într-o 

familie de oameni religioși3, aceasta și-a continuat viața după reperele morale existente. Numele 

ei apare în Vechiul Testament în momentul ieșirii din Egipt: “atunci a luat Mariam proorocița, 

sora lui Aaron, timpanul în mâna sa, și au ieșit după  dânsa toate femeile cu timpanele și 

dănțuind.”4 

Împreună cu Debora (judecător peste Israel), Mariam era considerată proorociță (femeie 

care prezenta Cuvântul Domnului) dar fără dreptul de conducere a cultului. Cele două aveau 

 
1 Conform autorului Karim H. Grimme, în lucrarea “Biblishe Zeitschrift”, Breisgau, I. Göttsberger und Sickenberger, 

1909, p. 245. 

2 Potrivit lui P. Heinsch, în cartea “Das Buch Exodus. Die Heilige Schrift des Alten Testaments”, Bonn, Hanstein, 

1934, p. 127. 

3 Tatăl a purtat numele de Amram, iar mama de Iohabed (fiica lui Levi). 

4 Potrivit Sfântului Clement Alexandrinul, Stromatele, V, LII, 5 și LIII, în col. PSB, 5, București, Eibmbor, 1982, p. 

341. 



 
 

5 

darul de a vesti voința divină, aveau capacități ridicate de discernământ și judecată și talente 

înnăscute în arta comunicării. Rolul lui Mariam a fost de a dezvălui tatălui ei, Amram, a planului 

lui Dumnezeu de venirea pe lume a lui Moise: “tu ești menit să ai un fiu care se va ridica și-l va 

salva pe Israel din mâinile egiptenilor” iar cu nașterea acestuia, rolul ei de proorociță a încetat: 

“atunci când s-a născut Moise, toată casa s-a umplut de lumină, sărutând-o pe Mariam pe 

creștet, tatăl ei i-a spus: Profeția ta s-a împlinit!”. 

Mariam împreună cu Aaron intră în conflict cu Moise ca urmare a căsătoriei acestuia cu o 

etiopiană și se ajunge la un conflict pe tema puterii pe două nivele: între Aarom și Mariam și între 

cei doi și Moise. Din cauza acestui conflict, Dumnezeu a pedepsit-o pe Mariam cu lepră dar 

vindecarea vine de la Aaron care își cere iertare de la Moise iar Dumnezeu o vindecă în șapte 

zile. Sfârșitul lui Mariam o găsește în orașul poporului Cadeș.  

O altă personalitate feminină importantă în Vechiul Testament este proorocița Hulda 

(ebraică: ל  ּדה ח ָ ְ ). A trăit pe vremea regelui Iosia, în perioada 639 – 609.  

Conducătorul politic al statului Israel ascultă învățătura din cartea Legii și află că pedepsa 

lui Dumnezeu se abate asupra celor care îi încalcă poruncile. Pentru a confirma acest lucru, regele 

trimite mai mulți bărbați5 să confirme acest lucru. Aceștia merg la proorocița Hulda care le 

confirmă cele spuse de cartea Legii iar cele prevestite de către aceasta se împlinesc.  

Hulda, căsătorită cu Șalum, locuia în Israel, în a doua despărțitură, adică locul de studiu în 

cunoașterea Legii. Aceasta a contribuit covârșitor la reforma religioasă din timpul regelui Iosia, 

care a dus poporul la cultul monoteist, legile lui Dumnezeu devenind astfel normative pentru toți 

israeliții.  

În concluzie, în Vechiul Testament există cinci femei cu statutul de proorociță: Mariam, 

sora lui Moise; Deborah, soția lui Lapidot; Hulda; Nodia, soția lui Isaia dar nu există nicio 

dovadă că vreo femeie ar fi putut avea rolul de profet. 

În Vechiul Testament sunt pomenite și femei care au avut o viață mai agitate, cum ar fi: 

Tamar (nora incestuoasă a lui Iuda iertată de păcatele ei), desfrânata din Ierihon (ce îi ajută pe 

cercetașii evrei, când a realizat că Dumnezeu este cu ei), Rut și femeia lui Urie (cea cu care 

David a săvârșit păcatul adulterului),  

 

 

 
5 Este vorba de arhiereului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Miheia, lui Șafan Scriitorul și lui 

Asaia, sluga regelui. 
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2.2 Rolul femeii în Vechiul Testament 

 

Imaginea femeii în Vechiul Testament este prezentată mai mult în ipostaze negative decât 

în cele pozitive. Acestea sunt o sursă de înșelăciune (din cauza Evei ce l-a convins pe Adam să 

mănânce din pomul oprit) iar din cauza păcatului original au un statut de neîncredere, cu o 

inferioritate morală și sub bărbat din punct de vedere intelectual. Pe plan moral, o amenințare, o 

făptură nevrednică și necurată. Astfel că femeile au fost pedepsite pentru păcatul Evei prin 

menstruație, dificultatea sarcinii și naștere dureroasă.   

În Vechiul Testament se menționează faptul că bărbații din familia lui Aaron au devenit 

preoți și au putut sluji la templu iar femeile aveau dreptul de a efectua serviciile din interiorul 

templului, cum ar fi: aducerea de jertfe pentru mulțumire, de ispășire a vinei, ca oricare alt 

cetățean al Israelului.6  

Femeile aveau de asemenea dreptul de lucra în cadrul templului și cu toate că nu există 

informații cu privire la ce fel de activități acestea desfășurau, 1 Samuel 2,22; Luca 2, 36-37 

menționează faptul că desfășurau o anumită lucrare în serviciul sactuarului. Totuși, ele nu se 

puteau afla pe aceeași parte unde se aflau bărbații, la templu.  

Cel mai important privilegiu pentru un om în timpul Vechiului Testament era de a fi 

purtătorul de cuvânt a lui Dumnezeu. De aceea, El a ales atât bărbați cât și femei pentru a sluji 

drept prooroci în Israel.  

Pe plan social, femeia era conectată la propria familie iar ca soție, la familia soțului: 

“femeia, în timpul copilăriei, depinde de tatăl ei, în timpul tinereții, de sotul ei, dacă îi moare 

soțul, de fii ei, daca nu are fii, de rudele apropiate ale soțului, căci femeia nu trebuie niciodată 

să se conducă după bunul ei plac.”7 

Soția nu avea drepturi ereditare, ce erau rezervare doar bărbaților, iar sfera de acțiune era 

mult restrânsă. Femeia era dependentă de familie, cel mai important factor de protecție. Totuși, 

pentru bunăstarea familiei, aceasta putea acționa și fără aprobarea soțului. Soțul avea voie să-și 

părăsească soția dacă nu-i năștea un copil în primii zece ani de căsnicie.  

 
6 Leviticus 15,28-29. 

7 Ion Resceanu în “Familia în Vechiul Testament”, 2014, Craiova, p. 57. 
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Când a creat femeia, Dumnezeu nu a făcut-o din capul lui Adam pentru ca aceasta să nu-l 

supună și nici din piciorul lui Adam pentru ca el să calce peste ea. Dumnezeu a făcut-o pe Eva 

din coasta lui Adam, adică din apropierea inimii lui, ca cei doi să se iubescă sincer. 

Dacă o femeie era dezonorată, vinovatul putea fi ucis cu pietre iar dacă o tânără fecioară 

este dezonorată, vinovatul trebuia să-i plătească tatălul 50 sicli și având obligația de a lua tânăra 

de soție. Dacă femeia era vinovată, cea mai mare pedeapsă era uciderea: cu pietre dacă fapta s-a 

întâmplat în timpul logodnei sau prin sugrumare, dacă fapta s-a consumat în timpul căsniciei.  

Pe de altă parte, existau și laude exprimate prin cântece și ode la adresa femeilor ce erau 

credincioase față de soți, când dădeau naștere la copii (mai ales băieți), când își exprimau 

dăruirea și afecțiunea față de propriii soți.  

 

2.3 Maria Magdalena 

 

Pentru Maria Magdalena (ebraică: מרים ממגדל), nu se cunoaște data nașterii cu exactitate 

iar referitor la locație, se estimează că ar fi ori în Efes, Anatolia sau în Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franța. Totuși, prenumele Magdalena folosit fără Maria, 

provine de la numele locului din care se trăgea Maria Magdalena; un mic târg de pescari numit 

Magdala. 

 În prezent, este sărbătorită pe 22 iulie și este venerată în credințele creștine: Biserica 

Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica Anglicană, Biserica Lutherană, religiile 

protestante și religia bahaistă. Numele de Magdala se traduce prin turnul lui Dumnezeu. 

Toate informațiile existente despre Maria Magdalena vin din Evanghelii. După vindecarea 

de către Isus, ea a devenit ucenică Lui și a făcut parte din grupul femeilor ce-L urmau, ce o 

includea și pe Maria, mama Învățătorului. Acest lucru pare destul de modern pentru acele 

vremuri, ca un grup de femei să se alăture apostolilor.  

Numele se găsește atât în Luca 8, 2 cât și la Marcu 16, 9. În Luca ea este una din femeile 

ce L-au urmat pe Isus și “din care scosese șapte draci” iar în Marcu ea este, pe lângă femeia din 

care au fost scos dracii și cea căreia i s-a arătat mai întăi după învierea Sa. 

În Evanghelia după Ioan, Maria Magdalena apare în două situații: mai întâi împreună cu 

mama lui Isus la picioarele crucii, iar în cel de-al doilea rând în întâlnirea ei cu Isus în grădina 
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învierii (Ioan 19, 25; 20, 1-19). Luca menționează faptul că era printre femeile ce unseseră trupul 

lui Isus pentru îngropare. 

Trebuie specificat faptul că prin expresia “șapte draci” nu se referă la o posesiune 

demonică ci la aumite boli grave iar în cazul Mariei Magdalena este posibil să fi fost vorba de 

vindecarea unei boli grele. După acest episod, Maria L-a urmat pe Isus peste tot și a avut un rol 

activ în evenimentele pătimirii și învierii8.  

Ea merge cu Mântuitorul pe calea Pătimirii iar după înmormântarea lui Isus, Magdalena 

împreună cu restul de femei au rămas până la final pentru a vedea unde este depus trupul. La 

reîntoarcere, în cea de-a treia zi, Magdalena se afla în fruntea grupului de femei ce a alergat la 

mormânt cu mir9 și alte parfumuri pentru îmbălsămare. 

Cum nu au găsit trupul lui Isus, Magdalena a rămas pe loc și i-a apărut Isus înviat. Doar 

după ce numele ei a fost pronunțat și-a dat seama că este vorba despre Învățător. În acel moment, 

Isus i-a transmis “Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi 

spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru”10 iar ea 

a fugit către apostoli să transmită mesajul că Isus a înviat. Magdalena devine astfel prima dintre 

femeile ce-L urmau și-L proclamă ca învingând moartea. În acest fel, Maria Magdalena se 

traduce prin maternitatea în credință, capacitatea de a avea o viață adevărată, în care parcursul 

existențial al omului are direcția în înviere și veșnica viață. 

Conform tradiției bisericii, Maria devine apostol, pentru că-L urmează pe Isus de la 

începutul vieții publice și contemplând învierea. Pentru că Maria Magdalena este prima care 

aduce la cunoștință de înviere printre apostoli, mai este numită și Apostolul Apostolilor. 

Hagiografia, știința teologică care studiază viața sfinților, menționează faptul că cele trei 

femei menționate în Sfânta Scriptură, precum și a celor câteva femei din viața lui Isus reprezintă 

de fapt o singură persoană: Maria Magdalena: sora Martei și a lui Lazăr, păcătoasa publică ce și-a 

schimbat viața după ce a spălat picioarele Învățătorului cu lacrimile ei în casa lui Simon și femeia 

ce a rămas lângă mama lui Isus, Maria, la cruce. Tradiţia orientală susține că întotdeauna a fost 

vorba despre trei femei dinstincte.  

 
8 Evanghelia după Marcu, 15,40-41. 

9 Datorită acestui gest, aceste femei sunt numite de orientali mirofore (mironosiţe). 

10 Ioan, 20,17. 
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La final de subcapitol trebuie menționat faptul că Maria Magdalena nu a fost în niciun caz 

nici o persoană cu moravuri ușoare și nici soția lui Isus. Ea rămâne în istoria creștinismului ca o 

sfântă. 

 

2.4 Prima familie 

 

Prima familie din istoria omenirii este formată din Adam și Eva pe care Dumnezeu i-a 

binecuvântat și le-a transmis “Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul, și-l supuneți”.11 Prin 

acest mesaj, planul Domnului pentru relația de cuplu a fost, este și va rămâne ca un bărbat și o 

femeie să se unească cu binecuvântarea Sa și să formeze astfel o familie trainică și credincioasă. 

Se mai folosește și noțiunea de “cea dintâi familie”, pentru că Adam și Eva reprezintă 

protopărinții noștri. Cei doi au fost meniți să fie interdependenți pentru a se reflecta în ei chipul 

lui Dumnezeu. Pentru că Adam și Eva stau în mod egal în fața Domnului, ei sunt răspunzători în 

fața Lui pentru relația unuia cu celălalt. 

Astfel primii oameni  ce au locuit în grădina Eden, nu aveau sentimente de rușine, teamă 

iar raporturile dintre cei doi erau de egalitate, pentru că Dumnezeu veghea asupra lor. Cei doi 

trebuiau să se ocupe doar de dezvoltarea și păzirea Edenului. Din păcate, ca urmare a neascultării 

de Dumnezeu și căderii în păcatul ispitei șarpelui, cei doi au fost alungați din Paradis și au 

pierdut astfel harul sfinților și și-au atras asupra lor mânia lui Dumnezeu. Acest păcat va fi 

transmis de la Adam către toți urmașii nu prin imitarea păcatului ci pe cale ereditară. 

Adam este creat din pământ pe când Eva este făcută din coasta lui Adam. Numele lui 

Adam se traduce în roșu sau pământ roșu și face referire la pământul din care a fost plămădit. 

Eva, prima femeie se traduce prin viață, pentru că prin ea se generează o nouă viață. Din această 

perspectivă, în unirea sub un singur trup, nu există bărbat fără femeie și nici femeie fără bărbat, 

cei doi completându-se reciproc. 

Adam, chiar dacă este creat primul, va păcătui al doilea iar Eva, creată a doua, va păcătui 

prima. Eva este făcută ca un ajutor și partener pentru Adam. Prin unirea dintre cei doi de către 

Dumnezeu, ei au primit porunci comune și au lucrat împreună cu Dumnezeu.12 După cădere, cei 

doi au fost singuri, fără Domnul și au avut parte de moarte comună.13 

 
11 Facerea, 1:28. 

12 Genesa 2:18-23. 
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După izgonirea din Paradis, lui Adam i-a revenit rolul de cap al familiei14 și a trebuit să 

muncească pământul din afara grădinii Edenului pentru a putea supraviețui. După căderea în 

păcat, relațiile dintre cei doi au fost slăbite, ducând la stricarea aromoniei și unității dintre cei doi. 

Cei doi au avut un lung șir de copii dintre care doar trei sunt cunoscuți după nume: Cain, Abel și 

Set.  

Cele trei religii majore, creștinismul, islamismul și iudaismul menționează faptul că 

oamenii au fost descendenți din Adam și Eva iar termenul de om face referire atât la partea 

bărbătească cât și la cea femeiască. 

Arhiepiscopul Anglican James Ussher (1581 – 1656) prezintă sistemul cronologic al 

evenimentelor de la Adam și Eva. Adam și Eva au avut trei fii cunoscuți: Cain (primul născut), 

Abel (primul martir), Set (fiul lui Adam). Adam se stinge din viață la vârsta de 930 ani, în 3474 

î.d.H (C),  

Cain a avut un singur fiu, pe Enoch, și apoi linia continua cu Irad, ce a avut un sigur fiu, 

pe Mehujael - Methushael cu trei fii: Zillah, Lamech, Adah. 

