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Violența sexuală  
pe înțelesul tuturor 

Violența sexuală este un fenomen social extrem de grav, cu consecințe de lungă durată pentru victime. Peste 
600.000 de femei din România au fost la un moment dat victime ale unor agresiuni sexuale.  Proporțiile 
fenomenului arată că violența sexuală nu este o întâmplare nefericită sau un accident care se întâmplă altcuiva! 
Violența sexuală este o problemă ce ne implică pe toți fie ca potențiale victime, fie ca martori tăcuți ori ca 
potențiali agresori. Violența sexuală nu ține cont de etnie, religie ori venituri, ține cont însă de gen. Violența 
sexuală afectează disproporționat  fetele și femeile și are drept cauză moștenirea istorică a inegalității între 
femei și bărbați. Un prim pas pentru a stopa fenomenul este să spargem tabu-urile din jurul violenței sexuale, 
să vorbim despre ceea ce ni se întâmplă fără rușine sau culpabilitatea. Rușinea și vina sunt ale agresorului.  

Ce este violența sexuală? 

Elementul de bază ce caracterizează toate formele de violență sexuală este absența consimțământului. Orice 
formă de constrângere, de incapacitare ori înșelăciune în privința unui comportament ori act sexual are efectele 
unei violențe sexuale. 

Unele forme de agresiune sexuală sunt mai clare, mai evidente, implică violență fizică și au ca autori persoane 
necunoscute, în timp ce alte forme de violență sexuală sunt mai subtile, mai greu de detectat pentru cei din jur 
și implică persoane din apropierea victimei ( membrii ai familiei, prieteni, profesori, persoane credibile în 
comunitate). 
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Formele de violență sexuală cele mai frecvente sunt: 

‣ Acte non-consensuale, cu penetrare vaginală, anală, orală, indiferent că penetrarea se 
realizează cu o parte a corpului sau cu un obiect (viol, inclusiv viol marital) 

‣ Atingeri nedorite pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă, comportamente 
de stimulare sexuală pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă ( agresiune 
sexuală) 

‣ Avansuri, propuneri, solicitări cu caracter sexual, adresate unei persoane în mod repetat și 
după ce aceasta a dat de înțeles că nu le dorește (hărțuire sexuală) 

‣ Constrângere la a privi sau la a citi materiale cu conținut sexual (în cazul minorilor, corespunde 
infracțiunii de corupere de minori)  

‣ Obligarea la acte sexuale cu una sau mai multe persoane în schimbul unei retribuții materiale 
( prostituție forțată/trafic de persoane în scop de exploatare sexuală). 

‣ Constrângerea la raporturi sexuale neprotejate și/sau interzicerea contracepției 

‣ Sterilizarea forțată sau graviditatea forțată 

Multe dintre aceste forme de violență sunt incriminate de codul penal ca infracțiuni contra libertății și 
integrității sexuale și sunt pedepsite cu închisorea. Acțiunea penală pentru multe dintre aceste infracțiuni 
se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vatămate. Organele judiciare nu se sesizează din 
oficiu pentru infracțiuni de natură sexuală, iar acest lucru constitutie un impediment pentru raportarea 
agresorilor. 
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Urmările violenței sexuale 

‣ În plan fizic – leziuni dureroare, infecții cu transmitere sexuală, sarcini nedorite; 

‣ În plan emotional – neîncredre, izolare socială, anxietate/depresie, stimă de sine scăzută, 
simptome de stres post-traumatic (fleshback, amnezii, anxietate,tulburări de somn și 
alimentație,comportamente de evitare); 

‣ Risc crescut de suicid. 

 

pagina �3

Violența sexuală în cifre 
Cel puțin  6%  dintre femeile din România au fost victimele unei agresiuni sexuale. 

Doar  5% dintre atacurile violente asupra femeilor sunt raportate la Poliție, mai puțin de  

1% sunt pedepsite. 

70%  dintre agresorii sexuali sunt bărbați, cunoscuți victimelor. 

61% dintre violuri sunt comise într-o casă cunoscută victimei, de regulă chiar domiciliul 

victimei. 

Peste 90% dintre agresori sunt bărbați, iar 19% sunt membrii de familie ai victimelor. 

