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Cum te putem ajuta în caz de violență în familie?
Asociația ANAIS îți oferă gratuit consiliere și îndrumare socială, consiliere juridică cu privire la drepturile pe care le 
ai, sprijin în vederea obținerii ordinului de protecție, consiliere psihologică și psihoterapie atât pentru victimele 
violenței în familie cât și pentru victimele abuzului sexual în care agresorul nu este partener. Dacă ești în această 
situație sau cunoști pe cineva care suferă din cauza violenței în familie, sună la 0736 380 879 și vorbește cu un 

reprezentant al Asociației ANAIS.
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Legea specială, Legea 217/2003 Republicată pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie, definește 
violența în familie ca fiind “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, sexuale, emoționale ori psihologice, 
inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau 
privarea arbitrară de libertate”.

Este victimă a violenței în familie femeia care este 
împiedicată să-și exercite drepturile și libertățile 
fundamentale. Victima violenței în familie are dreptul la: 
respectarea personalității, demnității și a vieții sale 
private; informarea cu privire la exercitarea drepturilor 
sale; protecție specială, adecvată situației și nevoilor 
sale; servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare 
socială, precum și la asistență medicală gratuită, în 
condițiile legii; consiliere și asistență juridică gratuită, în 
condițiile legii.

1. CE ESTE VIOLENȚA ÎN FAMILIE?

Legea definește sintagma “membru de familie” ca fiind 
“ascendenți și descendenți, frații și surorile, copiii acestora, 
precum și persoanele devenite prin adopție, potrivit legii, 
astfel de rude; soțul / soția și / sau fostul soț / fosta soție; 
persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora 
dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în care 

conviețuiesc; tutorele sau altă persoană care exercită în fapt 
ori în drept drepturile față de persoana copilului; 
reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește 
persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 
handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste 
atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale”.

2. CE ÎNSEAMNĂ ÎN ACCEPȚIUNEA LEGII “MEMBRU DE FAMILIE”?

Violența în familie se derulează sub forma unui ciclu, un 
veritabil cerc vicios distructiv, ușor de reperat odată ce 
este cunoscut. Ciclul violenței este alcătuit din trei faze, 
care se succed în timp cu faze din ce în ce mai apropiate 
și cu agresiuni din ce în ce mai grave. Dacă nu se 
întreprinde nimic în acest sens, se poate ajunge la răni 
ireversibile, precum uciderea victimei.
Faza 1 - Acumularea tensiunilor
Unora dintre persoanele care au recurs la violență le 

lipsește încrederea în sine. Acestea sunt incapabile să-și 
exprime sentimentele și dezacordurile, acumulând astfel 
frustrări și nemulțumiri.
Altele doresc să controleze totul în sânul familiei lor și 
refuză negocierea. Orice nerespectare a voinței sau a 
dorinței lor reprezintă o sursă de insatisfacție. 
Aceste doleanțe nediscutate și / sau nerezolvate duc la 
acumularea tensiunilor și vor servi drept pretexte sau 
justificări ale unei izbucniri de violență.

4. CE ESTE CICLUL VIOLENȚEI?

Violența fizică este cea mai vizibilă formă însă ea nu este 
singura formă de abuz pe care un agresor o poate 
exercita asupa victimei. Violența fizică poate fi 
manifestată de exemplu prin: palme și bătăi, lovituri și 
răniri, arsuri, mușcături, fracturi, strangulări, sechestrări, 
omor (sau tentativă). Victimele camuflează adesea relele 
tratamente fizice în accidente.
Legea specială mai prevede și următoarele tipuri de violență:
a) Violența economică face referire la activitățile 
economice și se exercită mai ales prin următoarele 
comportamente: control, refuz de a contribui 
proporțional cu resursele deținute la nevoile casnice, 
însușirea banilor și a bunurilor, exploatare profesională. 
Cu cât persoana este mai izolată și mai dependentă 
financiar, cu atât mai mult devine vulnerabilă în fața 
celorlate forme de violență.
b) Violența psihologică vizează încrederea în sine, în 
identitatea personală și forța de viață. Este exercitată 
mai ales prin intermediul comportamentelor de: dispreț, 
denigrare, umilire, șantaj, amenințări, control și 
supunere după propria voință, izolare, îngrădirea 
libertății, hărțuire, atentare la entuziasmul și energia 
celuilalt, maltratarea animalelor. Violență psihologică 

poate duce la o poziție de influență a autorului asupra 
victimei.    
c) Violența verbală amplifică violența psihologică și 
constă, de exemplu, în: bătaie de joc, insulte, strigăte, 
urlete, ordine impuse în mod brutal.
d) Violența sexuală vizează dominarea intimității 
victimei. Aceasta cuprinde în primul rând următoarele 
acte: constrângere în ceea ce privește contactele sau 
practicele sexuale nedorite (prin metoda șantajului, 
hărțuirii, intimidării etc), viol marital (sau tentativa), apel 
la practici sexuale cu terți.
e) Violența socială poate apărea prin limitarea 
contactului cu familia, interdicția de a avea prieteni și de 
a fi vizitată, închiderea în casă sau lipsa accesului în 
locuință, limitarea accesului la informație (telefon, 
mass-media), verificarea telefonului, atitudine 
dură/nepotrivită față de cunoscuții victimei etc. 
f) Violența spirituală se manifestă prin ridiculizarea 
credințelor religioase, interdicția de a merge la biserică, 
folosirea principiilor biblice ale victimei pentru 
satisfacerea nevoilor partenerului abuziv, folosirea 
religiei pentru justificarea abuzului, impunerea de a 
adera la o altă religie decât cea dorită de victimă.