Abel a fost ucis de către fratele lui, fără să fi lăsat în urmă moștenitori. 

Seth a avut un singur copil, pe Enosh, și apoi linia continuă cu Kenan, care l-a avut pe 

Mahalalel-Jared-Enosh-Methuselah-Lamech ce a avut doi copii: Noe și Naamah.  

De menționat că toți aceștia, începând de la Adam, au avut și alți numeroși fii și fiice. 

 

 

 

 

 

2.5 Rațiune și libertate 

 

Omul este considerat ca fiind o făptură rațională a lui Dumnezeu, ce încă nu se află într-o 

stare de fericire dar la care poate ajunge prin cunoașterea căii ce-l ajută să iasă din starea de păcat 

în care se află, iar Scriptura este de fapt un manual dedicat mânturii omului. 

 
13 Genesa 3:7-10; 3:22-23. 

14 “Dorinţa ta va fi spre soţul tău şi el va stăpâni peste tine”, Geneza 3:16. 
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Rațiunea umană este necesară și suficientă pentru a guverna mintea și acțiunile acestuia. 

În acest sens, voința este ispitită de simțuri și are libertatea de alegere în funcție de judecata 

proprie. După izgonirea din Paradis, omul nu a pierdut rațiunea de a judeca. Acesta a putut 

înțelege, evalua, judeca, cunoaște între bine și rău. Dar cunoașterea între bine și rău este diferită 

pentru aspectele lumești decât cele cerești. Mintea omenească a devenit coruptă și nu-L poate 

cunoaște în totalitate pe Dumnezeu, iubirea, dreptatea și tainele Lui. Deuteronomul, 29:2-4 

menționează “aţi văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voştri ... minunile şi semnele acelea mari, 

dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeţi, nici ochi să vedeţi, nici urechi să auziţi, până în ziua 

de azi”. 

Prin păcatul strămoșesc, rațiunea omului s-a îndepărtat de Rațiunea Supremă, ce a condus 

la un dezechilibru intern iar printr-o rupere completă a rațiunii umane de Rațiunea Supremă, omul 

ar fi lipsit complet de orizonul percepției adevărate a lui Dumnezeu. 

Rațiunea omului de după păcatul original se află încă prinsă de păcat, dar depune eforturi 

pentru îndreptarea spre bine iar acest lucru se întâmplă prin harul lui Dumnezeu pentru că harul 

întărește și continuă dorința omnului de a se îndrepta spre adevăr și bine. 

Ființele spiritual superioare, îngerii, au exercitat libertatea față de legătura cu Dumnezeu o 

singură dată, când în frunte cu Lucifer, au ales separarea de Dumnezeu. Restul cetelor de îngeri, 

au ales să rămână în uniune cu Domnul. 

Prima mențiune din Vechiul Testament referitoare la libertate, se găsește în grădina Eden, 

unde șarpele îi promite Evei cunoașterea întregii creații. Astfel, omul a fost înzestrat cu libertatea 

de alegere, Torah, Devarim 1:30 spune “alegerea de a face un lucru sau altul stă în mâinile 

noastre. „Priviți”, spuse Domnul, am așezat în fața voastră binele și răul, viața și moartea. 

Alegeți viața!”. 

Într-o primă accepțiune, prin liberatate se înțelege abilitatea omului (bărbat și femeie) de a 

alege dacă se conformează sau nu tuturor îndemnurilor, poruncilor, legilor lui Dumnezeu; iar ca o 

a doua accepțiune, libertatea reprezintă starea de eliberare în raportul cu păcatul ce înrobește 

omul. 

Apostolul Paul menționează “Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de 

folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.”15 Cu 

alte cuvine, omul trebuie să se poarte ca un individ liber dar această acțiune nu trebuie să 

constituie o acoperire a răutății.  

 
15 1 Corinteni 6,12. 
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Libertatea se realizează și se găsește doar prin Isus Cristos acolo unde este Duhul 

Domnului, acolo se găsește și libertatea. De aceea adevărata libertate nu constă în a face orice, ci 

a face binele. Libertatea omului vine din cuvintele Mântuitorului, conform lui Ioan 8, 31-32: 

“Dacă veți rămâne întru cuvântul Meu, cu adevărat sunteți ucenicii Mei, și veți cunoaște 

adevărul, iar adevărul vă va face liberi.” 

Doar Dumnezeu este absolut și necondiționat iar omul, ca făptură limitată, are o libertate 

strict limitată. Prin păcatul original, omul a pierdut libertatea de care s-a bucurat în Paradis și 

astfel a ajuns robul păcatului.  

 

 

2.6 Superioritatea feminină 

 

Dumnezeu a creat primii doi oameni ca fiind egali, prin urmare femeia nu poate fi 

superioară bărbatului și nici invers. Totuși, femeia are darul de a naște copii (în special fii), astfel 

încât neamul omenesc să fie perpetuat. În acest sens, cuvintele lui Adam sunt explicite: “Iată, 

acesta-i os din oasele mele și carne din carnea mea.”16   

Astfel că menirea esențială a unei femei era de a deveni mamă și de a avea cât mai mulți 

copii posibil, pentru că acest lucru reprezenta cea mai mare fericire iar femeia sterilă era 

considerată o pedeapsă divină de la Dumnezeu (cu toate că aceste femei puteau adopta copii 

slujilor). 

Pântecul femeii devine un incubator unde viața umană începe iar legătura dintre mama și 

copilul din pântec  este extraordinar de puternică și nu poate fi distrusă. În cartea Genezei, 

mamele erau recunoscute drept ajutoarele lui Dumnezeu în planul creației. Prin nașterea unei noi 

vieți și creșterea acesteia atât din punct de vedere fizic cât și spiritual, femeia devine parte a 

planului de salvare a lui Dumnezeu.  

Bucuria de a avea un copil de sex masculin era mult mai mare în Vechiul Testament decât 

nașterea unui copil de sex feminin iar primul băiat trebuia răscumpărat cu suma de cinci sicli de 

arginiți, plătiți la serviciul locașului sfânt, pentru amintirea celor 273 de copii cruțați la ieșirea din 

Egipt. 

 
16 Facerea, 2, 23. 
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Diferențele dintre bărbați și femei se referă la procreație și creșterea copiilor. Bărbatul are 

un rol în aceste două procese (procreare și educare), dar rolul lui devine secundar. Femeile sunt 

foarte eficiente în îngrijirea copiilor în mediul familial al acestora, au abilități bune de 

comunicare cu întreaga familie și pot crea relații apropiate sufletește cu membrii familiei.  

Nașterea copiilor era scopul principal al famiilor din Vechiul Testament, ce funcționa 

după un cod legislativ bine pus la punct, iar în funcție de membrii familiei, sarcinile erau 

distribuite între aceștia. 

În interiorul familiei, femeia își arată dragostea față de prunc și-l pregătește să devină un 

membru al societății din care face parte. Astfel că responsabilitatea sa este uriașă, pentru că 

trebuie să transfere toate valorile pozitive, principiile etice și morale către copil și tot ea trebuie să 

apere copilul de imoralitatea și amoralitatea societății decadente a vremii. 

Dacă o femeie refuza procrearea și rolul de a crește și educa copiii, se lepăda de Legea lui 

Dumezeu și rolul său pe lume. Lipsa de copiii era văzută în Vechiul Testament drept o nenorocire 

și un indiciu al lipsei de valoare. Chemarea femeii este de a face sacrificii și de a trăi o viață 

lipsită de egoism iar aceste aspecte asigură o continuitate pentru apariția și supraviețuirea 

generațiilor următoare. Prin refuzarea responsabilității maternității, femeile pot pune în pericol 

întreaga civilizație.  

Totuși, Vechiul Testament reprezintă femeia și ca posesoare a unor calități deosebite, ce 

depune eforturi permanente în cultivarea virtuțiilor. Acest tip de femeie este cumpănită, de 

încredere, ce păstrează o curățenie sufletească și în viața conjugală, muncește cu drag la 

susținerea familiei și pentru confortul casei, și nu în ultimul rând are teamă de Dumnezeu. 

 

2.7 Căderea în păcat – slăbiciunea femeii 

 

Căderea în păcat arată transformarea suferită de primul bărbat și prima femeie, de la o 

stare de supunere și ascultare față de Dumnezeu, la o stare de vinovăție și nesupunere. Această 

trecere este menționată în cartea Genezei, capitolul 3.  

Dumnezeu le-a dat celor doi următoarea poruncă: “Poţi să mănânci după plăcere din 

orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în 

care vei mânca din el vei muri negreşit.”17 Prin acest mesaj, Dumnezeu nu aduce o amenințare 

 
17 Geneza, 2:16, 17. 
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către oameni, ci o previziune și un avertisment. În acest context, binele și răul nu sunt 

terminologii legale sau comportamentale (ce este bine / ce este rău), ci arată posibilitatea vieții 

veșnice și a morții. Pomul cunoașterii trebuie cunoscut atât în mod real (ca un copac), dar și în 

sens simbolic (sursa cunoașterii). 

Se specifică faptul că mesajul a fost transmis de Dumnezeu doar lui Adam iar Eva a 

cunoscut porunca în mod indirect. Eva nu a cunoscut în mod corect Cuvântul Domnului sau nu a 

crezut Cuvântul pe deplin și chiar dacă ea nu a vrut să se împotrivească Cuvântului, din moment 

ce dorința a apărut în interiorul ei, diavolul a reușit să-l atace pe bărbat prin intermediul femeii.  

În acest caz, șarpele se adresează întâi femeii, care este simbolul naturii și nu către bărbat, 

care reprezintă logosul.18 Acest lucru prezintă experiența omului cu privire la modul cum se 

realizează viața naturală. Natura are o disponibilitate de gen feminin pentru a da viață, dar este 

necesară sămânța logosului pentru a duce procesul la bun sfârșit. Fără contopirea masculinului cu 

femininul, nu poate exista o viață naturală.   

Din dorința de a avea acces la cunoaștere, știință, femeia este prima care păcătuiește: “De 

aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic 

de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.”19  

Eva a fost ispitită de diavol și l-a ispitit la rândul ei pe Adam. Eva a fost prima care a 

greșit pentru că nu și-a îndeplinit rolul de a fi alături de Adam, ci l-a împins pe aceasta spre 

neascultare. Amândoi au abuzat de propria libertate și nu s-au supus poruncii lui Dumnezeu, fiind 

astfel co-participanți la căderea în păcat. Cu alte cuvinte, păcatul a constat în preferința de sine a 

omului în detrimentul lui Dumnezeu, dând dovadă de disprețuire. Practic, dorința omului de a fi 

la fel ca Dumnezeu, i-au împins către păcat.  

Totuși, există anumite controverse în ceea ce privește ispitirea, pornind de la faptul că 

Dumnezeu nu le-a dat oamenilor virtutea înțelegerii binelului și răului. În acest caz, Eva nu avea 

mijloacele necesare pentru a conștientiza că o faptă este imorală, pentru că discernământul este 

fixat doar la mecanismul de acțiune și fără conștiință. 

 

 

 

 

 
18 Noțiune folosită pentru a denumi ordinea cosmică, ipostaza divină. 
19 Geneza, 3; 6. 
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2.8 Femeia mai amară decât moartea 

 

În societatea patriarhală, femeile aveau un statut de toleranță ca urmare a părerilor 

împărțite pornind de la două imagini feminine de referință și complet diferite: Eva (denigrată din 

cauza păcatului original) și Fecioara Maria (venerată ca Maică pură și neîntinată). 

Ca urmare a încălcării interdicției de a mânca din pomul cunoașterii, Eva a purtat 

responsabilitatea păcatului iar urmașele acesteia au avut de suferit. Eclesiasticul, sec. II, î.d.C. 

afirmă “de la femeie este începutul păcatului și prin ea toți murim.” 

Dumnezeu, în crearea lui Adam și Evei, a urmărit să reflecte calitățile Sale. Adam și Eva 

au avut diferențe fizice și emoționale dar misiunea lor era comună în ochii lui Dumnezeu. Eva a 

fost creată pentru ca Adam să aibă un ajutor potrivit, adică o pereche, un suflet ce să-l 

completeze. Nu înseamnă că femeia este inferioară bărbatului. Omenirea formată din cei doi este 

prezentată în mod explicit ca fiind imaginea lui Dumnezeu. Existența femeii pentru bărbat duce la 

dăinuirea în mod reciproc unul pentru celălalt. 

Dumnezeu a protejat femeia prin Legile Lui, de exemplu respectul dat mamei și 

femeilor20 iar soții trebuiau să arate respectul cuvenit față de femei și să fie atenți cu limitările 

fizice și biologice ale acestora.21 

Totuși, începând cu secolul al IV-lea î.d.C, femeile au început să fie considerate 

inferioare bărbaților în lumea iudaică, drept cauză a influenței culturii grecești, astfel că femeile 

au fost considerate vinovate pentru toate problemele de pe lume fiind norma vremii.22 

Poziția femeilor a devenit clar una de inferioritate. Chiar dacă existau laude cu privire la 

calitățile materne, ele erau mai mult privite drept obiecte ispititoare, impure, slabe și de 

neîncredere. 

De-a lungul timpurilor, nădejdea în femei a fost mult diminuată: accesul femeilor la 

templu era limitat doar la Curtea Femeilor, femeile stăteau separate de bărbați la templu iar 

educația religioasă era rezervată doar bărbaților (Tamuldul afirma: “Nu vorbiţi prea mult cu femeile, 

întrucât acest lucru vă va duce în cele din urmă la imoralitate”). 

 
20 Exodul 20:12; 21:15, 17 și Exodul 21:22. 

21 Leviticul 18:6, 9; Deuteronomul 22:25, 26 și Leviticul 18:19. 

22 Conform poetului grec Hesiod, în poemul “Teogonia”. 
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Femeile trebuiau să aibă în permanență capul acoperit pentru că este o ființă ce a greșit iar 

vina trebuie acoperită, fiind astfel o Evă care jelește și se căiește. 

Există o serie de exemplificări prin care femeia a fost considerată mai amară decât 

moartea, cel puțin în perioada Vechiului Testament, iar aceste sunt enumerate în continuare: 

- persoana ce a adus răul pe lume prin deschiderea cutiei Padorei în momentul căderii în 

ispită; 

- astfel, grețurile avute de femei reprezintă o pedeapsă pentru nesocotirea Legii lui 

Dumnezeu; 

- impuritatea femeii pe perioada menstruației lunare și astfel erau interzise practicile de 

cult pe motiv că ar provoca rele; 

- căsătoria este aducătoare de păcate; 

- femeia este întruchiparea ideală a diavolului cu scopul de ademenire a bărbatului în 

iad; 

- femeia este atât nestatornică, cât și certăreață, periculoasă, ignorantă; 

- de asemenea, este indiscretă, bârfitoare, manipulatoare și băgăcioasă; 

- viciile femeilor constau în lux, desfrâu și avariție; 

- izvor de murdărie și întinare; 

- trebuie supravegheată constant pentru că alunecă ușor spre păcat. 

 

2.9 Imposibila ființă femeia 

 

 Femeile din Vechiul Testament trebuiau să urmeze mai multe reguli, în funcție de vârsta 

pe care o avea. De exemplu, ca tânără adolescentă, trebuie să asculte de tată. Ca soție, trebuie să 

asculte de soț iar ca văduvă de fiu sau de familia soțului. Fiind o societate patriarhală, rolul ei era 

orientat mai mult spre casă și familie, cu mici excepții.23 

 Cea mai importantă funcție pe care o femeie o putea avea în timpul Vechiului Testament 

era cea de soție / mamă. În aspectul căsătoriei, femeia nu avea un cuvânt de spus, sentimentele 

acesteia nu erau luate în considerare pentru că nu valorau mai nimic, iar aranjamentele erau 

făcute de famiile celor două părți iar pentru femeie se stabilea un anumit preț. În acele vremuri, 

poligamia era acceptată social iar în cazul mai multor soții (atunci când prima soție nu putea da 

 
23 Excepție făcând femeile ce s-au impus în viața publică: Debora, Hulda, Iudith, Ester etc. 
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naștere la un copil, bărbatul mai putea lua o altă soție), cele cu rang social inferior erau numite 

concubine iar pe primul loc se afla soția ce îi oferea bărbatului un fiu. Soțul avea de asemenea 

dreptul de a o repudia pe soție dar și dreptul de viață și de moarte asupea acesteia.  