78% din cazurile de viol sunt achitate. 

În S.U.A., la fiecare 6 minute o femeie este agresată sexual, în Canada la fiecare 4 minute, în 

România aproximativ 200.000 de femei au fost agresate sexual în ultimele 12 luni.



                         

De ce oare? 

Pentru că… sexualitatea este un subiect tabu; nu știm să vorbim cu deminitate și seriozitate despre corpurile 
noastre și ceea ce ni se întâmplă. 

Pentru că… sexualitatea și violența sexuală este înconjurată de prejudecăți – opinia publică judecă victima și o 
considera vinovată de a-l fi provocat pe agresor. 

Pentru că… trăim urmările unei istorii care nu considera violul ca pe o agresiune împotriva victimei, ci ca pe o 
agresiune împotriva tatălui/familiei victimei. Multă vreme solutia legală pentru un viol era căsătoria în timp ce 
astăzi cercetările judiciare pornesc numai la plângerea victimei.  

Pentru că… până la mijlocul anilor 2000, codul penal nu incrimina fapte precum violul marital sau hărțuirea 
sexuală. Practica judiciară este încă defectuoasă în ceea ce privește infracțiunile contra libertății și integrității 
sexuale. 

Pentru că… victimele nu pot beneficia de asistență specializată, nu pot găsi sfaturi, sprijin ori îndrumare 
gratuită. Victimele agresiunilor sexuale sunt tratate neprofesionist de autorități, deseori anchetele penale 
constituindu-se în prilejuri de revictimizare. 

Pentru că… publicul nu mai reacționează la dramele din jurul său. Martorii nu mai intervin pentru cauza 
victimei, trecătorii nu se opresc să ia atitudine când văd o scena de violență. 

    

pagina �4



 
Violența sexuală în mass-media: 
ghid pentru jurnaliste și jurnaliști  
cu conștiință 

Violența sexuală ajunge deseori subiect de infotainment și senzațional. Tentația comercialului și a audienței pun 
în pericol sănătatea și viața supraviețuitoarelor unor  grave acte de violență. Lipsa de empatie, blamarea victimei 
divulgarea datelor personale ale victimelor, judecarea publică și părtinitoare a unor fapte ce fac obiectul unor 
anchete penale nu fac decât să perpetueze un ciclu al violenței împotriva victimelor și să dilueze 
responsabilitatea agresorilor. Minimizarea violenței sexuale în mass-media afectează percepția societății cu 
privire la acest fenomen Mass-media are datoria și puterea de a educa societatea cu privire la realitatea violenței 
sexuale.             

Rețeaua “Rupem tăcerea despre violența sexuală” face un apel către toți jurnaliștii din România pentru a reda 
cazurile de violența sexuală urmărind câteva principii de etică indispensabile unei informări corecte și sensibile. 
Considerăm că jurnaliștii și jurnaliste ar trebui să reprezinte vocea supraviețuitoarelor violenței sexuale pentru 
ca publicul larg să fie sensibilizat în fața unor drame personale și educat cu privire la consecințele și gravitatea 
agresiunilor sexuale. 

Iată câteva principii de lucru atunci când se contactează  victimele 
agresiunilor sexuale: 

‣ Documentarea prealabilă asupra violenței sexuale și a traumelor emoționale asociate acestora. 

‣ Nu uitați: violența nu are scuze sau motive. Vina pentru orice act de violență și mai ales de 
agresiune sexuală este exclusiv a agresorului. 
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‣ Păstrarea anonimatului victimelor. Supraviețuitoarele violenței sexuale au dreptul la 
intimitate, la protejarea identității, la respect și la siguranță. Divulgarea datelor personale 
poate constitui infracțiune și în același timp poate pune în pericol chiar viața supraviețuitoarei. 

‣ Verificarea informațiilor deținute despre un caz, inclusiv cu victima (acest pas trebuie făcut 
înainte de realizarea efectivă a unui material). 

‣ Cunoașterea cadrului legal judiciar dar și a contextului mai larg legat de drepturile femeilor, 
discriminare și violența bazată pe gen. Participarea la traininguri pe aceaste teme aduce un 
avantaj atât pentru jurnaliști cât și pentru audiență. 