3. SUB CE FORME SE MANIFESTĂ VIOLENȚA ÎN FAMILIE?
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Faza 2 - Situația de abuz
În oricare din cazurile precedente, persoanele sfârșesc 
prin a izbucni pentru a se descărca sau pentru a regla 
conflictele în avantajul lor. Victimele se simt prinse în 
capcană, terifiate, neputincioase. Adesea singura soluție 
pentru a stopa actul de violență este de a se conforma 
exigențelor partenerului. Apoi declinarea responsabilității 
și justificarea autorului violenței. Persoanele autoare ale 
violenței caută, în cele din urmă, să minimizeze actele lor 
de violența, precum și consecințele acestora. De altfel, ele 
se justifică invocând cauze externe (stres, oboseală, șomaj 
etc) sau comportamentul victimei în scopul de a-și 
justifica scăpările.
Victimele încep să se îndoiască de ele, să se culpabilizeze 
și termină prin a-și spune că ele sunt cele care trebuie să 
se schimbe, pentru ca violența să înceteze. 
Responsabilizându-se astfel, pentru violența 
partenerului lor, ele contribuie fără să conștientizeze la 
perpetuarea ciclului violenței.
Faza 3 - «Luna de miere» 
Odată depășit momentul crizei, autorii violenței își 
exprimă regretul, promit că nu vor mai adopta un astfel 
de comportament, simt frica pierderii partenerului și fac 
tot ce pot pentru a fi iertați.

Persoanele agresate recapăta speranța, își doresc să 
creadă promisiunile de schimbare ale partenerului și 
acceptă scuzele însoțite de gesturi frumoase. Ele 
minimizează, la rândul lor, violența fără a fi conștiente că 
asta conduce la o distrugere din ce în ce mai mare a 
identității și a sănătații lor, întărind astfel sentimentul de 
imunitate al partenerului lor.
Aceste perioade de răgaz se estompează de-a lungul 
timpului până la dispariție, frica înlocuind în mod 
progresiv speranța.

Dacă violențele fizice și sexuale grave sunt, în mod clar 
percepute ca atingeri la integritatea persoanelor, 
celelalte forme de violență fiind mai subtile, sunt mai 
dificil de identificat, detectat și de dovedit.
Repetiția faptelor aparent neimportante, când sunt 
privite izolat generează atingere integritatii fizice a 
persoanei.
Violența minează încrederea în sine, distruge bunăstarea 
și degradează sănătatea. Aceasta antrenează probleme 
psihologice și psihice precum stresul, anxietatea, 
depresia, insomnia, dureri de cap, de stomac sau de 
spate, oboseală cronică, etc.

Consecințele violenței în familie asupra 
copiilor
Copiii nu sunt niciodată cruțați de violența care 
domnește în familia lor. Fie că sunt martori direcți, fie 
indirecți, aceștia suferă, sunt fragilizați și pot fi predispuși 
tulburărilor precum sentimente de insecuritate, 
angoasă, culpabilizare, tulburări de somn sau de 
alimentație, dificultăți de învățare sau relaționare.
Adesea, aceștia și-ar dori să poată interveni să-și atribuie 
un rol protector prea mare pentru vârsta lor. Sunt 
animați de sentimente contradictorii și nu pot denunța 
violența, fiind prinși în conflictele de loialitate între 
părinții lor. Ei riscă, de asemenea, să dezvolte un înalt 
nivel de toleranță la violență.

5. CARE SUNT CONSECINȚELE VIOLENȚEI?

Responsabilitatea fiecărui act de violență psihologică, 
fizică, sexuală, spirituală, economică sau socială revine 
persoanei care îl exercită, oricare ar fi motivele invocate. 
Nu atitudinea celuilalt face ca persoana să fie violentă, ci 
ceea ce reacționează în interiorul agresorului și îi 
aparține. Comportamentele celuilalt nu pot fi 
considerate în niciun caz drept cauză a violenței, ci cel 
mult ca element declanșant.
Situațiile următoare constituie situații declanșante 
frecvente: o acumulare de frustrări, un dezacord sau un 
conflict, un refuz al celuilalt de a se supune nevoilor sau 
dorințelor (mai ales sexuale), o dorință de independență, 
autonomie din partea celuilalt, o dorință de separare sau 
un refuz de contact după o despărțire.

Atunci când persoana autoare a violenței invocă aceste 
fapte ca justificative ale violenței, tinde să se sustragă 
responsabilității. Putem mereu alege să părăsim un loc, 
mai degrabă decât să lăsăm frâu liber violenței.
De altfel, violența fiind interzisă de către lege, autorul 
consideră că propria lege este mai presus de legea 
comună. În niciun caz violența nu este scuzabilă.
În ceea ce o privește pe victimă, dacă aceasta nu este 
responsabilă de violența exercitată de către partener, 
este în schimb responsabilă pentru asigurarea propriei 
siguranțe și a copiilor, sau să solicite ajutor dacă nu este 
în masură să se protejeze de una singură, ceea ce este 
cazul în mod frecvent (mai ales din cauza fricii suscitate 
prin amenințări și dificultatea de a avea grijă de sine).

6. CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU CE?



04

Violență versus familie
O femeie care trăiește într-o relație de violență își pierde 
încrederea în ea însăși și în capacitatea sa de a participa la 
viață. Femeile maltratate prezintă dificultăți de acces la 
informații, precum și la seviciile de sănătate existente. 
Consecințele violenței domestice pot persista timp 
îndelungat după consumarea actului de violență propriu-zis, 
iar repercursiunile în timp ale diferitelor tipuri de violență și 
multiplele episoade sunt cumulative. Cercetările medicale și 
psihologice au stabilit că acolo unde violența este cadrul 
obișnuit într-o familie, copiii pot fi ei înșiși victime directe 
care suferă astfel de violențe fizice, psihologice și sexuale, iar 
problemele de sănătate sunt permanente.

Totodată, copiii suferă din cauza violenței îndreptate 
împotriva mamei. Copiii care sunt martorii unor 
comportamente brutale ale părinților suferă mult mai 
frecvent de angoase, depresii, de lipsa respectului de sine, 
de coșmaruri, slabe rezultale la școală, precum și de alte 
probleme cum ar fi tulburările de comportament, 
agresivitatea permanentă, comparativ cu copiii care nu au 
astfel de probleme familiale. Frecvent, victima devine 
agresor și, astfel, copiii victime ale violenței devin la rândul 
lor agresori. Este demonstrat faptul că o proporție 
importantă de adulți care comit acte de violență sexuală și 
care ajung în sistemul penitenciar, au fost ei înșiși expuși 
acestor tipuri de acte sau altor forme de violență în timpul 
copilăriei lor. Violență domestică se află la originea a 
numeroase boli fizice și mentale, consultații, spitalizări și 
incapacitate temporară de muncă, precum și a unui consum 
ridicat de medicamente și a altor servicii de sănătate. Copiii 
crescuți în mediu familial cu grad ridicat de agresivitate și 
violență ajung dependenți de alcool sau stupefiante cu mult 
mai ușor decât copiii din mediu normal de dezvoltare, 
pentru că lipsa stimei față de tată îi determină să își piardă 
modelul masculin, iar lipsa stimei față de mama abuzată le 
conturează lipsa respectului pentru femeie în general. De 
aici și dificultățile în relațiile cu sexul opus.