 Anumite femei din Vechiul Testament aveau parte de multe greutăți din partea familiei 

dar și a societății. Femeile deseori dădeau naștere de copii în chinuri; unele deveneau soții prin 

cumpărare, numindu-se astfel roabă. 

Indiferent de rolul pe care-l aveau, existau anumite acțiuni ce ar putea fi interpretate drept 

discriminări față de femei: 

- femeile nemăritate nu puteau părăsi casa fără permisiunea taților; 

- femeile căsătorite nu puteau părăsi casa fără permisiunea soților; 

- nu aveau dreptul să înainteze divorțul; 

- aveau autoritate mult limitată; 

- toleranță față de violența femeilor în raport cu toleranță scăzută față de violența 

bărbaților; 

- îmbrăcămintea trebuia să fie modestă, fără purtarea de bijuterii iar părul să fie lung; 

- împingerea acestora către marginea societății în cazul sterilității, ca semn al lipsei de 

binecuvântare din partea Domnului; 

- nu puteau depune mărturie în curțile juridice; 

- nu aveau voie să discute cu persoanele străine. 

Există o serie de fragmente din Vechiul Testament ce pun poveri pe umerii femeilor: 

1. Eclesiastul, 7:26-28: “Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă 

este o cursă și un laț si ale cărei mâini sunt niște lanțuri; cel plăcut lui Dumnezeu scapă 

de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând 

lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul; iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am 

găsit. Din o mie am găsit un om: dar o femeie n-am găsit în toate acestea.” 

2. Ecleziastul, 25:19-24: “Orice răutate e mică pe lângă răutatea femeii.” 

3. Ecleziastul, 7:25: “Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit: din o mie am găsit un 

om, dar o femeie n-am găsit în toate astea.” 

4. Geneza, 3:16: “Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii 

şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.” 
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1. Violența domestică – factori, forme, statistici 

 

1.1 Violența domestică – formă de tortură a victimei 

 

Definiția torturii constă în suferința fizică sau psihică efectuată în mod intenționat, 

sistematic și sălbatic, săvârșită de una sau mai multe persoane numite torționar / torționari, 

acționând în propriul nume sau la ordinele altor persoane, cu scopul de a dezvălui informații sau 

din alte motive urmărite de agresor. Declarația de la Tokyo privind tortura și tratamentele 

degradante din 197524 face referire la anumite puncte ce identifică tortura: 

- caracterul intenționat: agresorul cauzează o suferință fizică, psihică sau emoțională 

într-un mod intenționat și în cunoștință de cauză; 

- caracterul sistematic: aplicarea de violențe asupra victimei poate fi atât plănuită de 

dinaintea atacului sau la întâmplare, fiind efectuată în mod sistematic; 

- caracterul ordonat sau neordonat: atunci când tortura se aplică la o comadă (are 

caracter ordonat) sau când se aplică instinctual și la întâmplare (are un caracter 

neordonat); 

- scopul torturii poate varia de la obținerea unor informații la răspândirea terorii în 

societate sau la distrugerea personalității victimei; 

- suferința fizică și psihică este un rezultat al aplicării torturii.  

Tipologia torturii se împarte în: fizică / psihologică (tortură albă25) / sexuală. 

Prin tortură fizică se înțelege metoda ce induce victimei dureri, disconforturi, 

disfuncționalități ale organelor interne sau ale altor părți corporale. De menționat faptul că scopul 

torturii fizice nu este uciderea victimei (pentru că astfel nu se mai aplică caracterul sistematic). 

Printre torturile fizice la care sunt supuse victimele, se pot enumera: bătaia (cea mai comună 

metodă), falanga (bătăi severe la tălpile picioarelor), suspendarea (agățarea victimelor de 

picioare, brațe, păr), șocuri electrice (pe întreg corpul sau în zonele sensibile ale victimei), 

crestarea cu cuțitul, sufocări / asfixieri, epuizarea fizică (unde victima trebuie să efectueze 

mișcări fizice intense și repetate pentru o perioadă foarte lungă de timp) și multe altele. 
 

24 România fiind și ea semnatară a acestei Declarații. 
25 Tortură ce nu lasă urme fizice (leziuni, cicatrici, răni etc). 
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Tortura psihologică este mai greu de identificat pentru că aceasta nu lasă urme evidente 

pe trupul victimei, urme ce pot fi identificate rapid. Tortura psihologică poate include: deprivarea 

victimei de lucruri necesare unui trai normal (lipsa de somn, de exemplu) sau prin existența unor 

stimuli puternici (lumină intensă, muzică dată la maximum, plasarea victimei într-o încăpere 

întunecată și umedă etc), privarea victimei de activități sociale și religioase (lipsa de vizite ale 

familiei, prietenilor, participarea la ceremonii religioase), privarea de apă, aer curat, haine, 

produse de îngrijire personală etc. 

Tortura sexuală chiar dacă produce efecte fizice, este o categorie separată și se poate 

împărți în tortură folosind anumite intrumente, neutilizând instrumente sau prin folosirea de 

animale.  

La nivel internațional, statele democratice resping categoric folosirea torturii fără nicio 

abatere de la acest principiu. 

Tortura de orice fel poate fi efectuată de membri apropiați sau din propria familie a 

victimei caz în care este inclusă în categoria de violență domestică dar într-o formă agravată cu 

efecte fizice (răni, vânătăi, hematoame, infecții, mutilări etc), sociale (etichetarea de victimă, 

afectarea locului de muncă și a relațiilor sociale ale victimei), psihice (scăderea stimei de sine, 

teama de oameni, lipsa dorinței de a continua viața etc). 

 

1.2 Definirea și formele de durere care implică victima 

 

Organizația Mondială a Sănătății, cunoscută drept OMS, a definit violența ca fiind:  

“folosirea intenţiontă a forţei sau puterii, reală sau sub formă de ameninţări, împotriva propriei 

persone, împotriva unei alte persone sau împotriva unui grup sau comunităţi, care rezultă sau 

are o probabilitate ridicată de a rezulta în rănirea, moartea, afectarea psihologică, afectarea 

dezvoltării sau deprivare.”26 

 La nivelul României, prin Legea 213/2003, articolul 3, se definește violența în familie ca: 

“orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, 

manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al 

aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, 

 
26 Definiție regăsită în “World report on violence and health”, Geneva, 2002. 
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sexuale, emoționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau 

privarea arbitrară de libertate.” 

 Conform Poliției Române, se definește violență în familie: “orice act vătămător, fizic sau 

emoţional care are loc între membrii unei familii. Abuzul în interiorul unei familii poate lua 

multe forme: abuzul verbal, refuzul accesului la resurse financiare, izolarea de prieteni şi 

familie, ameninţări şi atacuri care în unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri.”27 

 O altă definiție este dată de către Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, prin care: 

“orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul din membrii acesteia și care 

aduce atingere vieții, integrității corporale și psihologice sau libertății altui membru al aceleiași 

familii și vătămarea în mod serios a dezvoltării personalității.”28 

 Durerile prin care trece o victimă a violenței domestice sunt pricinuite de: plesnire, trasul 

de păr, urechi, împingere, răsucirea brațelor și a picioarelor, izbirea de pereți, lovituri peste față și 

corp, bruscări, tăieturi, arsuri, atingeri neplăcute în zonele intime, pierderea totală sau parțială a 

conștienței, viol, comentarii degradante cu privre la fizicul, psihicul și comportamentul victimei, 

distrugerea bonurilor personale și a animalelor de companie, injurii, control, blocarea căilor de 

comunicare cu exteriorul (familie, prieteni, serviciu), lipsa de mâncare, apă, aer curat, somn, 

mișcare. 

 

1.3 Scurt istoric al violenței domestice 

 

Primele recunoașteri în raport cu violența domestică au apărut în secolul XX iar definirea  

termenului, în acea perioadă, includea șase noțiuni: violența domestică, conflict conjugal, bătaia 

soției, violența împotriva femeii, viol marital și viol în relația de cuplu.  

La începutul anilor 1800, cele mai multe sisteme legale acceptau faptul că soții își pot 

agresa fizic soțiile ca parte a controlului pe care aceștia îl aveau asupra femeii, ca proprietate. 

Până în anii 1970, violența domestică era considerată ca un aspect de ține de familia în 

sine și pentru care nu era necesară intervenția statului, prin mijloacele sale. Cazurile de abuz fizic 

ajungeau foarte rar în instanță iar soțiile erau sfătuite să se calmeze și să meargă mai departe. Cu 

alte cuvinte, soții își puteau corecta și pune la punct soțiile. Aspect ce a fost înregistrat încă din 

 
27 Sursă web: https://ot.politiaromana.ro/files/userfiles/IPJ_OLT/Prevenire/violenta_in_familie.pdf 
28 Recomandarea 82/26 martie 1985 privind violența în familie. 
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antichitate, când Sfântul Augustin își aducea aminte că soțiile purtau adesea semnele loviturilor, 

iar propria mamă, Monica, a tolerat cu răbdare violența soțului ei. Apoi a continuat până în anii 

1950 când, într-un articol din revista americană TIMES (apărută la data de 25.09.1964), un studiu 

condus de doctori a menționat faptul că bătaia soției poate duce la echilibrarea mentală a celor 

doi soți. 

În anul 1971, la Londra, Erin Pizzey a fondat primul refugiu pentru femeile victime ale 

violenței și în 1975 Organizația Națională a Femeilor din SUA a format un grup de lucru pentru 

cercetarea fenomenului de violență domestică. 

Urmează în 1976 apariția la Bruxelles a primului Tribunal Internațional a Crimelor 

Împotriva Femeilor unde au participat mai mult de 2.000 din peste 33 țări.  

Committee on Violence in Marriage din Marea Britanie, a decretat faptul că trebuie creat 

un adăpost pentru victime la fiecare 10 mii de locuitori care a rămas drept standard și în prezent. 

Prima utilizare oficială a termenului de violență domestică la nivel social apare în 1973 

când Jack Ashely a prezentat către Parlamentul Marii Britanii o adresă despre un abuz față de 

soții. 

Mișcarea feministă a anilor ’70 a prezentat incidența pe scară largă a abuzului față de 

femei menționând faptul că nu doar soții au abuzat de ele ci toți bărbații, indiferent de clasa 

socială avută. Astfel că mișcarea feminină a început construcția de adăposturi pentru femeile 

abuzate și au început să ceară mai multă protecție din partea poliției.  

La nivel național, până în 1990, violența domestică nu a fost tratată ca o importanță 

națională, ce afectează societatea și doar începând cu 1995, opinia socială a început să fie 

sensibilizată cu privire la acest subiect. Pe durata perioadei comuniste, nu existau niciun fel de 

statistici, oficiale sau neoficiale, cu privire la violența domestică, acest fenomen fiind ignorant 

doar din considerente ideologice. Legal, prima reglementare a noțiunii de violență domestică 

apare cu Legea 197/2000 pentru modificarea și completarea dispozițiile din Codul Penal. 

 

1.4 Statutul social 

 

Într-o accepțiune generală, violența domestică nu depinde de o clasă socială anume iar 

victimile aparțin de toate clasele unei societăți. Chiar dacă acest flagel poate apărea oriunde și 

oricând, el nu este distribuit în mod aleatoriu în societate iar literatura de specialitate menționează 
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faptul că violența în familie apare mai des în familiile și comunitățile sărace iar cercetările din 

domeniu au demonstrat o legătură puternică între violența domestică și statutul socio-economic 

scăzut. Cu alte cuvinte, cu cât clasa socială este mai ridicată, cu atât rata violenței scade, și 

invers. 

Un statut socio-economic scăzut devine un factor recurent în incidența și prevalența 

criminalității, în general, și în amploarea violenței domestice, în particular. Acest status pune o 

presiune ridicată pe familii, ce poate duce la o funcționare defectuasă a acestora. Aspectele socio-

economice ce pot împinge o persoană spre violență domestică, includ: șomaj, sărăcie, lipsa unei 

locuințe, starea bolnăvicioasă a relației conjugale. De exemplu, o femeie victimă a abuzului 

domestic, dacă are resurse financiare, își permite să plece din locuința comună, să stea la un 

hotel, să închirieze o altă locuință cât mai departe de agresor, pe când o femeie cu venituri foarte 

mici nu are niciun astfel de instrument la îndemână. 

Un grad ridicat de educare precum și existența unor resurse financiare, ar putea ajuta 

victima să confrunte dominația masculină. Totuși, acest lucru poate conduce la tensiuni în 

interiorul familiei care s-a putea traduce prin violență domestică.  

Violența domestică afectează și statutul profesional al victimei, aceasta poate acumula 

întârzieri la program, zile nemotivate lipsă, productivitate scăzută etc. 

Izolarea familiei față de comunitate poate duce la variate tipuri de violență domestică 

pentru că oprește accesul la rețelele formale și informale de sprijin. De exemplu, în comunitățile 

rurale și îndepărtate, nu există lucrători specializați pe astfel de probleme care să ofere sprijin 

populației afectate iar pe de altă parte, victima nu are unde să se refugieze sau de la cine să ceară 

ajutor așa că va fi obligată să rămână cu agresorul. 

O altă cauză ce determină abuzul de către partenerul masculin constă în sentimentele 

exacerbate de frustrare în legătură cu faptul că acesta are un succes profesional și personal mult 

mai mic decât partenera și de aici apare dorința de control a partenerului. 

Folosirea substanțelor interzise și a alcoolului a fost legată de aspectele violenței 

domestice. Mediul în care sunt utilizate aceste substanțe și alcoolul, nu mai depinde de condițiile 

socio-economice scăzute și apare în toate păturile sociale. 

Rasa este într-o strânsă legătură cu victimizarea femeilor iar grupurile minoritare sunt mai 

expuse la abuzuri de tip fizic, urmărire și viol. Totuși, prin controlul aspectelor socio-economice, 

diferenețele legate de rasă și etnicitate tind să dispară. 
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1.5 Tipurile și formele violenței domestică 

 

Pentru a putea identifica când cei dragi / cunoscuți sunt în pericol din cauza violenței 

domestice, trebuie cunoscute tipurile de violență, iar acestea sunt: fizică, psihologică / psihică, 

sexuală, economică, social și spirituală. Trebuie menționat faptul că violența domestică este 

diferită de alte tipuri de violențe care apar incidental sau în conexte specifice, ca urmare a 

dinamicii de manifestare dintre victimă și agresor. 

Violența fizică include totalitatea atingerilor sau a contactelor fizice dureroase, ce include 

și intimidarea fizică a victimei. Violența fizică include, dar nu se limitează, la următoarele 

practici: lovire (cu pumnul, palma, piciorul, obiecte), tras de păr, plesnire, fracturi, arsuri, lovirea 

victimei de pereți, podea sau mobilă, aruncarea de obiecte în victimă, ș.a.m.d. Rezultatele acestui 

tip de violență sunt imediate: vătămări corporale, provocarea de handicapuri iar în cazurile 

extreme chiar moartea victimei. 

 Violența psihologică sau psihică o include de asemenea și cea emoțională și verbală. 