‣ Empatia cu victimele, înțelegerea impactului psihologic pe care o agresiune sexuală îl are 
asupra supraviețuitoarelor. 

‣ Evitarea emiterii unor judecăți despre situația victimei; evitarea speculațiilor în atribuirea vinei. 
E mereu nevoie de atenție astfel încât nici un comportament verbal sau non-verbal al 
jurnalistului să blameze victima. 

‣ Concentrarea pe detalierea agresorului și nu a victimei; prezentarea corectă a agresorilor (de 
multe ori aceștia sunt cunoscuți ai victimei și nu necunoscuți). 

‣ Ilustrarea cazurilor de violență sexuală pe un spectru social larg, inclusiv documentarea 
violenței sexuale asupra grupurilor vulnerabie. 

‣ Consultarea cu experte și experți în domeniu, pentru o reprezentare completă și profesionistă 
a cazurilor de agresiune sexuală. 

Pentru a realiza un interviu etic cu o supraviețuitoare a violenței 

sexuale este important:  

‣ Să știți ce urmărești cu acest interviu: (ce dorești să afli, ce cuvinte/ întrebări să eviți). 

‣ Să asigurați un mediu sigur pentru supraviețuitoare bazată pe încredere între jurnalist și 
supraviețuitoarele. Să nu uiți că o astfel de persoană își riscă siguranța pentru a ieși public și a 
povesti despre agresiuni sexuale. 

‣ Să faceți contact vizual și să cereți permisiunea pentru interviu: prezentați-vă pe dvs. și 
organizația de știri din care faci parte.  
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‣ Să începeți prin a vă exprima regretul pentru ceea ce i s-a întâmplat supraviețuitoarei. 

‣ Să acordați atenție mesajelor non–verbale pe care le transmiți astfel încât acestea să nu 
submineze încrederea și deschiderea față de victimă pe care o exprimați în mod verbal. 

‣ Atenție la triggere (la ceea ce i-ar putea trezi victimei stări de anxietate) și evitați-le: cuvinte, 
sunete, mirosuri, fotografii pot aminti supraviețuitoarei de momentul agresiuniunii sexuale. 
Sunt traumatizante și o blochează. 

‣ Fiți flexibil/ă:  începe interviul când supraviețuitoarea e pregătită (chiar dacă durează ore sau 
zile). Așa persoana pe care o intervievați va fi mai deschisă. 

‣ Stabiliți reguli de la început: permiteți-i supraviețuitoarei să dețină controlul asupra interviului 
– unde are loc?, ce se va discuta? 

‣ Evitați întrebarea ”de ce?”. Această întrebare întărește atitudinea de blamare a victimei și 
sugerează că victima ar fi provocat agresiunea sexuală.  

‣ Nu o judecați!  

‣ Precizați-i rolul dvs în cadrul întâlnirii: reporter/ă, nu prieten/ă.  

‣ Permiteți-i să ia pauză/ să se oprească din povestit oricând simte nevoia. 

‣ Mulțumește supraviețuitoarei: mărturia ei contribuie la înțelegerea victimelor și 
supraviețuitoarelor violenței sexuale și poate va încuraja alte persoane în aceeași situație să 
ceară sprijin.  

‣ Informați–vă și oferiți supraviețuitoarelor violenței sexuale informații despre centre unde pot 
primi sprijin. 
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Ajutor pentru victimele 
violenței sexuale 

Ce este violența sexuală? 

Violența sexuală este orice tip de activitate sexuală cu care nu ești de acord și care poate include forme precum: 

‣ Acte non-consensuale, cu penetrare vaginală, anală, orală, indiferent dacă  penetrarea se 
realizează cu o parte a corpului sau cu un obiect (viol, inclusiv viol marital) 

‣ Atingeri nedorite pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă, comportamente 
de stimulare sexuală pe care o persoană le suportă sau este constrânsă să le facă (agresiune 
sexuală) 

‣ Avansuri, propuneri, solicitări cu caracter sexual, adresate unei persoane în mod repetat și 
după ce aceasta a dat de înțeles că nu le dorește (hărțuire sexuală) 

‣ Constrângere la a privi sau a citi materiale cu conținut sexual (în cazul minorilor, corespunde 
infracțiunii de corupere de minori)  

‣ Obligarea la acte sexuale cu una sau mai multe persoane în schimbul unei retribuții materiale 
(prostituție forțată/trafic de persoane în scop de exploatare sexuală). 