Frica devine un sentiment dezvoltat în toate formele în 
familia supusă violenței domestice, iar medicii și psihologii 
susțin că frica este unul din motivele care permit instalarea 
cancerului în organism și este o traumă care în acest tip de 
familii are formă continuă. Frica este o emoție, un fenomen 
caracterizat printr-o excitație fiziologică, o modificare a 
expresiei faciale, a gesturilor, psihicului și a posturii. Ca orice 
emoție intensă, ea este însoțită de anumite schimbări 
fiziologice: accelerarea pulsului și a respirației, transpirație, 
tremurături, gâtul și gura uscate, senzație de gol în stomac. 
Ea poate avea și manifestări mai stânjenitoare: urinare 
involuntară. Oamenii și animalele resimt frica în față 
pericolelor, fie că sunt reale sau imaginare. Profesorii de 
psihologie de la Institutul de Psihiatrie al Universității din 
Londra susțin că frica se datorează anticipării durerii. 
Simptomele cele mai persistente sunt tensiunea, 
tremurăturile și tulburările de somn. Ce este mai important 
decât simptomele sunt efectele fricii asupra oamenilor și a 
unității lor, care pot fi devastatoare. În primul rând, 
randamentul se degradează. În măsura în care un om a 
suferit un șoc nervos sau frica îl domină, este vlăguit, slăbit, 
organismul își pierde forța musculară și puterea de 
coordonare mentală. Traiul continuu într-o astfel de 
tensiune face organismul să cedeze și de aici apariția la 
femeile bătute a bolilor degenerative și a celor psihice în 
forme greu de stăpânit medical.

Violența domestică indică totodată că relațiile familiale sunt 
grav afectate, că femeia este lipsită de personalitate, nu are 
stimă de sine și adesea este șantajabilă sau se lasă șantajată, 
cel mai adesea material. Toate avantajele materiale devin 
însă complet inutile, dacă mama nu înțelege importanța 
soluționării relației parteneriale pentru a îndepărta stimulii 
agresivi, care mai târziu vor avea efecte devastatoare asupra 
copiilor ei. Fetele care își văd mama bătută vor tolera 
agresivitățile asemenea ei. Băieții crescuți într-un mediu cu 
violență vor agresa la rândul lor, pentru că asta au trăit și au 
văzut în casa lor.



Numeroase persoane 
nu recunosc violența 
cărora sunt supuse și
nu se consideră ca fiind 
victime ale violenței 
(denigrare, banalizare, 
minimalizare).
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VICTIMĂ DANU?

sa
u

Semne de alertă:
Plângeri vagi: “Am probleme acasă” și simptome cronice 
fără cauză fizică aparentă;
Răni vechi, repetate sau care nu corespund explicației date: 
“Am căzut pe scări”;
Traumatism fizic suferit în timpul sarcinii;
Lipsă de încredere și de stimă de sine, anularea sinelui: “Nu 
știu dacă este important, însă nu e grav”;
Culpabilizare, rușine, subestimarea sinelui: “E vina mea”;
Tulburări emoționale: stres, apatie, angoasă, confuzie, 
depresie, hiperexcitabilitate sau detașare, gânduri 
suicidare;
Probleme psihosomatice: migrene, durere de burtă sau de 
spate, probleme ginecologice, tulburări de somn sau de 
alimentație, oboseală cronică etc.;
Manifestări de teamă (tresăriri la zgomote);
Simptome de stres post-traumatice;
Neputință și resemnare: “Nimeni nu poate face nimic”;
Partener arătând o atenție excesivă, care caută să păstreze 
controlul sau care manifestă denigrarea celuilalt, chiar 
agresivitate;
Izolare socială;
Orice formă de dependență (financiară, afectivă, de 
medicamente etc.).

Probabilitatea violenței 
crește cu numărul de 
semnale de alertă 
prezente.
Când mai multe dintre acestea sunt detectate, 
ne putem întreba:
• Uneori, atunci când anumite persoane întâmpină 
dificultăți ca ale voastre, ne dăm seama că acestea au 
probleme acasă. Este și cazul vostru?
• Cum ați descrie relația cu partenerul vostru? Ce se întâmplă 
când nu sunteți de acord asupra unui subiect, când vă certați?
• V-ați simțit vreodată în pericol sub propriul acoperiș, vă este 
uneori frică de ceea ce partenerul ar putea face sau spune?
• Știm că violența atinge numeroase femei și că această are 
consecințe directe asupra sănătății și bunăstării 
persoanelor. Ați fost deja maltratată? De către cine?
• Ați fost deja umilită sau pălmuită (sau insultată, denigrată, 
bătută, lovită, amenințată)? De către cine?
• Este adevărat că partenerul încearcă să vă controleze, să 
vă împiedice să ieșiți, să vă vizitați cunoscuții, să căutați un 
loc de muncă. 
În vederea elaborării scenariului de protecție, sugerăm 
persoanei în pericol următoarele:
• Notează numerele de telefon importante (poliție, centrul 
de găzduire, urgențe) și păstrează-le într-un loc confidențial, 
ușor de accesat, sau, și mai bine, învață-le pe dinafară;
• Ia contact repede cu un serviciu specializat;
• Vorbește apropiaților, și nu numai, despre situația ta;
• Identifică persoanele de încredere (apropiați și profesioniști);
• Stabilește un mod de comunicare cu o persoană apropiată;
• Informează copiii despre modul cum să reacționeze în 
cazuri de violență: să se refugieze la vecini etc.;
• Pregătește-ți o geantă cu lucruri esențiale pe care să o 
depozitezi într-un loc sigur (la domiciliu sau la apropiați);

Nu încercați să diminuați riscul! Acesta crește proporțional cu numărul de răspunsuri 
pozitive la întrebările de mai sus. Elaborați un scenariu de protecție, care nu va duce la 
apariția unui miracol, dar vă va permite să reacționați rapid, odată cu apariția primelor 
semne de violență. Informează-te asupra drepturilor pe care le ai.!