Aceasta cuprinde, dar nu se limitează, la următoarele practici: jigniri (pornind de la aspectul fizic 

și continuând cu capacitățile intelectuale ale victimei), insulte, amenințări, șantaj emoțional, 

teroare, privare de lucruri necesare bunei funcționări a organismului și minții (hrană, somn etc), 

inducerea fricii, presiune, ș.a.m.d. Scopul urmărit de agresor prin acest tip de violență îl 

reprezintă manipularea și controlul victimei pe termen lung. 

 Violența sexuală se traduce în contact sexual nedorit de către partener sau contactul 

sexual la care partenerul nu are posibilitatea să-și exprime consimțământul valabil29. Violența 

sexuală include violul (în interiorul și în afara căsniciei), sex forțat și degradare sexuală. Formele 

de violență sexuală includ: efectuarea activității sexuale când victima nu este conștientă, 

vătămarea fizică a corpului și a organelor sexuale în timpul actului, obligarea victimei de a 

efectua activități sexuale ce o expun la sarcini nedorite sau boli sexuale tratabile sau incurabile, 

criticarea sexualității victimei. 

 Violența economică se concretizează în deprivarea victimei de resursele și autonomia 

economică, prin controlul acestora de către agresor și vizează: bani, proprietăți (casă, mașină, 

 
29 Violul reprezintă o formă de violență sexuală, fiind un contact sexual fără consimțământ. 
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telefon), obiecte personale, surse de protecție și îngrijire. Acest tip de violență se caracterizează 

prin puterea agresorului peste victimă de a nu se mai angaja sau a nu mai continua serviciul, 

refuzul de a acorda bani victimei pentru necesitățile de bază, eliminarea victimei din deciziile 

legate de bugetul personal sau de familie. Scopul este de a transforma victima într-o persoană 

dependentă de agresorul cu putere. 

 Violența socială este o formă secundară de violență psihologică, prin care abuzatorul 

controlează victima prin izolarea de familie, prieteni și monitorizarea tuturor activităților sociale 

ale acesteia. Țelul acestui tip de violență constă în reducerea la minimum sau chiar întreruperea 

totală a relațiilor sociale dintre victimă și mediul extern. 

 Violența spirituală apare atunci când atacatorul subestimează, diminuează și interzice 

nevoile de tip moral-spirituale ale victimei prin ridiculizare, aplicare de penalități, blocarea căilor 

de acces la valorile religioase, impunerea unei religi inacceptabile, ș.a.m.d. 

 Registered Nurses’ Association of Ontario a elaborat în 2005 o listă cuprinzătoare pentru 

toate formele de abuz: 

Abuzul emoțional / psihologic / verbal: forțarea de a face lucruri ilegale, aplicarea de 

porecle, amenințări verbale, intimidarea, manipurea emoțiilor, aducerea aminte de momente 

neplăcute / stânjenitoare, expunere la activități degradante, reducerea la tăcere, spălarea 

creierului, insistența asupra crezurilor abuzatorului, validarea din partea victimei a rolului de 

abuzator,  aducerea de acuze grave și false la adresa victimei, menționarea în permanență a 

greșelilor, menționarea victimei ca fiind proastă, exprimarea neîncrederii în tot ce face victima, 

gelozie absurdă din partea abuzatorului, întoarcerea situațiilor împotriva victimei, refuzul a lăsa 

victima să participle la activiăți legate de familie, imitare și îngânare, invocarea vinovăției 

victimei legată de orice, certuri, neafișarea de afecțiune față de victimă în momente importante, 

reproșuri constante și afișarea de resentimente din partea abuzatorului, negarea existenței victimei 

și a importanței avute, amenințări cu reclamații la autorități, ridiculizarea preferințelor victimei, 

înconjurarea victimei cu prietenii abuzatorului care au aceleași tendințe, profitarea de temerile și 

fricile victimei, pedepse, crearea de dezordine în viața victimei, obligația victimei de a locui în 

zone / cămine periculoase, glume la adresa femeii și a celor dragi, încurajarea violenței împotriva 

victimei, șantajare și amenințări cu ucis / sinucidere. 

Abuzul emoțional legat de reproducere, sarcină și naștere: oprirea folosirii mijoacelor 

de protecție sau obligarea folosirii acestora, refuzul de a oferi suport pe perioada sarcinii sau după 

naștere, refuzul mamei la nou-născut, refuzul mamei de a accepta alăptarea, solicitarea de 
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activități sexuale imediat după naștere, forțarea unui avort, nerecunoașterea copilului, blamarea 

pentru că a rămas însărcinată sau că non-născutul nu are sexul dorit de agresor, înjosirea în 

calitate de mamă. 

Abuz la domiciliu: încuie victima înăuntru sau în afara locuinței, trântește ușile și 

mobilierul, înterzicerea folosirii obiectelor electrocasnie și electronice, îi rupe / aruncă hainele, 

aruncă cu mâncarea sau alte obiecte după victimă, distruge pereții sau bunurile casei. 

Abuzuri legate de vehicol: înjurii cu privire la stilul de conducere al victimei, abuzatorul 

conduce sub influența băuturilor aloolice și a drogurilor, rănește victima cu mașina, o urmărește 

cu mașina, împiedică victima să folosescă autoturismul, o forțează să conducă când nu se simte în 

siguranță, trage de volan când victima conduce, o lovește în timpul condusului, îi umblă la 

pedale. 

Abuzuri sociale: controlează ce urmărește la tv, ce muzică ascultă, ce citește, pe ce site-

uri navighează, critică sau ignoră în spații publice, prezintă un comportament violent și vulgar cu 

rudele și prietenii, o tratează ca o servitoare în public, îi blochează corespondența și accesul la 

căile de comunicare, face scandal și scene în public, refuză să acorde spațiu personal, violență de 

față cu copiii, face de rușine și jignește victima de față cu copiii, învață copiii să abuzeze victima, 

întoarce copiii împotriva victimei prin minciuni, manipulare și șantaj, critică abilitățile de mamă, 

nu se implică în creșterea și suportul financiar al copiilor, amenință cu rănirea copiilor, amenință 

separarea copiilor de mamă și restul membrilor familiei, refuză accesul mamei la copii. 

Abuz financiar: folosește doar banii victimei, nu prezintă bonurile fiscale pentru 

cumpărături, nu plătește datoriile sau cheltuielile de întreținere, cheltuiește banii ei pe băutură, 

droguri, serviciile sexuale sau la pariuri, nu dă acces victimei la resursele financiare ale familiei, 

falsifică declarațiile financiare ale victimei, face împrumuturi în numele acesteia fără acordul ei, 

îi reține veniturile, o împiedică să aibă un serviciu stabil. 

Abuzuri ritualice: mutilare, canibalism, promovarea suicidului, sacrificiu uman și 

animalic, forțarea victimei să participe la ritualului. 

Abuzuri fizice: orice contact fizic nedorit, palme, pumni, tragere de păr, strângere de gât, 

strangulare, scuipare, lovire cu diferite obiecte, urinare, tăiere cu cuțitul, împușcare, lovire cu 

piciorul, pumnul, pișcat, ars, forțarea să mănânce / consume lichide peste măsură, provocare de 

fracturi, folosirea de alcool, droguri, medicamente, reținerea în acordarea de tratament 

medicamentos, reținerea în acordarea de îngrijiri medicale. 
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Abuz sexual: orice contact sexual nedorit, forțarea de a întreține relații sexuale cu alte 

persoane, animale, lovirea organelor genitale, criticarea abilităților sexuale, administrarea de 

substanțe interzise pentru a nu depune rezistență în timpul sexului, transmiterea în cunoștiință de 

cauză a unor boli sexuale, forțarea de vizionare a materialelor pornografice, gesturi nedorite în 

public, acordarea de apelative nedorite, solicitarea de sex pentru anumite lucruri (mâncare, bani). 

Abuz religios: folosirea religiei ca explicație pentru abuz, solicitarea ca victima să ceară 

iertare continuu, solicitarea de sex pentru considerente sexuale, folosirea statutului în biserică 

pentru a obține favoruri, împiedicarea participării la slujbe religioase, distrugerea lucrurilor 

religioase din cămin, ridiculizarea credințelor victimei. 

 

1.6 Codul legislativ 

 

Cadrul legal la nivelul național este adaptat la obligațiile internaționale pe care România 

le are în combaterea violenței domestice. Cadrul legal include violența împotriva femeilor (având 

cea mai mare pondere), copiilor și a persoanelor în vârstă.  

Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați – 

republicată.  

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor 

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării protecţiei victimelor 

infracţiunilor, legea reglementează măsuri de informare a victimelor infracţiunilor cu privire la 

drepturile acestora, precum şi de consiliere psihologică, asistenţă juridică gratuită şi compensaţie 

financiară de către stat a victimelor unor infracţiuni. 

Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Legea nr. 292/2011, a asistenţei sociale cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru reglementarea procesului de evaluare, certificare, 

monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Prevederile 
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prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, 

publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României. 

Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestic. 

Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 

prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra 

copilului și de violență în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, 

copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme 

de violenţă pe teritoriul altor state. 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr. 197/2012. 

Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale. 

Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din 

centrele rezidenţiale. 

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare 

şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. 

Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, al Ministrului 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministrului Sănătăţii privind aprobarea 

Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie. 

Ordinul nr. 384/306/993/2004 al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, al 

Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Sănătăţii pentru aprobarea Procedurii de 

conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie. 

Ordinul nr. 2126/2014 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale privind 

aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 

acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale 



 
 

28 

Ordinul nr. 1343/2015 al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare pentru serviciile din domeniul 

protecţiei victimelor violenţei în familie. 

Strategia Naţională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și 

prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021. 

Planul operațional de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale privind 

promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței 

domestice 2018-2021.  

Codul Penal și Codul de Procedură Penală ce includ Legea nr. 286/2009 privind Codul 

Penal al României, cu modificările și completările ulterioare. 

Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; serviciile sociale, în sensul prezentei ordonanţe, reprezintă ansamblul 

complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale 

sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii 

calităţii vieţii. 

La nivel național există o linite telefonică Non Stop, gratuită pentru victimele violenței 

domestic: 0800500333. 

 România face parte ca stat semnatar din mai multe convenții internaționale ce garantează 

drepturile femeilor iar articolul 20 din Constituția României, aplică toate dispozițiile 

constituționale în raport cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului sau cu alte pacte si 

tratatele din care România face parte. Acestea sunt:  

- Convenția Internațională privind Interzicerea Traficului cu Femei și Copii, de la 

30.09.1921, ratificată de România în 1923; 

- Convenția Internațională pentru Suprimarea Traficului cu Femei Mature de la 

11.10.1933, ratificată de România în 1935 (legea nr. 2/1935); 

- Convenția Națiunilor Unite pentru Suprimarea Traficului cu Persoane, ratificată de 

România în 1950 (la 21.05.1950); 

- Convenția din 1979 a Națiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare împotriva legii, ratificată de România în 1981 (Decretul nr. 342/1981); 
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- Convenția Internațională privind Drepturile Copiilor, ratificată de România în 1990 

(legea nr. 18/27.09.1990).  

Există și la nivel internațional prevederi în domeniul prevenției și combaterii violenței 

domestice: 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 4/1985 cu privire la violența în familie; 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 1 /1985 cu privire la protecția victimei; 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 21/1987 privind asistența victimelor și 

prevenirea victimizării lor; 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 2/1990 pentru adoptarea de măsuri sociale 

privind violența domestică; 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 11/1991 privind exploatarea sexuală, 

pornografia, prostituția și traficul cu copii și tineri; 

- Recomandarea Consiliului Europei nr. 5/2002 privind protecția femeilor împotriva 

violenței; 

- Convenția Drepturilor Copiilor din 1989; 

- Rezoluția ONU pentru prevenirea crimei și justiția penală privind violența femeilor și 

copiilor, 1994 – Viena; 

- Decizia Parlamentului European nr. 803/2004 pentru adoptarea programului de 

acțiune a Comunității Europene pentru perioada 2004 – 2008 cu privire la prevenția și 

combaterea violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor. 

La nivel internațional, există o serie de organizații ce lucrează în domeniul violenței 

domestice: 1800 Respect (Australia), Alianța pentru Hope International (SUA), Coaliția 

împotriva traficului de femei, End Violence Agains Women International (EVAWI), Rețeaua 

globală de adăposturi pentru femei (GNWS), Hot Peach Pages (director internațional de linii de 

urgență pentru abuzuri, adăposturi, refugii, centre de criză și organizații de femei, plus alte 

informații despre violența în familie în peste 110 limbi), Rețeaua Națională Latină @ (SUA și 

America Latină), Centrul național de violență în familie din Noua Zeelandă, Red Nacional de 

Refugios (Mexic), Rețeaua interamericană de adăposturi (RIRE), Femei împotriva violenței 

Europa (WAVE), ș.a. 
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1.7 Statistici naționale și globale 

  

La data de 14 noiembrie 2017, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene  

a publicat un raport dedicat violenței domestice. Raportul s-a bazat pe interviuri cu mai mult de 

42.000 femei din cele 28 state membre ale Uniunii Europene, cu vârstele cuprinse între 17 și 74 

ani, iar o primă concluzie a raportului o reprezintă faptul că violența domestică, în special 

violența bazată pe gen, afectează în mod disproporționat femeile de aceea următoarele statistici se 

concentrează pe violența ămpotriva femeilor. 

 Interviul a constat în următoarele întrebări cu privire la violența fizică și sexuală30: 

De când ați împlinit 15 ani până în prezent/în ultimele 12 luni, cât de des s-a întâmplat ca cineva:  

- să vă împingă sau să vă îmbrâncească? 

- să vă pălmuiască? 

- să arunce cu un obiect dur în dumneavoastră?  

- să vă înșface sau să vă tragă de păr? 

- să vă lovească cu pumnul sau cu un obiect dur sau cu piciorul?  

- să vă ardă?  

- să încerce să vă sufoce sau să vă stranguleze? 

- să vă taie, să vă înjunghie sau să vă împuște?  

- să vă dea cu capul de ceva? 

- să vă forțeze să întrețineți raporturi sexuale imobilizându-vă sau pricinuindu-vă vreo 

durere? 

- să luați parte la vreo formă de activitate sexuală fără să vreți sau fără să puteți refuza?  

- ați consimțit la activități sexuale pentru că v-ați temut de ce s-ar putea întâmpla dacă 

ați refuza? 

Cât de des partenerul dumneavoastră actual/vreun partener anterior: 

- încearcă/a încercat să vă împiedice să vă vedeți prietenii? 

- încearcă/a încercat să vă limiteze contactul cu familia sau cu rudele?  

- insistă/a insistat să știe unde vă aflați într-un mod care depășește simpla preocupare?  

- se enervează/s-a enervat dacă vorbiți/ați vorbit cu alt bărbat?  

- vă bănuiește/v-a bănuit de infidelitate? 

 
30 Întrebările au fost preluate din raportul: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe 

scurt, 2017. 
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- vă împiedică/v-a împiedicat să luați decizii privind finanțele familiei și să faceți 

cumpărături în mod independent? 

- vă interzice/ v-a interzis să munciți în afara căminului?  

- vă interzice/ v-a interzis să părăsiți locuința, vă ia/v-a luat cheile de la mașină sau vă 

încuie/v-a încuiat în casă? 

- v-a desconsiderat sau v-a umilit în fața altor persoane?  

- v-a amenințat că o să facă vreun rău sau o să omoare pe cineva drag dumneavoastră? 

- a făcut deliberat lucruri care să vă sperie sau să vă intimideze, de pildă să urle și să 

spargă obiecte? 

Rezultatele studiului sunt prezentate în continuarea lucrării. 