‣ Constrângerea la raporturi sexuale neprotejate și/sau interzicerea contracepției 

‣ Sterilizarea forțată sau graviditatea forțată 
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Elementul de bază ce caracterizează toate formele de violență sexuală este absența consimțământului. Orice 
formă de constrângere, de incapacitare ori înșelăciune în privința unui comportament ori act sexual are efectele 
unei violențe sexuale. 

 

De reținut 
Violul sau abuzul sexual nu se întâmplă niciodată din vina 

victimei indiferent de circumstanțele în care ale loc abuzul. 

Chiar daca ai băut, chiar dacă ai invitat agresorul la tine 

acasă, vina este a celui care violează! 

Ce poți face dacă ai fost victima unei violențe sexuale? 

‣ Îndepărtează-te de agresor și mergi într-un loc în care te simți în siguranță. Sună apoi la 112. 

‣ Vorbește cu o persoană în care ai încredere ca să te poată susține emoțional. Sentimente de 
rușine,vinovăție și teamă sunt foarte normale.  

‣ Solicită examinare medicală de urgență – pentru înregistrarea și îngrijirea rănilor, pentru 
depistarea și tratamentul infecțiilor cu transmitere sexuală. Nu uita să ceri și contracepție de 
urgență. 
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În cazul în care vrei să acționezi în instanță: 

‣ Raportează agresiunea la Poliție. Ai dreptul să ceri să fie prezent un psiholog în timpul 
audierilor. 

‣ Dovedirea faptelor de agresiune se face cu un certificat medico-legal de constatare eliberat de 
Institutul de Medicină Legală/și/sau cu martori. 

‣ Nu te spăla! Nu te schimba de haine! Dovezi importante ale agresiunii rămân pe corp și pe 
haine. 

‣ Dacă crezi că ți s-a pus drog în băutură, păstrează o probă de urină și ia-o cu tine la spital. 

‣ Notează cât mai multe detalii despre incident și despre agresor pe măsură ce îți amintești; în 
redactarea plângerii la poliție sunt necesare cât mai multe detalii pe care e posibil să nu ți le 
amintești pe loc.  

‣ Contactează un avocat sau un consilier de la un ONG de profil. Aceștia te pot însoți la poliție și 
te pot ajuta cu demersurile legale necesare. Pentru asistență  juridică poți contacta online și 
Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului http://actedo.org/ro 

Cum poți ajuta pe cineva care a fost victima unei agresiuni sexuale? 

‣ Ascultă – dacă cineva apropiat îți mărturisește că a fost vicimta unui abuz, acordă-i toată atenția 
ta. Poți ajuta ascultând! Este esențial ca persoana care ți se destăinuie să simtă că este luată în 
serios și crezută, că nu este judecată sau învinovățită. Sublinează și întărește mesaje legate de 
nevinovăția victimei. 

‣ Însoțește-o spre serviciile medicale si la poliție. Orice persoană care a fost agresată trebuie să 
beneficieze de un control medical. La medic se pot trata rănile suferite dar se pot face și analize 
pentru depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Documentele medicale sunt importante și 
ca probe, în cazul în care victima dorește să depună plângere penală. 

‣ Ține minte importanța probelor și a plângerii penale în relația cu autoritățile. Nu uita că fără o 
plângere penală din partea victimei, Poliția nu va ancheta cazul. Un certificat medico-legal este 
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esențial ca probă în sistemul de justiție, așă că ofertă-te să însoțești persoana și la Institutul de 
Medicină Legală și pregătește-te să achiți costul cerficatului medico-legal (38 ron). 

‣ Notează numarul plângerii penale astfel încât victima să poată cere informații despre parcursul 
anchetei. 

‣ Informează-te despre serviciile de suport pentru victime. Experiența unei agresiuni sexuale 
poate fi depășită mai ușor cu ajutorul asistenței psihologice.  Ai mai jos câteva numere utile. 