Suntsau nuo victimă?
Mărturia mea este și povestea ta?ACȚIONEAZĂ!
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“Povestea mea este lungă, viața mea a devenit un infern. 
Sunt atât de singură, izolată și confuză, am căzut într-un 
mare abis. Toate sentimentele mele sunt atât de confuze și 
de amestecate încât nu mai sunt capabilă să le separ. Sunt 
prizoniera unei spirale de frică, această frică care m-a 
paralizat, m-a orbit și m-a făcut să devin pasivă. Orice 
dorință a dispărut din mine! Mă agăț de orice cuvânt sau 
gest drăguț din partea lui, spunându-mi: «Mă iubește totuși, 
nu e așa gravă situația, este doar o trecere, este vina mea, 
trebuie să îl iubesc mai mult, să încerc să-i înțeleg mai bine 
nevoile, etc.» Nu văd pericolul real în care mă aflu, nici 
nevoia de a mă proteja în mod corect, pentru că sunt deja 
moartă pe plan sentimental, pentru că, oarecum, am 
acceptat să nu mai exist. Nu văd nici o ieșire din această 
gaură neagră.
Nu mai exist, nu mai trăiesc, pur și simplu supraviețuiesc. Am 
devenit o moartă vie. Îmi pun toată energia în încercarea de 
a continua să funcționez, ca un fel de robot, bine programat, 
fără emoție. Îmi folosesc toată energia pentru a păstra cea 
mai mare distanță față de propriile-mi sentimente și față de 
celelalte persoane din exterior. Îmi este atât de rușine, am 
devenit o specialistă în a disimula, în a nu mă confrunta cu 
realitatea situației mele care este inacceptabilă. Am devenit 
expertă în a scuza comportamentul celuilalt. Am devenit 
expertă în a mă culpabiliza și a lua asupra mea 
responsabilitatea comportamentului celuilalt. Totul este din 
cauza mea!
Am devenit o campioană a prefigurării eșecurilor, cum să fac 
tot ce-i mai bine pentru el, să nu-l deranjez, să evit o 
izbucnire sau o confruntare. Creierul meu este atât de 
ocupat cu aceste întrebări, 24 de ore din 24, încât nu îmi mai 
pun întrebarea de ce viața mea a devenit un infern! Am uitat 
complet să-mi mai spun «Nu este normal, nu trebuie să 
accept să fiu tratată în felul ăsta!» Am uitat să spun simplu : 
«Stop - Nu - Încetează!!!»
Cine mă poate înțelege când nici eu nu mai reușesc să mă 
înțeleg? Cine mă va asculta fără a mă judeca sau culpabiliza? 
Prima mea eliberare va fi când voi îndrăzni să vorbesc cu 
cineva pentru a crea o distanță, dar cu cine?
A doua mea eliberare va fi de a pleca, să fiu în siguranță, dar 
unde să merg? 

A treia eliberare, să-mi dau timp pentru a reflecta în liniște, 
dar cum să fac asta?
În cazul meu, este un doctor care m-a «forțat» să contactez 
grupul Solidaritatea Femeilor (Solidarite Femmes). Spun 
«forțat» pentru că rezistența mea era foarte puternică. 
Minimizam așa de tare situația mea, nu voiam să mă 
confrunt cu realitatea.
Când am început să vorbesc, m-am scuzat că am răpit timpul 
altcuiva, că am simțit nevoia de a fi ascultată. Eram convinsă 
că nu meritam asta, că erau alte povești mult mai grave că a 
mea.
De îndată ce am început să vorbesc, a fost totul ca o 
avalanșă, ca o persoană căreia i-a fost sete prea mult timp. 
Nu mai reușeam să-mi înfrânez dorința de a vorbi și de a-mi 
dezvălui secretele. A fost un sentiment de vidare a unor 
lucruri ținute atât de bine ascunse timp îndelungat.
Vorbind și ascultându-mă pe mine însămi, am înțeles că 
pericolul era într-adevăr real. «Trebuie să mă protejez, 
trebuie să plec!» Este incredibil acest sentiment de a te 
pregăti material și mental de plecare! Odată plecată, am 
simțit marele «vid», a fost nevoie de un curaj imens pentru a 
nu mă întoarce. A trebuit să mă obișnuiesc cu liniștea, cu 
pacea, cu calmul. Este incredibil acest sentiment de regăsire!
Pentru mine, era clar, singură nu aș fi reușit, aveam nevoie 
de ajutor din partea unor profesioniști. Mi-a luat mult timp 
să accept ajutorul, să îndrăznesc să intru într-un cămin și 
să-mi las soțul în urma mea, singur acasă. Am suferit și am 
plâns mult timp, dar în același timp, acest lucru mi-a redat 
încrederea în mine!
În cămin am întâlnit femei de toate vârstele, statute și 
naționalități care veniseră aici din cauza violenței 
partenerului, ca și mine, de altfel. Într-o primă instanță, acest 
lucru m-a șocat, însă mi-a dat și o stare reconfortantă să știu 
că nu eram singură! În foarte scurt timp, m-am simțit ca 
acasă în cămin și am realizat cât de străină mă simțeam în 
propria casă…
Pentru mine erau importante în mod special grupurile de 
sprijin. Ne reunim toate pentru a schimba păreri, 
sentimente, griji, reacții, pentru a ne gândi la demersurile și 
procedurile noastre ținând cont de emoții. Grupul ne ajută 
să ne înțelegem și să ne respectăm unele pe altele, să 
realizăm progresul pe care l-am făcut, să acceptăm noul curs 
al lucrurilor, să gândim și să luăm deciziile cele mai bune 
pentru noi însene, să trăim împreună liber și în pace într-o 
perioadă foarte dificilă, fără a fi judecate și fără a fi nevoite să 
ne justificăm. Era un privilegiu să ne regăsim în fiecare 
săptămână pentru acest moment prețios pe care l-am 
apreciat enorm…
Aceste sprijine s-au dovedit atât de necesare pentru a mă 
face să înțeleg că eu port responsabilitatea propriei mele 
vieți! Eu sunt cea care trebuie să iasă din rolul victimei și din 
cercul violenței și al fricii, eu sunt cea care trebuie să aleg 
viața, și nu supraviețuirea.” (M.A.)