 

 

Tabel 3.5.1 Femei care au fost supuse diferitor forme de violență fizică de către un partener sau de către 

alte persoane începând de la vârsta de 15 ani (%) 

Tip violență fizică Partener 

actual 

Partener 

anterior 

Altă 

persoană 

Orice partener și/sau altă 

persoană decât partenerul 

Împingere sau îmbrâncire 5 19 13 23 

Pălmuire 4 15 8 17 

Aruncare cu un obiect dur 2 8 4 9 

Înșfăcare sau tragere de 

păr 

2 10 7 13 

Lovire cu pumnul, cu un 

obiect dur sau cu piciorul 

1 9 5 10 

Ardere 0 1 0 1 

Tentativă de sufocare sau 

strangulare 

1 5 1 4 

Tăiere, înjunghiere sau 

împușcare 

0 1 1 1 

Lovire cu capul de ceva 1 5 2 4 

Oricare din cele de mai 

sus 

7 24 20 31 

Sursă: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe scurt, 2017. 
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Tabel 3.5.2 Femei care au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale de către un partener actual sau 

anterior sau de către orice altă persoană, începând de la vârsta de 15 ani, pe stat membru al UE (%) 

Țară Partenerul actual și / 

sau anterior 

Altă persoană decât 

partenerul 

Orice persoană și / sau altă 

persoană decât partenerul 

Austria 13 12 20 

Belgia 24 25 36 

Bulgaria 23 14 28 

Cipru 15 12 22 

Republica 

Cehă 

21 21 32 

Germania 22 24 35 

Danemarca 32 40 52 

Estonia 20 22 33 

Grecia 19 10 25 

Spania 13 16 22 

Finlanda 30 33 47 

Franța 26 33 44 

Croația 13 13 21 

Ungaria 21 14 28 

Irlanda 15 19 26 

Italia 19 17 27 

Lituania 24 16 31 

Luxemburg 22 25 38 

Letonia 32 17 39 

Malta 15 15 22 

Țările de Jos 25 35 45 

Polonia 13 11 19 

Portugalia 19 20 24 

România 24 14 30 

Suedia 28 34 46 

Slovenia 13 15 22 
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Slovacia 23 22 34 

Regatul Unit 29 30 44 

Sursă: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe scurt, 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5.3 Violența psihologică în cuplu, pe tip de abuz și pe tip de partener (%) 

 Partener actual Partener anterior Orice partener (actual 

și/sau anterior) 

Comportament dominator 16 40 35 

Violență economică 5 13 13 

Comportament abuziv 15 37 32 

Șantaj cu invocarea 

copiilor/abuzarea copiilor 

2 14 8 

Orice abuz psihologic 23 48 43 

Sursă: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe scurt, 2017. 
 

 

Tabel 3.5.4 Femei care au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale de către un partener actual sau 

anterior sau de către orice altă persoană, începând de la vârsta de 15 ani, pe stat membru al UE (%) 

Țară Violență 

fizică 

Violență 

sexuală 

Orice formă 

de violență 

fizică sau 

sexuală 

Violență 

psihologică din 

partea unui 

membru al 

familiei 

Orice formă de 

violență fizică, 

sexuală sau 

psihologică 

Austria 27 5 30 9 31 

Belgia 14 14 25 11 30 

Bulgaria 28 3 29 5 30 
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Cipru 10 4 12 5 15 

Republica Cehă 30 3 32 8 34 

Germania 37 13 42 13 44 

Danemarca 36 13 42 12 46 

Estonia 43 10 48 9 50 

Grecia 20 5 23 7 25 

Spania 21 11 28 6 30 

Finlanda 46 11 51 10 53 

Franța 33 20 44 14 47 

Croația 28 2 30 5 31 

Ungaria 20 5 24 8 27 

Irlanda 21 9 26 5 27 

Italia 25 11 31 9 33 

Lituania 15 6 18 8 20 

Luxemburg 35 15 43 13 44 

Letonia 30 7 33 8 34 

Malta 16 10 21 4 23 

Țările de Jos 16 20 30 14 35 

Polonia 14 4 17 5 18 

Portugalia 24 3 25 5 27 

România 23 1 23 4 24 

Suedia 33 15 41 12 44 

Slovenia 8 6 12 7 16 

Slovacia 33 4 34 8 36 

Regatul Unit 25 18 36 11 40 

Sursă: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe scurt, 2017. 
 

  

 Alte informații din studiu reflectă faptul că:  

- 31% dintre femei au suferit unul sau mai multe acte de violență; 

- cele mai des întâlnite forme de abuz fizic au fost: împingerea sau îmbrâncirea, 

pălmuirea, înșfăcarea sau trasul de păr; 
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- 11% dintre femei au fost supuse unei forme de violență sexuală începând cu vârsta de 

15 ani; 

- 6% dintre femei au menționat faptul că cineva le-a forțat să ia parte la o activitate 

sexuală fără să vrea sau fără să poată refuza; 

- 5% dintre femei au menționat faptul că au fost forțate să întrețină raporturi sexuale; 

- 43 % dintre femei au avut parte de o formă de violență psihologică din partea unuia 

din partener de viață; 

- 5% dintre femei au fost supuse violenței economice în relația curentă. 

 

Tabel 3.5.5 Contactarea serviciilor și discuțiile cu alte persoane despre cel mai grav abuz suferit după 

15 ani, pe tip de violență și de agresor (%) 

 Orice partener Altă persoană decât partenerul 

Abuz fizic Abuz sexual Abuz fizic Abuz sexual 

Poliția sau alte servicii 31 39 24 30 

Cu familia / prietenii 36 28 44 37 

Cu nimeni 1 0 1 1 

Sursă: Violența împotriva femeilor: o anchetă la nivelul UE -  Rezultatele pe scurt, 2017. 
 

 

 Pe baza rapoartelor Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) pentru anul 2017, 

au existat un număr de 20.531 de fapte de loviri și alte violențe comise în interiorul familiei. 

Agresorii sunt: 18.835 bărbați (92%), 1.588 (7.7%), 85 băieți și 23 fete iar principalele victime au 

fost: 15.584 femei (76%), 4.029 bărbați (20.5%), 538 fete și 466 băieți. 

 Pe durata aceluiași an, IGPR a primit plângeri pentru 81 de violuri, 44 de agresiuni 

sexuale, 108 de acte sexuale cu minor și 84 de omoruri iar în cazul violurilor și agresiunilor 

sexuale raportate, cele mai multe victime au fost fete minore. 

 Au existat în 2017: 46 de femei, 26 de bărbați și 12 copii (6 fete și 6 băieți), ce și-au 

pierdut viața ca urmare a agresiunilor din interiorul familiei.  

 Pentru cazurile de lovire sau alte violențe în interiorul familiei, dintr-un total de 20.531, 

9.324 au fost în mediul rural iar 10.959 în mediul urban. 82.47% din acestea (16.932 cazuri) s-au 

întâmplat la domiciliu iar 17.53% (3.351 cazuri) au avut loc în spații publice.  
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 Dintre toate cazurile raportate, victima a avut drept autor: soțul / soția / fostul partener 

(9.958), partenerul sau partenera actuală (3.803), părinte sau tutore (2.396), fiu sau fiică (1.783), 

alte persoane din anturajul victimei sau necunoscuți (3.647). 

 Pentru cazurile de viol, 52.48% (95) au avut loc la nivel urban iar 47.52% (86) la nivel 

rural. Din totalul cazurilor, 152 au avut loc la domiciliu iar 29 în spații publice. Dintre toate 

cazurile raportate de viol, victima a avut drept autor: soțul / soția / fostul partener (26), partenerul 

sau partenera actuală (11), părinte sau tutore (17), fiu sau fiică (65), alte persoane din anturajul 

victimei sau necunoscuți (66). 

 Pentru cazurile de agresiune sexuală, din 44 de cazuri înregistrate oficial, 23 au avut loc în 

mediul urban și restul de 21 în cel rural. Dintre acestea, 81.81% au avut loc la domiciliu iar 

18.18% în spații publice. Dintre toate cazurile raportate, victima a avut drept autor: soțul / soția / 

fostul partener (26), părinte sau tutore (3), fiu sau fiică (27), alte persoane din anturajul victimei 

sau necunoscuți (16). 

 Pentru cazurile de pierderi de viață, dintr-un total oficial de 84 cazuri, 31 dintre acestea au 

avut loc în mediul urban și 53 în cel rural. 76.19% (64) au avut loc la domiciliu iar 23.81% (20) 

în spații publice. Dintre toate cazurile raportate de ucideri, victima a avut drept autor: soțul / soția 

/ fostul partener (20), partenerul sau partenera actuală (19), părinte sau tutore (13), fiu sau fiică 

(9), alte persoane din anturajul victimei sau necunoscuți (23). 

 Compania de marketing și sondaje IMAS, a publicat o notificare, la solicitarea Centrului 

Filla și a asociației Cenform ce a confirmat faptul că Poliția ar trebui să intervină când apare 

violența în familie (52.9% dintre respondenți), fiind urmată de rude (43.2%), vecini (7.7%) iar 

restul de respondenți consideră că părțile implicate ar trebuie să-și rezolve singure problemele. 

 Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați a publicat pentru anul 

2017 rezultatele unui sondaj de opinie realizat la nivel național pe un eșantion de 2. 000 de 

persoane în cadrul proiectului „Campanie Națională de Conștientizare și Informare Publică 

privind Violența în Familie” de unde rezultă faptul că: 

- 4 din 10 români spun că au cunoscut printre apropiați, victime ale violenței în familie; 

- 86% dintre respondenți cred că faptele de violență în familie ar trebui sancționate mult 

mai aspru de către autoritățile abilitate; 

- 72% dintre respondenți consideră că Poliția este instituția ce trebuie intervină în 

cazurile de violență domestică; 
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- 78% dintre cei care au răspuns sondajului știu despre existența unei legi cu privire la 

prevenirea și combaterea violenței domestice. 

 

 

2. Studiu de caz – adăposturile din România pentru femeile victime ale violenței 

domestice 

 

Adăpostul devine un rol important în combaterea violenței împotriva femeilor, acesta  

oferind diverse servicii speciale și măsuri de siguranță. 

Unul dintre principiile de funcționare a unui adăpost constă în a oferi femeilor maltratate,  

posibilitatea de-a identifica propriile abilități și dezvoltarea acestora pentru a avea în viitor o viață 

activă și independentă. De asemenea, un centru urmărește acordarea de ajutor pentru victime de a 

dezvolta o perspectivă de viață optimistă, creșterea încrederii în sine și a sentimentului propriei 

valori, lărgirea abilităților profesionale și sociale, informare și educare pe tema violenței 

domestice. 

Realitatea românească arată faptul că nu sunt centre de stat în toate județele iar în unele  

dintre ele, Direcția de Asistență Socială nu poate oferi sprijin complet victimelor. Acestea ar 

trebui să apeleze tot la centrele private. 

În 2018, au existat șase județe unde nu exista niciun centru social unde femeile victime ar 

fi putut fi adăpostite. Chiar dacă legea obligă acordarea unor asemenea facilități, nu există 

penalități legale dacă ele nu sunt oferite. 

Tot în 2018 s-au numărat doar 60 de centre la nivel național unde mamele puteau locui  

împreună cu copiii, mai mult de 90 de zile. 

 Practic, într-un astfel de centru, indiferent că este public sau privat, victima poate 

beneficia de: primire și găzduire pe termen scurt, mediu sau lung, siguranță și securitate, 

programe de recuperare fizică și / sau psihosocială, sesiuni de terapie individuală și / sau de grup, 

programe educative, consiliere juridică și socială, asistență socială, reintegrare socio-economică, 

informări, suport pentru găsirea unui loc de muncă și / sau a unei noi locuințe, ș.a.m.d. În 

asemenea centre, pot lucra persoane calificate: reprezentați ai Direcțiilor de Asistență Socială și 

Medicală, psihologi, doctori, asistente medicale, voluntari precum și fostele victime ce au trecut 

prin abuzuri și vor să-și împărtășească experiența și să ajute. 
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Prin apariția unui nou adăpost într-o anumită comunitate, se ajută la eliminarea  

prejudecătilor existente și sunt implementate noi modele de comportament care ajută în lupta 

contra violenței domestice. Astfel că scopul unui adăpost prin conștientizarea problemelor 

sociale, se referă la: situația femeilor, a copiilor, a impactului pe care violența îl are față de 

societate și comunitate, modalitățile de tratare a efectelor violenței și a luptei contra acestui 

flagel. 

  

 Conform Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și a Rețelei 

de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor31, victimele violenței domestice pot 

apela la următoarele centre regionale pentru asistență din Capitală și din țară (listarea acestora 

este necesară în analiza curentă pentru a se observa numărul redus al centrelor de ajutor pentru 

victimele violenței domestice în raport cu cazurile reale ce există în țara noastră): 

București – Sector 1: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

1, Asociația Diaconia Filiala București, Secțiile de Poliție: 1, 2, 3, 4 și spitalele: Spitalul Clinic 

Sfânta Maria, Spitalul Clinic de Chirurgie ORO-MAXILO-FACIALĂ „Prof. Dr. Dan 

Theodorescu”, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, 

Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgențe 

Oftalmologice. 

București – Sector 2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

2, Asociația Anais, Agenția adventistă pentru dezvoltare, refacere și ajutor, Secțiile de Poliție: 6, 

7, 8, 9 și spitalele: Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul 

Clinic Colțea, Spitalul Clinic de Urgenta Sfântul Ioan. 

București – Sector 3: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

3, Fundația Sensiblu, Secțiile de Poliție: 10, 11, 12, 13, 23. 

București – Sector 4: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

4, Asociația Solwodi, Asociația Casa Ioana, Secțiile de Poliție: 14, 15, 16, 26 și spitalele: Spitalul 

Clinic de Urgență pentru Copii Marie Sklodowska Curie, Spitalul Clinic de Urgență „ „Bagdasar-

Arseni”, Serviciul Medico-Legal. 

 
31 Surse web:  

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați: https://anes.gov.ro/harta/ 

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor: https://violentaimpotrivafemeilor.ro/la-cine-

sa-apelezi-in-caz-de-violenta-in-familie/ 
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București – Sector 5: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

5, Secțiile de Poliție: 17, 18, 19, 24 și Spitalul Universitar de Urgență. 

București – Sector 6: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 

6, Secțiile de Poliție: 20, 21, 22, 25. 

 Alba: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcţia de 

Asistenţă Socială Alba Iulia, Serviciul public de Asistență Socială Cugir, Societatea de caritate 

Uşa Speranţei Tiur-Blaj. 

 Arad: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, Compartimentul 

de intervenție regim de urgență, Fundația Pro Prietenia, Fundația Teofania, Fundația Crisius, 

Asociația Penticostală de Misiune Creștină, Fundația pentru integrare și sprijin social Împreună. 

 Argeș: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Asociația 

Hercules, Asociația Sprijin pentru Viață, Adăpost Speranța, Centrul de primire în regim de 

urgență a victimelor violentei familiale Câmpulung, Asociația Caritas. 

 Bacău: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Centrul de 

intervenție specializată în domeniul protecției familiei, Asociația Caritas, Fundația Episcop 

Melchisedec. 

 Bihor: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, Centru de 

primire în regim de urgență pentru persoane adulte și familii victime ale violenței în familie, 

Asociația Smiles, Asociața Anima Caritabilă. 

 Bistrița-Năsăud: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistrița-

Năsăud, Centru de noapte și cazare pentru persoane fără adăpost, Asociația Afiprofamilia, 

Asociația Benita. 

 Botoșani: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoșani, Centrul 

social de urgență pentru persoane fără adăpost Botoșani, Micul Prinț. 

 Brașov: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov, Asociația 

Pas Alternativ, Biserica Reformată Casa Speranței, Fundația Emmanuel, Asociația Catharsis. 

 Brăila: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila. 

 Buzău: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, Serviciul 

pentru intervenție în regim de urgență în domeniul asisțentei sociale, Centru maternal, Fundația 

pentru copii Sfântul Sava. 

 Călărași: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, Centrul 

maternal Călărași. 
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 Caraș-Severin: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraș-

Severin, Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost. 