Organizații care oferă sprijin pentru victimele violenței sexuale: 

SIBIU și Național 
Asociația pentru Libertate și Egalitate de 

Gen- A.L.E.G. 
Centru Pilot adresat victimelor violenței 

sexuale: 
Helpline: 0753 893 531, 0369 801 808 
Serviciu de consiliere online: http://aleg-

romania.eu/consiliere/ 

CLUJ-NAPOCA și BAIA-MARE 
Asociația Femeilor Împotriva Violenței-

Artemis 
http://www.afiv-artemis.ro/ 

Telefon: 0264 589 155 

ACTEDO 
Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile 

Omului  
http://actedo.org/ro 

Telefon: 0757 307 928, 0466 72026 
Email: info@actedo.org 

TÂRGU MUREȘ 
IEESR Institutul Est European pentru 

Sănătatea Reproducerii 
Telefon: 0265 255 931 

Email:emicheu@eeirh.org 

BUCUREȘTI 
Fundația Sensiblu 

Telefon: 021 311 46 36 
www.fundatiasensiblu.ro 

BUCUREȘTI  
Asociația Anais 

http://www.asociatia-anais.ro/ 
Telefon: 0721 561 124 

Email: mihaela.mangu@asociatia-anais.ro 

Ai o întrebare? Ai nevoie de sprijin? Vrei sa ajuti pe cineva? Ai acum la îndemână un serviciu de 
consiliere online. Poți vorbi în timp real cu unul dintre consilierii noștrii imediat ce accesezi pagina  

http://aleg-romania.eu/consiliere/
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Sala de audiere a minorului - 
o prioritate pentru protecția copiilor 

Înfiinţarea şi utilizarea sălilor de audiere a minorilor pe o metodologie specială în toate cazurile care necesită o 
intervenţie a sistemului de justiţie este o urgenţă pentru asigurarea protecției copiilor victime sau matori ai unor 
fapte penale, Din pacate de multe ori violențe care afectează minorii sunt de natură sexuală urmări grave pentru 
dezvoltarea minorilor. Fără introducerea unor astfel de facilități ca procedură de lucru standard în cazurile 
penale ce implică minori, statul român nu respectă prevederile conventiei ONU privind drepturile copiilor și nu 
prezintă garanții suficiente pentru protecția cetățenilor săi minori. Prin neutilizarea sălilor de audiere a minorilor 
în cazuri de abuz sexual, autoritățile statului sunt părtași la retraumatizarea copiilor. 
             

Abuzul sexual asupra minorilor:  

Organizația Mondială a Sănătății a definit abuzul sexual asupra minorilor  ca  implicarea  unui  copil  într-o  

activitate  sexuală  pe  care  el  nu  o înţelege, pentru care nu are capacitatea de a-şi da încuviinţarea informată, 

pentru care nu este pregătit  din  punctul  de  vedere  al  dezvoltării  sau  care  încalcă  legile  ori  tabuurile  

sociale. Abuzul  sexual  asupra  copilului  presupune  antrenarea  copilului  într-o  activitate  realizată  cu intenţia 

de a produce plăcere sau de a satisface nevoile unui adult ori ale unui alt copil care, prin vârstă şi dezvoltare, se 

află faţă de el într-o relaţie de răspundere, încredere sau putere. 
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În legislația națională, abuzul asupra minorilor este definit în Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare:  
Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară, a unei persoane care se află într-o relaţie de 

răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care este periclitată viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, 

spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului. Art. 89 (1) 

Formele violentei sexuale asupra minorului sunt descrise pe larg în  HG 49/2011 și își găsesc corespondent în 
articolele codului penal precum:  

1. molestarea  sexuală,  expunerea  copilului  la  injurii  sau  limbaj  cu  conotaţie  sexuală, precum şi 
atingerea copilului în zonele erogene cu mâna sau prin sărut, indiferent de vârsta copilului; 

2. situaţiile care duc la satisfacerea nevoilor sexuale ale unui adult sau ale unui alt copil care  se  află  într-
o  poziţie  de  responsabilitate,  putere  ori  în  relaţie  de  încredere  cu  copilul victimă; 

3. atragerea sau obligarea copilului la acţiuni obscene; 

4. expunerea copilului la materiale obscene sau furnizarea de astfel de materiale acestuia etc. 