 Viziunea psihologului asupra
fenomenului violenței in familie

Psiholog clinician Consuela Florentina Păduraru
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Cauzele violenței domestice
Cercetările sociologice și psihologice desfășurate în România 
arată că violența domestică apare în urma cumulării mai 
multor cauze și factori de risc care conduc la declanșarea și 
menținerea conflictelor în cadrul familiei:
• Acceptarea violenței la nivel societal datorită mentalității 
tradiționale care susține superioritatea masculină în raport 
cu cea feminină; 
• Toleranța femeii față de violență, din cauza unor 
dependențe ale acesteia, respectiv dependență materială și 
emoțională față de soț;
• Imagine de sine și stimă de sine scăzută la femeie, lipsa 
încrederii în propriile forțe;
• Dificultăți financiare din cauza unui statut educațional și 
ocupațional scăzut - lipsa unui loc de muncă;
• Dorința partenerului de a deține autoritatea și controlul în familie;
• Istoric de abuz în familia de origine atât pentru agresor 
cât și pentru victimă;
• Prezența mai multor copii în familie și a lipsei de spațiu de 
locuit pentru membrii familiei;
• Existența unor norme religioase care promovează 
supunerea necondiționată a femeii în față bărbatului;
• Factori ce țin de partenerul de cuplu:
- consum de alcool, droguri, factori biologici predispozanți;
- existența unor afecțiuni psihice ale partenerului 
nediagnosticate și netratate (psihoze, tulburări de 
personalitate etc.);
• Insuficientă informare a femeii-victimă cu privire la 
drepturile sale și la posibilitățile de sprijin din partea societății.
Exceptând afecțiunile psihice pe care le poate avea agresorul, 
factorii de risc enumerați, luați separat, nu pot reprezenta o 
cauză în sine pentru apariția violenței domestice.

Formele și procesualitatea
violenței domestice
Cum acționează agresorul
Agresorul atacă inițial încrederea în sine a victimei - violență 
psihică/emoțională. Acesta este un abil manipulator psihic, 
altfel nu-și poate menține victima lângă el.
Agresorul va îndepărta victima de prietenii săi, îi va anula 
viața socială, pentru a o putea controla - vorbim atunci de 
violență socială.
Adesea agresorul interzice victimei să aibă un serviciu sau 
dacă aceasta are, îi ia banii sau îi dictează pe ce are voie să îi 
cheltuie. Dacă victima nu are un venit, atunci agresorul îi 
asigură ei și copiilor traiul doar în anumite condiții - vorbim 
aici de violență economică.
Când victima se revoltă, agresorul va riposta fizic - violență 
fizică. Bătaia e punctul final al agresiunii, după ce toate 
etapele agresiunii psihice s-au încheiat. Agresorul proiectează 
toate nereușitele și frustrările sale asupra partenerului și 
copiilor. După cum se observă, violență psihică, ca și 

comportament negativ, apare prima în procesul violenței 
domestice și este cea mai distructivă la nivelul victimei.
Acest comportament se referă la umiliri repetate acasă, în 
spațiul public, defăimare și umilire în fața copiilor, a rudelor, 
prietenilor, lipsa oricărei aprecieri, minimalizarea oricărui succes, 
amenințări și comportamente care induc teamă, teroare.
Prin abuz emoțional repetat, victima își pierde stima de sine, își 
pierde identitatea și devine o marionetă în mâna agresorului. 
Așa se explică de ce victima nu mai poate lua atitudine când va 
apărea și violență fizică asupra ei și a copiilor.

Analiza fenomenului de violență domestică
Analiza violenței domestice trebuie făcută din perspectiva 
cuplului victimă - agresor deoarece violența ca expresie a 
agresivității apare într-o relație disfuncțională creată și 
acceptată în cadrul cuplului victimă - agresor.
Practica a arătat că în relația victimă-agresor sunt aspecte 
mai greu de modificat (cum ar fi natura impulsiv-agresivă, 
biologică a agresorului) dar că sunt și variabile ce pot fi 
modificate, iar acestea țin în mare parte de victimă.
În multe cazuri relația dintre victima și agresor funcționează 
insular, victima așteptând ca schimbarea comportamentului 
să vină de la partener fără că ea să acționeze în vreun fel, să 
ia atitudine etc.
Cand mă refer la abordarea violenței în familie din 
perspectiva cuplului victimă - agresor am în minte, ca și 
soluție, restructurarea comportamentală la nivelul relației 
dintre cei doi. De exemplu, un agresor poate fi nonviolent în 
multe alte relații ale sale (cu prietenii, colegii, șefii etc). Cum 
se explică asta? Prin faptul că în aceste relații nu i se permite 
să fie violent. Se spune că omul îți face rău atât cât îi dai tu 
voie, iar victima prin pasivitatea sa îi permite și îi întărește 
comportamentul violent.

Cine poate fi victimă?
Desigur, victima poate fi femeie, bărbat, bătrân, copil. Se 
asociază foarte des conceptul de victimă cu femeia 
deoarece statisticile spun că ponderea cea mai mare o au 
victimele femei.
Serviciile dezvoltate la nivelul Bucureștiului se adresează 
atât femeilor cât și bărbaților, victimelor cât și agresorilor.