 Cluj: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Complexul de 

servicii comunitare destinat persoanelor adulte, Asociația femeilor împotriva violenței Artemis. 

 Constanța: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanța, 

Serviciul de intervenții în situații de abuz, neglijare și violența în familie, Centru maternal 

Mangalia. 

 Covasna: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, Centrul 

de urgențe pentru victime ale violenței în familie. 

 Dâmbovița: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmbovița, 

Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie, Centrul social de prevenire și 

combatere a violenței în familie Împreuna vom reuși, Asociația Târgoviște spre Europa. 

 Dolj: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj, Centrul maternal, 

Asociația Vasiliada Craiova. 

 Galați: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, Servicul de 

asistență pentru persoane defavorizate, Fundația Familia. 

 Giurgiu: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, Asociația 

Letca Nouă. 

 Gorj: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Direcția Publică 

de Protecție Socială, Asociația Vasiliada Târgu Jiu. 

 Harghita: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, 

Compartimentul violența în familie, Serviciul Public de Asistența Socială Bălan, Fundația 

Csibesz, Asociația Socială Umanitară Creștină Ora Internațional. 

 Hunedoara: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, 

Direcţia de Asistenţă Socială Deva, Centrul Social de Urgențe Simeria, Asociația Umanitară 

Renaitre România. 

 Ialomița: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Direcţia 

de Asistenţă Socială. 

 Iaşi: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, Centru social 

pentru ocrotirea femeilor victime ale violenței domestice Iaşi, Direcția de Asistență Comunitară, 

Fundația Hecuba, Fundația Societatea de Psihoterapie și Intervenție Psihosocială Catarsis, 

Centrul de Mediere și Securitate Comunitară. 
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 Ilfov: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov, Centrul de 

primire în regim de urgență. 

 Maramureș: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureș, 

Serviciul Public de Asistență Socială Baia Mare, Asociația femeilor împotriva violenței Artemis. 

 Mehedinți: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinți, 

Adăpostul victimelor violenței în familie, Asociația Filantropia Severin. 

 Mureș: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureș, Centrul de 

prevenire, monitorizare și combatere a violenței în familie Târgu Mureș, Fundația Veritas 

Sighișoara. 

 Neamț: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Fundația 

Columna Piatra Neamț, Fundația Episcop Melchisedec, Centrul Social de Urgență Blândul 

pastor. 

 Olt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Centrul maternal 

Adelina. 

 Prahova: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, Serviciul 

de evaluare inițială intervenție în regim de urgență, abuz și violență în familie. 

 Satu Mare: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, 

Serviciul intervenții pentru situații de abuz. 

 Sălaj: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sălaj, Centrul 

maternal. 

 Sibiu: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, Asociația 

Femeilor din Sibiu, Asociația A.L.E.G., Fundația Edelweiss. 

 Suceava: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, Serviciul 

de intervenție în caz de urgență, Centrul maternal Suceava. 

 Teleorman: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, 

Centrul pentru mama și copilul supuși violenței Roșiori de Vede. 

 Timiș: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Federația 

Caritas a Diecezei Timișoara, Asociația pentru Promovarea Femeii din România, Asociația 

Generație Tânără. 

 Tulcea: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Tulcea, Centrul de 

primire în regim de urgență. 
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 Vaslui: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, Centrul de 

urgență pentru victimele violenței în familie, Centrul de integrare socială și politici 

antidiscriminatorii Vaslui. 

 Vâlcea: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea, Centrul 

pentru victimele violenței în familie. 

 Vrancea: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, Centrul 

maternal, Servicul de prevenire a marginalizării sociale. 

  

 

2.1 Înființarea, finanțarea și conducerea unui adăpost 

 

La nivel național, numărul de centre ce pot acorda servicii femeilor ce provin din medii 

violente, este scăzut în raportul cazurile de violență înregistrate. Acest subcapitol prezintă pașii 

necesari pentru ca un nou centru să fie înființat, condus și finanțat din diferite surse. 

 Adăpostul sau centrul nu trebuie să existe doar ca o locație ce oferă o cazare sigură, ci 

trebuie să reprezinte locul unde victima își poate reveni după abuz, unde se simte în siguranță și 

unde poate cunoaște alte femei ce au trecut sau trec prin aceeași experiență. Prin urmare, un astfel 

de adăpost trebuie să găsească punctul comun între interesele individuale, la nivel de comunitate 

și instituționale. Adăpostul trebuie să respecte: 

- dreptul la viața privată; 

- dreptul la libertate individuală; 

- spirit de solidaritate. 

 Pentru înființarea unui asemenea centru, trebuie o planificare foarte în detaliu, ce necesită 

multe resurse (timp, bani, oameni) și multă răbdare până când proiectul este finalizat și dat în 

folosință. 

 Fiecare adăpost trebuie să funcționeze după un regulament intern care va fi redactat de 

managementul asociației / organizației ce coordonează adăpostul. Acesta trebuie să fie complet, 

scris într-o formă ușor de înțeles, să conțină lista principiilor și a valorilor adăpostului, drepturile 

și obligațiile celor cazați, serviciile incluse, și restul de reguli și responsabilități ale tuturor care 

activează în adăpost.  

 Un regulament corect întocmit trebuie să conțină: 
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- structura, principiile, valorile adăpostului; 

- serviciile oferite pentru victime; 

- personalul care activează în adăpost, indiferent că este angajat sau voluntar; 

- siguranța persoanelor; 

- dispozițiile referitoare la programul de vizite; 

- reguli și responsabilități pentru toate persoanele din adăpost; 

- persoană de contact și număr de contact în funcție de natura nevoii; 

- regurile în caz de părăsire adăpost. 

 

 

 Pas 1. - Motivația 

 

 Dorința de a deschide un centru pentru ajutorarea femeilor abuzate, trebuie să vină de la 

persoanele cu experiență în domeniu, pentru că acestea au toate cunoștiințele necesare despre 

formele, tipurile, efectele și impactul violenței împotriva femeii. Adăposturile sunt astfel necesare 

atât până la stabilirea unei protecții legale corespunzătoare, cât și după aceea (nu toate femeile 

abuzate vor dori să meargă pe calea legată împotriva abuzatorului, unele vor dori doar un loc de 

vindecare și pregătire a procesului de separare). 

 În fiecare regiune a țării, trebuie să existe un adăpost care să oferii servicii atât pe timp de 

zi, cât și pe timp de noapte. Ideal ar fi să existe o infrastructură de transport care să ducă femeile 

rapid de la domiciliu la centru.  

 Așa cum există serviciu de sănătate publică, ar trebui să existe și servicii pentru femeile 

abuzate care se concretizează prin aceste tipuri de centre / adăposturi. 

 

Pas 2. – Încadrarea legală 

 

Orice adăpost trebuie să fie acoperit din punct de vedere legal, de aceea se recomandă ca 

un astfel de așezământ să fie dezvoltat prin intermediul unei asociații /organizații non-

guvernamentale sau non-profit. La înregistrarea oricărei asociații sau organizații, există anumite 

aspecte obligatorii legale cum ar fi: trasarea de responsabilități și sarcini de bază.  

Pentru a se putea obține fonduri de la stat sau din surse private, de exemplu, asociația sau 

organizația trebuie să aibă o formă legală de funcționare.  
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În structura asociației sau organizației ce se va ocupa de crearea adăpostului, trebuie 

stabilită și organigrama: consiliul de conducere, membrii consiliului, departamente specifice 

(financiar, marketing, resurse umane, juridic, logistic etc) și alți membri cu putere de decizie. În 

acest pas, trebuie menționate criteriile de eligibilitate pentru toți membrii și care sunt 

responsabilitățile persoanelor din conducere – coordonare – administrare. 

Trebuie avute în vedere condițiile legale pentru aprobarea standardelor minime de calitate 

pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.  

De asemenea, adăpostul trebuie să respecte legislația națională de funcționare, adică 

Ordinul nr. 28/2019, emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și publicat în Monitorul 

Oficial în 2019 cu privire la standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe 

perioadă determinată, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru protecția 

victimelor violenței domestice (cod 08790CR-VD-I). 

 

Pas 3. – Nevoile acoperite de noul adăpost 

 

 Adăpostul trebuie să urmărească două nevoi de bază: capacitatea (numărul maximum de 

femei ce pot fi primite simultan) și aria de deservire a adăpostului. De exemplu, Consiliul 

Europei a menționat în 1998 că ar trebui să existe un centru de adăpost la 7.500 de locuitori. La 

nivelul României, acest lucru nu este realizat și s-a constatat faptul că, cu cât mai îndepărtat este 

un adăpost, cu atât sunt șanse mai mici ca o femeie abuzată se îndrepte spre el, și astfel scad 

șansele ca aceasta să ceară ajutor de specialitate. 

 În stabilirea ariei de acoperire, trebuie avute în vedere anumite aspecte tehnice: care este 

incidența violențelor în general și a celor domestice în special în zona respectivă; ce statistici 

există pentru zona respectivă pe parte de violență domestică; ce autorități locale și alte organizații 

există în zonă; care sunt nevoile socio-economico-culturale ale zonei respective. 

 

Pas 4. – Planificare 

 

Înainte ca așezământul să fie construit, trebuie planificate o serie de acțiuni necesare. 

Acestea se referă la: planificarea capacității adăpostului (numărul maximum de femei ce pot fi 

primite simultan), planificarea fizică a clădirii (câte corpuri sunt necesare, câte camere, 

materialele de construcție, schițe etc), planificarea serviciilor oferite și a personalului necesar 
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pentru oferirea acestora, planificarea de management care să includă atât cooperarea locală cu 

autoritățile competente, dar și cu autoritățile naționale și alți actori din domeniu și planificări 

financiare pentru a începe proiectul și a-l menține funcțional. 

 

Pas 5. – Conștientizarea fenomenului și strângerea de fonduri 

 

În comunitatea unde se plănuiește ridicarea unui nou adăpost, dar și în zonele din 

vecinătate, se poate efectua o campanie de conștientizare a violenței domestice împotriva femeii 

(și a copilului). Această campanie poate include acțiuni de informare și conștientizare, ședințe 

organizate, mitinguri, întâlniri formale cu autoritățile locale și politicienii locali, precum și de 

informare cu cetățenii, promovare online (pagini web și Facebook), împărțirea de flyer-e și alte 

materiale, colaborări cu mass-media (ziare, posturi radio și televiziune locale), ș.a.m.d. Pentru 

această parte, este necesară o experiență în domeniu a departamentului de marketing. 

Pentru partea de strângere de fonduri, trebuie pornit de la creare unei structuri sau rețea de 

persoane care sprijină și promovează proiectul. Apoi, se caută donatori atât în rândul societăților 

comerciale cât și printre oamenii de rând (un instrument util ar fi Formularul 230 prin care 

persoanele pot redirecționa o parte din impozitul pe venit pentru o asociație / organizație). De 

asemenea, trebuie efectuat un plan pentru găsirea de sponsori și pentru aplicări de finanțări 

nerabursabile la nivel național / european și internațional. Aceste etape sunt efectuate de 

departamentul financiar în colaborare cu celelalte departamente, în special cel juridic. 

 

Pas 6. – Stabilirea locației 

 

Clădirea ce va fi destinată adăpostului, nu trebuie să răspundă doar la nevoia de capacitate 

ci să fie construită astfel încât să ofere protecție maximă pentru cei ce vor fi cazați. Locația nu ar 

trebui să fie făcută cunoscută, pentru protecția victimelor, dar cum un astfel de lucru este destul 

de greu de făcut, în condițiile în care tehnologia din prezent oferă instrumentele necesare pentru 

aflarea de date, clădirea trebuie dotată cu echipament de supraveghere ce folosește tehnici 

sofisticate.  

Locația ar trebui supravegheată fie permanent (pe baza unei colaborări cu o firmă privată 

de securitate) sau cât se poate de des din partea autorităților locale (Poliția, Poliția Locală).  
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Trebuie avut în vedere faptul că nu doar victimile trebuie să se simtă în siguranță în 

interiorul adăpostului, ci și tot personalul lucrător (angajați și voluntari). Măsurile tehnice de 

securitate trebuie să includă: intrări securizate, sisteme de alarme în interior și exterior, existența 

unui sistem tehnic de monitorizare care să încludă (dar să nu se limiteze) la: interforn, cameră de 

luat vederi care să înregistreze în permanență, acces pe bază de cartelă / coduri, garduri înalte cu 

bariere, clădirea să aibă geamuri de protecție cu grilaje. 

În funcție de zona pentru care adăpostul va exista, locația poate fi construită de la zero 

(teren vilan unde se construiește clădirea, situația ideală) sau închirierea unei case, vile, bloc.  

În acest pas, colaborarea cu arhitecți și specialiști în siguranță este necesară pentru că 

trebuie luate în considerare și victimile ce au dizabilități fizice și psihice. 

 

Pas 7. – Structura adăpostului 

 

Adăpostul nu trebuie să dea impresia de închisoare pentru victime. Pe lângă sentimentul 

de siguranță, adăpostul trebuie să permită un trai comun între femeile și copiii cazați.  

Pentru ca revenirea după abuzul îndurat să se realizeze, victimele au nevoie de un spațiu 

adecvat, un loc unde nevoile individuale și intime sunt respectate iar sentimentul existent în 

interior să fie de comunitate. 

Camerele individuale pentru femeile singure sau cu copii nu ar trebui să fie aglomerate, 

pentru a le acorda acestora spațiul personal și de asemenea ar trebui să existe mai multe grupuri 

sanitare pentru a evita aglomerarea acestora. 

Pentru ca victimele să discute împreună, să se cunoască, să-și împărtășească experiențele 

și astfel să se ajute reciproc, clădirea ar trebui să aibă și camere / spații comune unde acestea pot 

socializa. Aceste spații pot fi sufragerii (camera de zi), spații pentru activități culturale și alte 

tipuri de activități, bucătării și chiar grădina clădirii.  

Clădirea ar trebui să aibă zone dedicate întreținerii hainelor, schimbatul bebelușilor, 

educarea copiilor. 

Consilierea victimelor ar trebui realizată într-o parte separată a clădiri (nu în zonele 

comune sau dormitoarele victimelor) și de asemenea, un loc special în cadrul clădirii ar trebui să 

fie ocupat de partea administrativă. Chiar dacă personalul lucrător se intersectează la locație cu 

victimele, cele două părți ar trebui să aibă zone de activatate separate. 
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Astfel, clădirea trebuie să aibă numeroase camere (pentru femei singure, cu copii sau cu 

familii numeroase), băi per familie sau pentru un grup restrâns, cameră de zi cu televizor, radio, 

bibliotecă, încăpere de studiu pentru copii dar și pentru femei, spații de joacă pentru copii, spații 

pentru diferite alte activități. Conexe, amplasamentul trebuie să dispună de: cameră pentru 

alimente și pentru alte elemente (rechizite, produse de curățenie etc), spații de depozitare pentru 

diverse, încăpere pentru utilaje și echipamente, ș.a. 

 

 

 

 

 

 

Pas 8. – Stabilirea necesarului de personal 

 

În stabilirea necesarului de personal, trebuie avute în vedere următoarele criterii: mărimea 

adăpostului, locația, serviciile furnizate, structura organizatorică la locație. Astfel că, personalul 

trebuie să corespundă cu volumul de muncă iar acesta trebuie recompensat financiar pe măsura 

abilităților profesionale. Stabilirea recompensei financiare trebuie să ia în vedere faptul că se 

lucrează cu persoane foarte vulnerabile, cu multe traume iar personalul trebuie specializat pe 

astfel de aspecte.  

În funcție de fondurile financiare dar și de volumul de muncă, numărul angajaților poate fi 

crescut sau scăzut. O mare atenție trebuie acordată personalului pentru a nu se ajunge în situația 

de a exista un volum mare de muncă cu personal puțin sau salarii mici în raport cu experiența / 

volumul de muncă. Totuși, fără resursele umane, adăpostul nu poate funcționa la capacitatea 

normală iar scopul principal pentru care este creat (acela de a ajuta femeile să treacă peste traume 

și să-și continue viața), nu va fi atins.  