5. căsătoria  timpurie  sau  logodna  copiilor  care  implică  relaţii  sexuale  (mai  ales  în comunităţile de 
romi); 

6. mutilarea genitală; 

7. hărţuirea sexuală, definită pentru locul de muncă, pentru copiii care lucrează în sistemul formal  aflat  
fie  sub  incidenţa  Legii  nr.  53/2003  -  Codul  muncii,  cu  modificările  şi completările ulterioare, 
denumit în continuare Codul muncii, fie sub incidenţa Codului civil. 

Potrivit datelor oferite de ANPDCA, în 2013 au existat 11.466 de cazuri (comparativ cu cele 11.350 în 2012, 
10.278 în 2011) de abuz, neglijare sau exploatare a copilui în ţară.  Aceste cifre reprezintă numai cazurile 
înregistrate oficial pe teritorul României, neluandu-se în considerare cazurile de abuz ale minorilor cetățeni 
români din alte state sau ale celor care sunt exploatați fără a ajunge în vizorul autorităților. 
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Un studiu din 2011-2012  arată că aproximativ 9% din populaţia copiilor din ţară de peste 13 ani au declarat că 1

cel puţin o dată cineva a încercat să întreţină relaţii sexuale deşi minorul (băiat sau fată) nu dorea acest lucru. 
Acest studiu de prevalență arată că în continuare numai o mica parte din cazurile de abuz sexual asupra 
minorului ajung la conoștiința serviciilor sau autorităților în drept. Printre cauzele multiple care împiedică 
victimele sau aparținătorii să denunțe agresorul se numără și neîncrederea părților vătămate în modul de lucru 
al autorităților pe care îl consideră ca neprofesionist și traumatizant implicând proceduri precum audierea 
repetată, audiera ce nu ține seama de condițiile subiective ale minorului, de starea și nevoile sale de confort și 
care au ca urmări retraumatizarea victimei (Pivniceru, Luca, 2009). 

Camera de audiere a minorului – bune practici la Cluj și Craiova 

Noul Cod penal, Legea 274/2004 şi H.G. 49/2011 conţin prevederi și referiri la modul în care este necesar să se 
facă audierea minorilor victime, urmârindu-se diminuarea riscului de revictimizare a acestora.  In actele 
normative menționate se specifică necesitatea respectării unei singure audieri care să fie demarată în aşa fel să 
respecte nevoile copiilor. Principiul unei singure audieri a minorului implică asigurarea unei baze tehnice care 
să respecte mai multe cerințe – să asigure respectarea drepturilor minorului și in același timp să ofere 
posibilitatea echipei de profesioniști ce lucrează la caz să își obtină informațiile necesare pentru sustinerea 
demersurilor legale și de asistență ghidate de interesul suprem al copilului.  

Camera de audiere a minorului este de fapt atât un 
modul tehnic cât și o metodologie de lucru care 
asigură o balanță între confortul minorului și nevoile 
de informație ale specialiștilor. O astfel de 
metodologie presupune intervievarea minorului de o 
singură persoană într-o unică sesiune de audiere, 
iar materialul realizat poate fi utilizat de toți 
specialiștii implicați inclusiv de către magistrați.  

 Date obţinute în proiectul BECAN (Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect) a fost un proiect iniţiat de Institute of Child Health, 1

Department of Mental Health and Social Welfare, Atena şi finanţat de Comisia Comunităţilor Europene, prin linia de finanţare FP7-HEALTH-2007-B. 
Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2009 – septembrie 2012 concomitent în 9 ţări: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FRI 
Macedonia, Grecia, România 
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Din punct de vedere tehnic, camera de 
audiere a minorului conține de fapt o suită 
de 3 sali – sala de audiere, sala tehnica și sala 
de așteptare fiecare echipată corespunzator. 
Astfel sala de audiere propriu-zisă  respectă   
cerințe privind crearea unui cadru securizant 
și atractiv pentru minor  în care acesta să se 
simtă înțeles, acceptat iar specialiștii oferă 
suportul emoțional și informațional necesar 
care să lepermită  să creeze o relație de 