De ce societatea permite violența domestică?
- pentru că face parte din cultura noastră;
- pentru că și unii dintre noi folosim o formă de violență 
uneori și atunci nu putem blama violența fără a ne blama 
pe noi înșine;
- pentru că am fost învățați să nu ne băgăm în viață intimă a altora;
- pentru că nu am fost educați în copilărie că violența este 
un comportament negativ, ba chiar am fost încurajați de cei 
din jur, respectați atunci când am folosit-o etc;
- nu în ultimul rând pentru că legea nu ne-a pedepsit în 
majoritatea cazurilor pentru violență;
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Când se manifestă agresorul?
Studiile au constatat că agresorul se manifestă atunci când 
sunt îndeplinite 3 condiții:
1. Predispoziția. Factori biologici și sociali.
2. Motivația. Folosirea violenței psihice, sociale, economice 
și fizice ca instrument de coerciție și control asupra 
membrilor mai slabi.
3. Oportunitatea. Ori de câte ori societatea nu intervine prin 
mecanisme specifice împotriva violenței domestice, 
agresorul este liber să folosească violența pentru a-și rezolva 
frustrările și îndeplini dorințele.
La psiholog, în anamneză se constată că mulți dintre agresori 
au fost ei înșiși victime ale violenței în familie, funcționând în 
prezent cu un model de comportament violent perpetuat de 
la o generație la alta.
Această fostă victimă a făcut trecerea spre statutul de 
agresor ca o modalitate de a se adapta la condiții și de a 
supraviețui. După acest prim stadiu, agresorului începe să-i 
placă ceea ce obține prin comportamentul său violent și 
totul se poate transforma în multe cazuri într-un model 
stabil de conduită. 
Am putea spune că, pentru agresori, comportamentul 
violent îndeplinește o funcție foarte avantajoasă în sensul că 
ei obțin niște avantaje de la victimă într-un timp foarte scurt.

Explicații date de agresori:
- neagă sau minimalizează comportamentele violente;
- dau vina pe altcineva sau altceva pentru actele lor;
- dau vina pe partener, pe cererile nerealiste care l-ar 
împinge spre agresivitate.

Terapia cu agresorul
În timpul ședințelor de consiliere se identifică:
- tipul comportamentelor violente;
- factorii declanșatori, factorii favorizanți și factorii de menținere.
În cadrul terapiei cu agresorul se pune accent pe:
- conștientizarea de către agresor a consecințelor negative, 
pe termen scurt și lung, a folosirii violenței. I se aduce la 
cunoștință faptul că partenerul său de cuplu sau oricare 
membru al familiei are o serie de drepturi 
fundamental-umane apărate prin lege. Partea cu legea are 
cel mai mare impact asupra lor.
- recunoașterea propriului comportament violent și 
identificarea cauzelor acestui comportament. Se poate face 
în acest sens o listă cu avantaje și dezavantaje ale 
comportamentului agresiv. În general, agresorul vede multe 
avantaje ale folosirii violenței, în sensul că îi rezolvă rapid 
problemele de frustrare, disputele cu partenerii sau 
membrii familiei, prin coerciție, manipulare, teroare.

Cum se poate stinge violența la un agresor?
a) Prin educație - prin reeducare și prin învățarea unui alt 
comportament care să-l ajute la detensionarea psihică, la 
gestionarea furiei;
b) Prin coerciția comportamentului violent - aplicând legea 
deja existentă;
c) Prin medicație, acolo unde este cazul.

De ce nu pleacă femeile abuzate? 
- sunt îngrozite de amenințările agresorului, le este teamă 
că vor fi ucise;

- diverse forme de dependență ale femeii față de 
partenerul său (dependență psihică, economică);
- socializarea de gen (modele cognitive și comportamentale 
cu care a crescut și s-a socializat femeia în dezvoltarea sa);
- cultura din care face parte femeia (nu orice cultură 
permite separarea și/sau divorțul);
- rușinea de a recunoaște în public umilința eșecului său marital.
Statisticile arată că 85% dintre victimile femei și-au părăsit 
cel puțin o dată partenerul în decursul relației.

De ce se întorc femeile?
Femeile se întorc în general pentru că nu au resurse de 
supraviețuire pentru ele și pentru copii, fiind dependente 
financiar de agresor. În general ele se refugiază la familia de 
origine, unde de cele mai multe ori sunt îndemnate să se 
întoarcă la partener. Adesea li se reamintește aici că violența 
domestică face parte din ''normalitatea socială''. 
Alte motive ce pot fi întâlnite:
- sentimente pentru partener, inclusiv sentimente de milă;
- dorința de a face relația să meargă;
- sentimente legate de copii;
- scuzele și promisiunile de schimbare ale bărbaților;
- lipsa unei rețele sociale de suport;

Aspecte ale violenței domestice 
În practică se întâlnesc 2 tipuri de cupluri disfuncționale, violente.
a) Cupluri în care ambii parteneri sunt agresori, când se 
ceartă și se bat parte în parte - aici copii suferă cel mai mult.
b) Cupluri în care victima (adesea femeia) suportă violența 
fizică, psihică, socială pe parcursul a foarte mulți ani și nu 
vorbește cu nimeni despre acest lucru - în aceste cazuri 
suferă și ea și copii, dar cel mai mult copiii.

De ce să ne implicăm mai mult, mai activ în 
oprirea violenței domestice?
Pentru că în familie este cuibul, laboratorul unde se naște 
comportamentul violent pe care mai tîrziu îl vom întâlni pe 
străzi, în școli, în familia nou formată. Este un cerc vicios care 
trebuie întrerupt.

Ca o concluzie
Violența poate să apară oriunde și în cele mai diferite 
moduri, însă va rămâne doar acolo unde este acceptată de 
către victimă și de către societate. Cu toate acestea nu este 
suficient să găsim cauzele fenomenului de violență fără a fi 
identificate și soluțiile.
În acest sens este foarte importantă informarea și 
consilierea victimei, mai ales a victimei femeie, în procesul 
de oprire a violenței în familie, deoarece:
- femeile pot fi învățate să se opună violenței prin ruperea 
tăcerii, prin renunțarea la atitudinea pasivă de supunere;
- femeile pot educa și schimba opinia publică despre 
violență, prin intermediul rolurilor sociale pe care le dețin 
(soții care nu permit violența în familia lor, mame care își 
educă copilul fără violență, profesori ce pot vorbi elevilor 
despre elementele nocive ale violenței, medici, psihologi, 
funcționari în diverse instituții cu competențe decizionale 
etc.).
Lupta contra violenței domestice nu este un război între 
bărbați și femei, ci este lupta pentru o conviețuire sănătoasă 
pentru cuplu, pentru copiii lor și pentru generațiile următoare.