Personalul trebuie să fie împărțit pe grupuri, fiecare fiind responsabil de o anumită zonă a 

locației și de un anumit domeniu și trebuie evitate fenomenele de fluctuații personal și de 

epuizare fizică și emoțională. 

Dacă există personal sau voluntari ce nu au multă experiență în domeniu, trebuie asigurate 

procese de formare a competențelor necesare acestui domeniu. Formarea ar trebui efectuată la 
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nivel intens, ca urmare a naturii violenței domestice, și trebuie să cuprindă cursuri, seminare, 

supervizare, practică. 

Nici personalul cu experiență nu trebuie uitat, acesta fiind perfecționat în continuu. Pentru 

că violența domestică poate căpăta valențe noi, personalul trebuie să fie pregătit corespunzător. 

Acest lucru se realizează prin participarea la ședințe pe subiecte concrete, seminarii, conferințe, 

schimb de experiență. 

În activitatea personalului un aspect important îl constituie supervizarea. Ca urmare a 

îngrijirii persoanelor abuzate, personalul poate avea parte de Sindromul Secundar de Stres Post-

Traumatic. Cu alte cuvinte, dacă există personal pentru îngrijirea victimelor abuzurilor, ar trebui 

să existe un personal specializat pentru supravegherea, coordonarea și îngrijirea personalului. 

Este necesar ca personalul să-și poată depăși sau să manevreze într-un mod corect și sănătos, 

propriile emoții în raport cu victimile. 

O parte importantă din categoria de personal, este reprezentată de Voluntari. 

Fiecare adăpost va decide dacă va folosi ajutorul dat de voluntari sau nu. Totuși, 

voluntarii aduc un mare plus activităților din interiorul adăpostului care se reflectă într-o stare de 

bine a victimelor. 

Voluntariatul poate fi împărțit pe categorii:  

- specialiști, sunt acei voluntari care oferă consiliere victimelor sau activează în diverse 

departamente (marketing, financiar, juridic, etc); 

- practicanți, sunt persoanele ce efectuează stagii de practică academică; 

- susținători, sunt cei care ajută la promovarea cauzelor adăpostului și ajută cu 

strângerea de fonduri. 

Avantajele pentru folosirea voluntarilor în interiorul unui adăpost se concretizează în 

schimb de experiențe, aducerea de idei noi, prezentarea de inițiative noi etc. 

 Înainte de acceptarea voluntarilor în interiorul adăpostului, aceștia trebuie să înțeleagă 

foarte bine activitățile derulate și rolul lor, să accepte regulile de conduită, să urmeze toate 

cursurile de pregătire. Voluntarii vor fi întotdeauna coordonați de un membru permanent al 

adăpostului. 

 Toate cele prezentate mai sus nu ar putea fi posibile fără resurse financiare. Calitatea 

serviciilor și pregătirea personalului sunt influențate într-o măsură directă de volumul financial 

existent. Pentru finanțarea adăposturilor, există o serie se recomandări trimise către autoritățile 

locale și naționale: 
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- finanțările să fie incluse în legislație; 

- contractul de finanțare să acopere toate serviciile și activitățile efectuate în adăpost; 

- finanțarea ar trebui să fie la nivelul standardelor profesionale; 

- finanțarea din partea statului nu ar trebui să fie returnată prin taxarea victimelor; 

- sponsorizările private vin să completeze lipsurile de la finanțările naționale. 

 

 Pas 1. – Finanțarea de la bugetul național 

 

Statul are obligația legală să protejeze victimele violenței domestice, atât în context 

public, cât și privat. De aceea, reprezentații statului trebuie să acorde o finanțare considerabilă 

pentru toate organismele și asociațiile care ajută victimile și care luptă împotriva violenței 

domestice. 

Există o tendință la nivel mondial pentru statele dezvoltate de a delega responsabilitățile 

din acest domeniu către asociații, organizații, ONG-uri care primesc fonduri pentru a implementa 

politicile și strategiile naționale și europene. Mișcarea este una bună pentru că aceste asociații, 

ONG-uri și alte organisme din afara statului, au experiența necesară și personalul specializat care, 

de multe ori, lipsește statului. 

În România, printre ultimile proiecte implementate de stat se numără și „Proiectul 

START- O viață de calitate în siguranță!”, prin POSDRU /170/6.3/ S/146738, proiectul fiind 

finalizat în anul 2015 iar valoarea totală a proiectul a fost de 170.207.156 lei, din care 

151.109.913 lei finanțare nerambursabilă. Grupurile țintă ale acestui proiect au fost:  

- 11.150 persoane din care 1.000 femei, 5.050 alte persoane din grupuri vulnerabile 

(4.000 victime ale violenței domestice, 1.000 copii în situații de risc, 50 victime ale 

traficului de persoane); 

- 4.000 experți din instituțiile publice cu responsabilități în prevenirea și combaterea 

violenței domestice și a traficului de persoane și/sau interacționează cu victime; 

- 1.100 manageri și specialiști din cadrul autorităților publice locale și centrale. 

Au existat 10 activități desfășurate prin intermediul acestui proiect: 

1. Stabilirea de bune practici pentru combaterea violenței domestice și a traficului de 

persoane. 

2. Campanii de creștere a conștientizării pentru egalitatea de șanse și cu privire la 

fenomenului violenței domestice și a celui de trafic de persoane. 
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3. Efectuarea diferitelor seminarii de promovare a egalității de șanse și gen, a violenței 

domestice și traficului de persoane. 

4. Investiții pentru dobândirea de abilități profesionale pentru incluziunea socială în 

combaterea celor două fenomene (violență în familie și trafic de persoane). 

5. Stabilirea și implementarea unui mecanism integrat, la nivel național și interinstituțional 

pentru prevenirea, combaterea, monitorizarea, intervenția și rapoartea celor două 

fenomene. 

6. Înființarea liniei telefonice gratuite pentru victimele violenței domestice: 0800500333. 

7. Aplicarea de măsuri discrete pentru protecția victimelor și includerea lor în societate și în 

câmpul muncii. 

8. Înființarea la nivel de județ de comisii pentru monitorizarea modului de intervenție pentru 

cazurile de violență. 

9. Managementul proiectului. 

10. Informarea publicului cu privire la implementarea și derularea proiectului. 

 

 

Pas 2. – Sponsorizări private 

 

Proiectele derulate de stat nu sunt întotdeauna suficiente și complete de aceea toate 

organizațiile non-profit și non-guvernamentale se bazează pe o puternică sponsorizare din partea 

persoanelor juridice și fizice. 

Campaniile menite să strângă fonduri private, trebuie să aibă în vedere faptul că 

promovarea și detalierea violenței domestice este încă un subiect tabu, iar modul de comunicare 

al acestor campanii trebuie să țină cont de posibilul efect pe care-l poate avea asupra oamenilor. 

Găsirea de sponsori sau donatori nu este întotdeauna ușor dar prin crearea de rețele de 

persoane care doresc înființarea unui adăpost, nevoia poate fi propagată mai ușor în societate și 

poate ajunge la persoanele cu posibilități financiare. Orice fel de ajutor primit este bine venit în 

stabilirea centrului. Acesta se poate concretiza, pe lângă bani, în: echipamente, tehnologii, 

servicii, expertiză, conexiuni, promovări etc. 

Pentru a prezenta necesitatea înființării unui nou adăpost, campaniile ce urmăresc 

strângerea de fonduri, trebuie să: 

- pregătească materiale de informare clare și concise; 
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- prezentarea a diferitelor sondaje, investigații, cercetări cu privire la violența domestică 

din zona respectivă; 

- crearea unei imagini pozitive și de mare necesitare a unui nou adăpost; 

- prezentarea efectului pozitiv pe care un astfel de centru îl are asupra comunității 

respective; 

- prezentarea impactului social pozitiv prin care societăți comerciale și persoane publice 

o pot avea prin implicarea în crearea adăpostului; 

- accentuarea importanței pe care societatea o are în rezolvarea problemei violenței 

domestice în comunitate. 

Este necesar ca de fiecare dată o persoană face o sponsorizare sau donație, să se trimită o  

notificare de mulțumire cu privire la acel ajutor dar, mai important, să se menționeze cum acel 

ajutor a ajutat în evoluția adăpostului. 

 Următorul pas este reprezentat de stabilirea serviciilor oferite de adăpost. 

 

 

 

 Serviciile adăpostului 

 

 În funcție de scopul urmărit, adăpostul poate oferi o gamă largă de servicii pentru 

victimele abuzului domestic, cum ar fi: 

1. Serviciu non-stop – un centru pentru victime ar trebui să fie deschis non-stop pentru a-i 

permite victimei să apeleze la adăpost oricând. Marea problemă a acestui tip de serviciu îl 

reprezintă aglomerația. Dacă un centru este deja plin dar există femei ce apelează la 

ajutorul adăpostului în timpul nopții, aceasta nu trebuie să fie obligată să se întoarcă în 

mediul de unde a fugit. În acest caz, se vor căuta alte adăposturi pentru a trimite victima. 

Serviciul non-stop ar putea include și transportul gratuit de la domiciliu la locația 

adăpostului sau de către un alt adăpost cu disponibilitate de cazare. 

2. Consiliere – reprezintă unul dintre cele mai importante servicii oferite de un adăpost. Prin 

consiliere, victima își prezintă cazul de abuz, ce nevoi urgente are și i se dau asigurări cu 

privire la anonimatul său. Pe baza informațiilor oferite de victimă, se poate realiza profilul 

agresorului precum și gradului de pericol în care se află victima. În funcție de aceste 

informații, se pot identifica resursele și soluțiile ce se aplică pentru cazul respectiv. 
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3. Admiterea în adăpost – după ce victima a luat contact cu organizația sau asociația ce 

conduce adăpostul, se fac pregătirile necesare pentru ca aceasta să fie cazată la adăpost. 

Persoana care a luat contact prima dată cu victima ar trebui să o însoțească la adăpost, să 

îi explice procedurile și pașii ce urmează să îi facă în interiorul centrului.  În acest fel se 

crează o relație de încredere între reprezentat și victimă. Reprezentantul ce s-a ocupat de 

victimă, trebuie să evalueze nevoile acesteia și să planifice siguranța ei și a metodelor de 

ajutor. 

4. Prima fază a șederii – în acest pas, victima începe să se familiarizeze cu noua locație, cu 

personalul și reflectă cu privire la situația ei și asupra planului de a depăși episodul 

violent. În funcție de tipul de abuz și starea victimei, prima fază a șederii poate dura de la 

câteva ore la câteva săptămâni. Este important ca victima să decidă ce e de făcut mai 

departe (rămânerea la adăpost, reîntoarcerea la domiciliu, începerea procedurilor de 

separare față de partener etc) cu ajutorul consilierului. Prima fază a șederii trebuie 

concentrată asupra sprijinului oferit către victimă și a planificării în detaliu a planului de 

acțiune. 

5. Consilierea individuală – pe baza evaluării victimei și a tipului de agresor, se stabilesc 

anumite priorități. În această etapă, se oferă sprijin către victimă în luarea deciziilor și se 

începe procesul de vindecare a rănilor cauzate de abuz. Astfel, se pot pune bazele unei 

strategii de lupă a victimei împotriva propriului caz de violență. De asemenea, i se oferă 

victimei și asistență administrativă sau legată de locul de muncă. 

6. Consilierea în grupuri – prin această activitate, se dublează practic consilierea. Prin 

participarea la diferite grupuri, se poate recăpăta încrederea în sine și încurajarea 

interacțiunilor cu restul victimelor, astfel se găsește sprijin și în alte părți. Scopul 

grupurilor este, pe de o parte, deschiderea și povestirea episoadelor violente și, pe de altă 

parte, evoluția spre vindecare a victimelor. Toate grupurile formate, indiferent de scopul 

acestora, trebuie coordinate de către un consilier al adăpostului. 

7. Activități terapeutice – vindecarea și trecerea peste o traumă poate fi realizată prin 

anumite activități cu scop terapeutic, cum ar fi: art-terapia (prin exprimarea artistică, o 

victimă își poate arăta sentimentele, trăirile, gândurile iar arta ajută la eliberarea de 

tensiuni și anxietăți și poate ajuta la creionarea unui nou început, a unui orizont optimist), 

terapia prin joc (este dedicată în principal pentru copii, dar și pentru mamele cu copii și îi 

ajută pe copii să-și exprime emoțiile care nu pot fi descrise în cuvinte), dans (tehnica de 
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dans ajută victimele să se reconecteze cu propriul trup, să se simtă confortabile în propria 

piele și să-l accepte așa cum este), joc psihodramatic (ajută victima să-și însușească noi 

deprinderi și comportamente), terapie prin educație și recreație (ajută în principal prin 

susținerea reciprocă între victime). 

8. Consilierea juridică – este un aspect foarte important în interiorul adăpostului pentru că 

fiecare victimă trebuie să știe ce drepturi legale are și ce posibilități de combatere a 

abuzatorului are, din punct de vedere legal. Astfel, consilierea juridică cuprinde: codul 

penal, legislația națională în vigoare cu privire la violența domestică, modul de 

funcționare a ordinelor de restricție, legislația privind divorțul și drepturile parentale etc. 

Consilierea juridică nu înseamnă doar informare legislativă, ci și însoțirea victimei la 

Poliție, Judecătorie și alte autorități locale pentru pregătirea diferitelor proceduri. De 

asemenea, adăpostul se poate ocupa cu găsirea unui avocat care să se ocupe de cazul 

victimei. 

9. Sprijin financiar – deși este un subiect sensibil, pentru că adăpostul trebuie să aibă resurse 

necesare pentru funcționarea pe o perioadă lungă de timp, victima poate fi ajutată să 

obțină diferite ajutoare sociale oferite de stat. De aceea, relațiile dezvoltate cu autoritățile 

din domeniul asistenției sociale sunt foarte importante în astfel de cazuri. Reprezentații 

adăpostului se pot ocupa de blocarea accesului abuzatorului la sursele financiare ale 

victimei și la obținerea revendicărilor financiare ale victimei, cum ar fi: pensie alimentară, 

alocațiile copiilor etc.  

10. Sprijin locativ – în multe cazuri, victimele părăsesc domiciului din cauza abuzatorului 

neavând un loc sigur unde să se mute (rude, prieteni, cunoștințe) iar achiziționarea unei 

locuințe sau plata unei chirii, este destul de dificilă de realizat. Reprezentații adăpostului 

pot colabora cu instituțiile din domeniul asigurărilor sociale dar și cu cele din serviciul de 

locuințe, de a găsi anumite spații unde victimele cu cele mai grave cazuri să se mute, în 

anonimat complet. 

11. Sprijin medical – violența fizică și sexuală lasă cele mai multe urme. De aceea, victima va 

fi însoțită de către un reprezentant al adăpostului la serviciile medicale care să întocmeze 

un raport cu toate leziunile vizibile și interne iar acest raport va fi folosit de Poliție și 

celelalte organe abilitate. De asemenea, adăpostul se ocupă de îngrijirea rănilor și 

procurarea medicamentelor pentru continuarea tratamentului victimei (dacă este cazul). 
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12. Sprijin profesional – violența domestică afectează și viața profesională a victimei, prin 

împiedicarea acesteia în exercitarea atribuțiilor profesionale. O victimă poate să-și piardă 

locul de muncă ca urmare a partenerului violent ce face scandal la locul de muncă sau 

victima renunță la locul de muncă ca urmare a presiunilor partenerului. Adăpostul se 

implică și în acest caz prin oferirea de sprijin în găsirea unor noi locuri de muncă și în 

îmbunătățirea abilităților profesionale. Un rol important în acest caz îl reprezintă 

colaboarea dintre adăpost și oficiile județele de ocupare a forței de muncă. 