Ce trebuie să facă o victimă când conștientizează
că asupra ei se exercită violențe, fizice, psihice,
sexuale, emoționale ori psihologice, economice,
religioase, de către un membru al familiei?
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Victima trebuie să-și procure probe pentru dovedirea 
actelor de violență.

Victima are ca instrument ORDINUL DE PROTECȚIE, care: 
• se emite la cererea victimei de către instanța de 
judecată;
• se emite în regim de urgență;
• este scutit de taxa de timbre;
• se emite pe o durata de maxim 6 luni;
• este executoriu și se pune în aplicare de îndată de către 
organele de poliție;
• dacă pericolul persistă victima poate solicita un nou 
ordin de protecție.

Încălcarea ordinului de protecție constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 
o lună la un an. În caz de condamnare, nu se 
poate dispune suspendarea condiționată a 
executării pedepsei.

Care pot fi probele pe care victima ar trebui să le 
prezinte instanței de judecată pentru a putea obține un 
ordin de protecție?

Probe pot fi : 

1. Înscrisuri:
• Acte medicale. Acestea pot fi obținute de la orice 
unitate spitalicească dacă din ele rezultă traume fizice ale 
victimei, sau sub forma unui certificat 
medico-legal/expertiză medico-legală emise de către 
Institutul Național de Medicină Legală “Mina Minovici”.
• Mesaje transmise de agresor sub forma mesajelor 
telefonice sau e-mail.
• Înregistrări audio transcrise de firme autorizate. Nu 
toate instanțele de judecată admit ca probă înregistrările 
audio depuse sub formă de CD, prin urmare victima 
poate apela la firme autorizate de către Ministerul 
Justiției pentru a asigura transcrierea înregistrărilor 
audio. Vicitma poate înregistra orice convorbire 
telefonică sau orice incident pertrecut între ea și agresor 
din care rezultă acte de violență sau amenințări.
• Înscrisuri emise de bănci. Din care rezultă că agresorul 
i-a retras dreptul de semnătură în bancă sau i-a blocat 
sub orice formă accesul la veniturile familiei.
• Înscrisuri din care rezultă că agresorul nu mai 
contribuie la cheltuielile familiei și nici la întreținerea 
minorilor. Acestea pot fi probe în contextul în care există 
și alte forme de violență exercitate asupra victimei.
• Raport sau fișa de evaluare psihologică ori pihiatrică. 
Din care să rezulte traumele psihice suferite de victima și 
eventualele tratamente urmate de acesta.

• Înscrisuri medicale care atestă afecțiuni psihice ale 
agresorului.
• Dovada formulării de plângeri penale împotriva 
agresorului.
• Dovada existenței unor condamnări sau sancțiuni cu 
amendă aplicate agresorului pentru alte acte de 
violență.

2. Martori: Martorii trebuie să fi fost de față când s-au 
exercitat acte de violență fizică, verbală, inclusiv 
amenințări. Nu toate instanțele de judecată 
încuviințează să fie audiați ca martori rude ale victimei. 
Copii nu pot fi audiați ca martori.

Cui trebuie să se adreseze victima violenței în familie?

Dacă victima poate dovedi existența unor acte de 
violență se poate adresa : Asociației ANAIS, unui avocat 
sau direct instanței de judecată.

Victima va completa formularul tip pentru cererea de 
emitere a ordinului de protecție.

Ghid de completare a cererii
pentru emiterea ordinului de protecție

1. La punctul “II” victima va bifa daca are sau nu avocat. 
În cazul în care victima nu are avocat i se poate asigura 
din oficiu, de către instanța de judecată.

2. La punctul “V” din cerere treceți numele agresorului 
(care este pârât) și adresa acestuia. Adresa înseamnă 
locul unde acesta stă, nu cel care este menționat în actul 
de identitate.

3. La punctul “VI” se vor descrie toate actele de violență 
și se vor indica probele care dovedesc actele de violență.

4. La punctul “VIII” se poate solicita și: obligarea 
agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie 
sau recomandarea luării unor măsuri de control, 
efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, 
în special în scopul dezintoxicării.

5. La punctul “X” se va indica dacă victima a formulat 
cerere de divorț și se va indica durata pentru care se 
solicită ordin de protecție (durata nu poate fi mai mare 
de 6 luni, conform legii).
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Unde se poate depune cererea pentru emiterea unui 
ordin de protecție?

Cererea pentru emiterea ordinului de protecție se 
depune la judecătoria de pe raza teritorială în care își are 
domiciliul sau reședința victima.

Care sunt taxele pentru obtinerea unui ordin de 
protectie?

Pentru emiterea ordinului de protectie nu se plătește 
taxă de timbre sau timbre judiciare.
La cerere, victimei i se poate acorda asistență sau 
reprezentare prin avocat. În situația în care cerere 
privind emiterea ordinului de protecție este respinsă de 
către instanța de judecată, aceasta poate să vă oblige 
la plata cheltuielilor de judecată reprezentând 
onorariul apărătorului pârâtului. 

Ce se întâmplă dupa emiterea ordinului de protecție?

După emitere, ordinul de protecție se comunică de 
către instanță: victimei, agresorului și organelor de 
poliție de la domiciliul victimei și ale agresorului.

Cine pune în executare ordinul de protecție?

Ordinul de protecție se pune în executare numai de 
către poliție.

Ce poate face victima în cazul în care agresorul încalcă 
ordinul de protecție?

În cazul în care agresorul încalcă ordinul de protecție 
victima trebuie să apeleze serviciul de urgență 112 și să 
menționeze că este beneficiara unui ordin de protecție 
pe care agresorul l-a încălcat. În această situație 
intervenția organelor de poliție este mult mai rapidă.
Victima trebuie să facă plângere penală pentru 
încălcarea ordinului de protecție întrucât este o probă în 
avantajul ei pentru obținerea unui nou ordin de 
protecție.

Cum poate solicita victima un nou ordin de protecție?