13. Servicii dedicate femeilor cu nevoi speciale – victimele abuzului domestic se regăsesc și 

printre femeile cu dizabilități. Adăpostul trebuie construit astfel încât să fie oferite servicii 

și pentru această categorie (existența rampelor, camere care să faciliteze deplasarea, 

personal medical specializat în cazurile cu dizabilități etc). 

14. Plecarea din adăpst – victimele nu vor putea sta permanent în adăpost, așa că va veni 

momentul în care acestea trebuie să părăsească adăpostul. Acest pas poate însemna o viață 

nouă sau reîntoarcerea la vechea viață. Pentru ca o victimă să plece din adăpost, ideal ar fi 

ca aceasta să aibă deja: loc de muncă stabil (adică o sursă de venit stabilă), o locuință 

nouă, aranjamente educative (o nouă grădiniță / școală pentru copii și o nouă școală 

profesională sau liceu / facultate pentru ea), contacte utile ale autorităților și o persoană de 

contact din partea adăpostului. 

15. Servicii după părăsirea adăpostului – chiar dacă victima a părăsit locația, aceasta poate 

beneficia în continuare de consiliere din partea adăpostului, sfaturi, informații, sprijin 

material, ș.a. 

 

Managementul unui adăpost 

 

 Funcționarea corectă a unui adăpost și, mai ales atingerea scopurilor propuse, se poate 

realiza doar printr-un management eficient și cu standarde ridicate de organizare profesională. 

Fiecare adăpost își setează modul de lucru, care poate fi: personalul reprezintă o echipă completă 

și echipa conduce adăpostul (acest lucru se poate realiza când personalul nu este foarte numeros 

și poate forma o echipă care să conducă), adăpostul este condus de către director ce trasează 

liniile de lucru și o altă modalitate este formată din managementul de echipă în combinație cu 

responsabilitatea individuală. Totuși, fiecare adăpost trebuie să-și stabiliează singură modelul de 
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conducere, în funcție de zona unde activează, tipul de comunitate, resursele avute la dispoziție, 

grupurile țintă etc. 

 Pentru ca victimele ce solicită ajutorul adăpostului să se simtă în siguranță și să se simtă 

că sunt ajutate, o muncă în echipă este necesară, indiferent de structurile ierarhice. O organizare 

ierarhică prea complicată, unde o singură persoană este responsabilă de toate deciziile, poate avea 

consecințe negative pe termen lung asupra adăpostului. 

 Pentru adăpostul ce este condus de către o asociație sau o organizație, înseamnă că există 

și un consiliu de conducere cu mai mulți membri. Acest consiliu este cel responsabil pentru toate 

acțiunile făcute de adăpost, inclusiv cele financiare și juridice. De asemenea, consiliul are și 

posibilitatea de a face angajări și concedieri.   

 Personalul care lucrează în adăpost trebuie să urmeze aceleași obligații și să aibă aceleași 

drepturi ca orice angajat, și aume: dreptul la repaus săptămânal și anual (concediu de odihnă), 

dreptul la concediu medical, preaviz în cazul de demisie / concediere etc. Prin urmare, 

managementul de personal face parte organic din managementul general al asociației / 

organizației ce conduce adăpostul. 

 În cazul aparițiilor de bariere și obstacole în dezvoltarea și menținerea unui adăpost, 

echipa managerială poate folosi consultanță externă în rezolvarea problemelor interne. Această 

cheltuială trebuie prevăzută încă de la începutul funcționării adăpostului și prin folosirea de 

consultanță externă, se dă dovadă de necesitatea investirii într-un management de calitate. 

 Cei mai importanți factori ce conduc la o evoluție pozitivă a unui adăpost, sunt: cultură 

pozitivă de management, depunerea unei munci satisfăcătoare pentru angajați, personal calificat 

în domeniu și dornic să activeze în acest domeniu. 

 Este necesar ca pentru fiecare departament al adăpostului, să se stabilească planuri 

minuționase iar aceste planuri să fie transmise către persoanele implicate direct. Planurile trebuie 

să fie implementate corect, monitorizate, evaluate, adaptate cu factorii interni și externi pentru a 

asigura o coerență a activităților. Astfel, pașii sunt: întocmire plan pentru o perioadă de timp 

stabilită – dezvoltarea planului ca să include obiective, sarcini, resurse, responsabilități – 

prezentarea și discutarea planului cu echipa – punerea de acord asupra informațiilor finale – 

aplicarea deciziilor finale – monitorizarea și evaluarea aplicațiilor – centralizarea și rapoartea 

rezultatelor – modificarea direcțiilor de mers. 

 Managementul unui adăpost trebuie să acopere următoarele departamente: 
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1. Consiliere și sprijin – managementul trebuie să găsească soluții pentru a oferi servicii 

non-stop cu ajutorul personalului angajat și / sau prin voluntari (personal care să lucreze 

ziua și să răspundă la telefonul de urgență noaptea, lucratul în ture zi-noapte). 

2. Traiul în adăpost – managementul are datoria de a se asigura că viața din adăpost este cât 

se poate de normală pentru victime și că acestea au parte de liniște, fără teroare și stres. 

Managementul trebuie să se asigure că personalul angajat și / sau voluntarii 

supraveghează atmosfera din interiorul adăpostului și intervin pentru aplanarea 

conflictelor sau scandalurilor. 

3. Comunicarea – prin comunicare se înțelege cea externă (cu autorități, instituții, sponsori, 

donatori, susținători etc) și cea internă (pe structura ierarhică, în mod descendent și 

ascendant) iar informațiile transmise pe toate canalele oficiale și informale, trebuie să fie 

prompte și eficiente. Managementul trebuie să se asigure că prin comunicare, victimele 

înțeleg modul de funcționare al unui adăpost (prin intermediul unui ghid privind viața în 

adăpost). 

4. Securitatea – managementul trebuie să decidă persoana sau grupul de persoane format din 

personal angajat și / sau voluntari care să fie responsabili cu securitatea atât a victimelor 

cât și a angajaților și a celor care pătrund în adăpost. Acest lucru pornește de la redactarea 

unor planuri, procedee, mecanisme pentru asigurarea securității, acestea fiind actualizate 

în funcțiile de modificările apărute intern și extern. 

5. Resursa umană – prin departamentul de resurse umane, managementul trebuie să 

stabilească fișa postului, profilul candidaților pentru fiecare post, metodele și persoanele 

care să se ocupe de pregătire și instructaj, documentația implicată de angajări și 

voluntariat. Formarea personalului duce spre creare de abilități necesare pentru intervenția 

și prevenirea violenței domestice astfel că personalul angajat și / sau voluntarii trebuie 

pregătiți de către formatori cu experiență. Tot resursa umană trebuie să se ocupe de 

realizarea de statistici interne și cele externe, necesare în atragerea de fonduri. 

6. Resursa financiară – acest aspect este elementul cheie pentru management. Găsirea 

persoanelor potrivite care să se ocupe de strângerea și alocarea resurselor financiare este 

un proces sensibil și dificil. Doar un grup restrâns de persoane trebuie să aibă acces la 

conturile din bancă și să aibă dreptul de a face tranzacții bancare. Managementul financiar 

trebuie să se ocupe de: strângerea de fonduri de la stat / mediul privat, planificarea lunară 

a veniturilor și cheltuielilor, contabilitate, ștate de plată și taxe / impozite către autorități, 
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raportări și altele. Partea financiară a unui adăpost trebuie să fie clară pentru că orice 

inconsistență poate afecta destul de grav procesul de aplicare și obținerea a unei finanțări 

viitoare. Veniturile se pot împărți astfel: venit fix, finanțare publică, sponsorizări, 

cotizații, donații. Este foarte dificil de evaluat costurile anuale sau pentru altă perioadă de 

timp pentru buna funcționare a unui adăpost. Totuși, există o listă de cheltuieli ce trebuie 

luată în considerare la începutul înființării unui adăpost: cumpărare teren + clădire sau 

construcție clădire, închiriat clădire, personal (zidari, faianțari etc), instalații de securitate, 

cheltuieli cu diferite echipamente, mobilier, instalații sanitare, electronice (televizor, 

telefoane), electrocasnice, birouri, jucării, papetărie, grădină și mobilier / echipament de 

grădină, ș.a. 

7. Administrația internă – managementul trebuie să delege unei persoane sau grup de 

persoane din membrii angajați să se ocupe de executarea sarcinilor organizatorile. Este un 

termen destul de vast, pentru că poate include: menținerea în bună funcționare a 

mobilierului, lucrul cu victimele, rezolvarea diverselor treburi gospodărești, curățenia 

adăpostului etc. 

8. Voluntariatul – o parte separată a managementului constă în recrutarea, pregătirea și 

supravegherea voluntarilor căci aceștia reprezintă acel factor ce nu consumă multe resurse 

financiare (doar cele din pasul de recrutate / pregătire) și au impact pozitiv asupra 

adăpostului. 

 

 

Relațiile publice ale unui adăpost 

  

 Prin existența unui departament de relații publice (ca departament de sine stătător sau ca 

sub-departament ce aparține de Marketing), adăpostul urmărește mai multe scopuri, printre care 

creșterea conștientizării asupra violenței domestice și dezvoltarea de campanii publice. 

 Înainte de înființare sau după, un adăpost trebuie să se promoveze în comunitare pentru ca 

victimele să știe unde să se îndrepte. Prin promovarea unui adăpost, se prezintă împortanța 

existenței unei entități ce luptă împotriva violenței domestice, se crează o imagine pozitivă în 

mediul local, persoanele și instituțiile cu putere de decize sunt convinse să se alăture cauzei, se 

generează un lobby puternic în această direcție. 
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 Aspectul de relații publice răspunde de obicei la cinci puncte: Cine suntem noi? Care este 

grupul țintă sau Cui ne adresăm? Ce aducem în comunitate sau Ce mijloace eficiente folosim? 

Care sunt serviciile oferite de noi sau Ce nu este adăpostul nostru? Ce informații transmitem pe 

piață? 

 Mesajul format de către adăpost trebuie să fie transmis de către membrii adăpostului 

pentru că ei sunt cei mai în măsură să transmită informațiile esențiale. Odată format mesajul, 

acesta se transmite către grupurile țintă. Mesajul trebuie să conțină și statistici, publicații, analize, 

studii etc, la nivel național dar și din comunitate. Acest mesaj complet, poate fi transmis atât către 

victime, dar și către partenerii sau viitorii parteneri ai adăpostului: instituții, partide politice, 

sponsori, reprezentați ai diferitelor asociații etc. 

O mare atenție trebuie acordată conținutului mesajului. Acesta nu trebuie să conțină 

adresa exactă a adăpostului, elemente care să ducă la identificarea locației, iar persoanele 

lucrătoare și / sau voluntare trebuie să fie anonime.  

 După ce s-a stabilit conținutul mesajului și unde trebuie să ajungă, trebuie identificate și 

canalele de comunicare. Unele dintre acestea pot fi gratuite (pagină de Facebook, website, blog, 

buletine informative) sau contra cost (reclamă stradală, flyer-e sau prin mass-media). De 

asemenea, partenerii adăpostului pot promova în cercurile lor, mesajul adăpostului. Alte metode a 

transmite mesajul, sunt: autocolante pe diferite mijloace de transport, comunicate de presă locale 

și naționale, organizarea de evenimente și conferințe, apariții publice. Astfel de evenimente 

trebuie organizate cu mare protecție și doar pentru persoanele interesate de subiect, pentru a evita 

participarea abuzatorilor care pot afla astfel informații sensibile despre victim. 

 Transmiterea mesajului trebuie făcută calitativ și nu cantitiv. Este foarte important ca 

mesajul să fie transmis spre / de către persoanele de încredere, ce nu au prejudecăți și pot înțelege 

dimesiunea reală a fenomenului. 

  Apariția unui nou adăpost poate fi promovat cu succes de către celelate adăposturi 

existente la nivel local sau național sau de către ONG-urile și restul actorilor din domeniul luptei 

împotriva violenței domestice. 

 După ce adăpostul a fost înființat, pentru a se atinge scopurile propuse (creșterea 

conștientizării, promovare, atragerea de fonduri etc), se pot efectua campanii de lungă durată 

pentru că s-a dovedit faptul că acestea au un impact mai mare decât cele de scurtă durată. Astfel 

că adăpostul se poate promova cu ocazia zilelor internaționale (Ziua Internaţională a Drepturilor 
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Omului, Ziua Internaţională HIV/SIDA, Ziua Tuturor Sfinţilor etc) și cea mai importantă zi: 25 

noiembrie - Ziua Internațională Pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. 

 Pentru a creștere conștientizarea în societate cu privire la această problemă, adăpostul 

poate crea, din surse proprii sau în colaborare cu parteneri, un Ghid Violență Domestică iar acesta 

poate cuprinde: 

- definirea violenței domestice: ce înseamnă, cum se recunoaște, cine pot fi abuzatorii, 

care sunt cauze, ce soluții există pentru victimă; 

- stabilirea unui plan de siguranță: cum sunt recunoscute semnele începutului de abuz, 

care sunt spațiile sigure ale locuinței, setarea unui cod de urgență cu copiii și vecinii 

pentru a semnala abuzul, existența unui bagaj care să cuprindă lucruri esențiale pentru 

victimă și copii, inclusiv o sumă de bani, un alt telefon mobil și datele de contact 

importante; 

- în cazul părăsirii domiciliului, trebuie găsită o nouă locație (inclusiv centrul de 

adăpost) care să fie secretă și doar puține persoane de încredere din jurul victimei să 

știe de existența acesteia; 

- solicitarea de ajutor: la Poliție, sprijin medical, prieteni, familie, adăpost; 

- solicitarea unui ordin de protecție împotriva abuzatorului. 

 

 

 

 

 

3. Concluzii 

 

În anumite zone ale țării, în special cele rurale, violența domestică este încă considerată 

un subiect tabu ca urmare a faptului că în comunitate se acceptă tacit, într-o anumită măsură, 

existența ei. 

Chiar dacă se pot enumera cauzele fenomenului, nu înseamnă că ele reprezintă și motive 

pentru existența și justificarea violenței în interiorul familiei. Fenomenul nu trebuie tolerat și 

trebuie luptat împotriva acestuia cu toate instrumentele legale existente în prezent. 
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 „Din păcate, țara noastră se confruntă cu o experiență destul de limitată în domeniul 

violenței împotriva femeii” 
Femeia, ca victimă, are la dispoziție un cadru legislativ pentru a putea cere protecție 

(punctul de pornire fiind Legea 217 / 2003 și Legea 211 / 2004) iar una din soluțiile avute la 

dispoziție o reprezintă adăpostul sau centrul de ajutor. După cum s-a văzut, numărul acestora este 

subdimensionat în raport cu cazurile înregistrate. Un adăpost care să cuprindă toate aspectele 

prezentate în capitolul precedent, nu există la noi în țară. Cele existente bifează totuși multe 

dintre criteriile menționate, dar nu pe toate.  

Din păcate, factorul economic este cel care afectează cel mai mult dezvoltarea centrelor 

existente pentru a primi mai multe victime / pentru a oferi mai multe servicii, precum și apariția 

de noi centre. Apoi urmează factori ce țin de politică, comunitate și societate în general. 

Dacă obstacolul financiar este rezolvat cu ajutorul statului sau a mediului privat, și cu cât 

societatea devine din ce în ce mai conștientă de existența abuzurilor împotriva femeilor, cu cât 

fenomenul este făcut cunoscut la toate nivelurile societății românești și prin implicarea în mod 

activ a tuturor actorilor societății românești, lucrurile se pot schimba în bine pentru vinctime iar 

acest lucru se poate traduce în apariția de adăposturi monderne, la standarde internaționale, care 

să ofere o gamă foarte variată de servicii pentru femeile abuzate. 
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