Victima poate formula o nouă cerere pentru emiterea 
unui nou ordin de protecție însă trebuie să facă dovada 
că primul ordin de protecție a fost încălcat sau că 
agresorul constituie încă un pericol pentru viața, 
integritatea fizică sau psihică a acesteia. Procedura 
pentru obținerea unui nou ordin de protecție este 
similară cu cel pentru obținerea primului ordin de 
protecție.

Cum se poate proteja victima până la obținerea 
ordinului de protecție?

Aceasta se poate caza, împreună cu copii minori, într-un 
centru de primiri urgențe pentru victimele violenței în 
familie aflat în zona sa de domiciliu.

Ce ar trebui să facă victima atunci când părăsește 
domiciliul?

1) să ia din domiciliu actele de identitate ale ei și ale 
copiilor, actele de proprietate ale imobilului, actele 
medicale sau orice acte pe care le va folosi ca probă 
pentru obținerea ordinului de protecție;

2) să anunțe organele de poliție că a părăsit domiciliul 
împreună cu copiii minori și se află într-un centru pentru 
protecția victimelor, pentru a nu fi acuzată de agresor de 
răpire a copiilor;

3) să anunțe instituțiile la care învață copii despre 
situația specială a acestora și/sau despre faptul că 
aceștia vor absenta o perioadă de la școală;

4) poate anunța Direcția de Asistență Socială și Protecția 
Copilului ce ține de domiciliul său;

5) poate solicita centrului în care se cazează consiliere 
psihologică pentru ea și copii minori.

Actele de violenta sunt sanctionate de lege chiar și 
atunci când se petrec în interiorul familiei. În 
accepțiunea legii nr 217/2003 republicată, prin membru 
de familie se înțelege:
a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, copiii 
acestora, precum și persoanele devenite prin adopție, 
potrivit legii, astfel de rude;
b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție;
c) persoanele care au stabilit relații asemănătoare 
acelora dintre soți sau dintre părinți și copii, în cazul în 
care conviețuiesc;
d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în 
drept drepturile față de persoana copilului;
e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește 
persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 
handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste 
atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale.

Informează-te!

Legislația civilă: legea nr. 217 /2003 republicată 
- legea specială care reglementează prevenirea 
și combaterea violenței în familie.

Actele de violență sunt sancționate de lege chiar 
și atunci când se petrec în interiorul familiei.
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Asociația Anais 
tel: 0736 38 08 79 / contact@asociatia-anais.ro; 
www.asociatia-anais.ro

Asociația Adra
tel: 021 25 25 117, 021 25 28 690 

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului 
București 
Str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, tel: 021 314 23 15 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 1 
Bd. Mareșal Averescu, nr. 17, tel: 021 222 14 40 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 2 
Str. Olari, nr. 11-13, tel: 021 252 22 02 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 3 
Blvd. 1 Decembrie 1918, nr. 12-14,
tel: 0372 126 100, 021 341 07 12-13, 021 340 15 95 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 4 
Șos. Olteniței, nr. 252-254, parter, tel: 0372 756 313, 
0372 756 314 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 5 
Bdul Regina Elisabeta, nr. 29-31, tel: 021 310 17 31 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6 
Str. Cernișoara nr. 38-40, (zona Piața Gorjului)
tel/fax: 021 745 72 37, 021 745 62 29 

Centre de consiliere
și îndrumare

Serviciile de ajutor
Serviciul de urgență 112

Serviciul De Urgență 112

Orice unitate spitalicească cu serviciu de primiri urgențe

Secțiile de poliție

Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici"
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 9, 042122 București
tel: 021 332 11 56 (centrala),
021 634 65 34 (camera de gardă)
(tariful pentru examinarea persoanelor
și constatarea leziunilor traumatice: 38 lei)

Servicii de ajutor

Adresele secțiilor de poliție București:
Sector 1
Secția 1, 021 31 65 684 - bd. Lascăr Catargiu nr. 22, 
Secția 2, 021 22 29 601 - str. Arhitect Ion Mincu nr. 15, 
Secția 3, 021 31 38 902 - str. G-ral Berthelot nr. 34
Secția 4, 021 22 24 158 - str. Ion Neculce nr. 6
Secția 5, 021 66 75 698 - bd. Bucureștii Noi nr. 54

Sector 2
Secția 6, 021 21 04 335 - str. Paul Greceanu nr. 36
Secția 7, 021 24 22 644 - str. Teiul Doamnei nr. 3
Secția 8, 021 31 66 979 - șos. Mihai Bravu nr. 137
Secția 9, 021 25 52 433 - șos. Pantelimon nr. 290

Sector 3
Secția 10, 021 31 36 945 - bd. Unirii nr. 72, bl. J3G, et. 5 si 6
Secția 11, 021 32 17 212 - Calea Vitan nr. 43
Secția 12, 021 32 45 015 - str. Profesor Ștefan Nicolau 
nr. 2-4
Secția 13, 021 34 50 790 - str. Ciucea nr. 2
Secția 23, 021 25 60 130 - str. Rodnei nr. 52-56

Sector 4
Secția 14, 021 33 62 303 - str. Oițelor nr. 10
Secția 15, 021 46 10 071 - str. Emil Racoviță nr. 2A
Secția 16, 021 33 24 434 - str. Sergent Stoian Militaru nr. 103
Secția 25, 021 68 32 108 - bd. Metalurgiei nr. 89

Sector 5
Secția 17, 021 41 09 002 - str. Doctor Grigore Țăranu nr. 10
Secția 18, 021 33 58 923 - str. Constantin Miculescu nr. 
14-16
Secția 19, 021 42 33 891 - str. Amurgului nr. 17
Secția 24, 021 33 24 901 - str. Bazaltului nr. 20-30

Sector 6
Secția 20, 021 31 53 534 - str. Splaiul Independentei nr. 
319, Complex SEMA PARC, Cladirea OB - 403 A
Secția 21, 021 43 40 188 - str. Dezrobirii nr. 37
Secția 22, 021 41 31 020 - str. Brașov nr. 19
Secția 25, 021 44 41 906 - Aleea Callatis nr. 1A



0736 38 08 79 / contact@asociatia-anais.ro
www.asociatia-anais.ro