încredere, relaxată și de cooperare cu acesta. Sala de audiere va fi obligatoriu echipată cu o masă și două scaune 
și cu o serie de materiale ( jocuri, creioane colorate) care să permită minorului să-și exprime indirect (non-
verbal) prin activități specifice vârstei  pe parcusul interviului. Echipamentul tehnic din sala de audiere va 
cuprinde o camera/camere video care să înregistreze interviul, microfoane și un echipament de comunicare 
între intervievator și alți specialiști aflați in camera tehnică (polițiști, avocați, asistenței sociali, procurori). 
Intervievatorul va ghida discuția cu minorul atât după grila de interviu stabilită anterior cât și după întrebările 
venite din sala tehnică de la alti specialiști. 

Camera tehnică va conține echipamentul de inregistrare precum și personalul tehnic responsabil de 
inregistrarea audierii. Tot in sala tehnică vor fi prezenți și specialiști/membrii echipei interdisciplinare care pot 
urmări print-un geam- oglindă reacțiile minorului și-i pot pune intrebări  numai prin intermediul 
intervievatorului. Sala de așteptare este rezervată aparținătorilor și specialiștilor după ce aceștia își pun 
intrebările lămuritoare.  

În prezent în România există numai două astfel de săli special amenajate și numai două echipe interdisciplinare 
(magistrați, polițiști, asistenți sociali, psihologi) formate în tehnici de audiere a minorilor victime ale violenței. 
Aceste două exemple de bune practici sunt de găsit în prezent numai la Cluj și la Craiova, modele pilot realizate 
printr-un proiect inițiat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), cu sprijinul 
ambasadei Frantei la București.  

Echipele multidisciplinare formate pentru audierea minorului funcţioează pe baza unui protocol semnat la nivel 
naţional de  ministerele de Interne,  Justiţie, Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale, Sănătăţii, iar la nivel 
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judeţean de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj, DIICOT, Jandarmerie, DGASPC, Serviciul de Probaţune şi 
ONGurile implicate Terre des Home, Craiova şi AFIV-ARTEMIS, Cluj. Echipa se mobilizează la semnalarea nevoilor 
oricărui membru de echipă, intervenţia fiind coordonată de poliţia şi parchetul/DIICOTul. Membrii echipei 
pregătesc împreună audierea pe toţi paşii acesteia de la pregătirea victimei şi a aparţinătorilor până la derularea 
şi evaluare. Pe partea administrativă echipa este coordonată de DGASPC. 

Până în prezent cele doua proiecte pilot au găzduit un număr de 32 de cazuri cu rezultate bune, atât privind 
demersul legal, cât și pentru recuperarea și reintegrarea minorului. 

Modelul sălii de audiere a minorului este o practică standard în alte țări europene iar recomandarea rețelei 
„Rupem tăcerea despre violența sexuală” adresata atât decidenților la nivel național cât și echipelor 
multidisciplinare la nivel județean este de a replica acest model până la introducerea sa ca procedură standard 
în lucrul cu minorii victime ale violenței sexuale. Rețeaua “Rupem tăcerea despre violența sexuală” consideră că 
numai o astfel de procedură va garanta drepturile minorilor victime și va încuraja raportarea cazurilor de abuz și 
violență către autorități. Fără o cameră de audiere a minorului, aceștia pot cădea  victime tocmai 

celor ce ar trebui să îi ajute/ofere siguranță! 

Referințe utile: 

‣ Pivniceru, M., M. şi Luca, C. (coord.) (2009). Ghid de audiera a copilului în procedure judiciare, 
Editura Hamangiu, Bucureşti 

‣ Tillyer, M., S (2014). Violent Victimization Across the Life Couse: Moving a “Victim Careerer” 
Agenda Forward, Criminal Justice and Behavior, Vol. 41, No. 5, 593-612. 

‣ Fergusson, D.M., Horwood, L.J., Lynskey M.T. (2008). Childhood sexual abuse, adolescent 
sexual behaviors and sexual revictimization, Child Abuse and Neglect, volume 32, Issue 8, 
Pages 785-796 

‣ Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 159 din martie 2014 
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‣ Hotărâre Nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea 
şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi 
de violenţă 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, publicat în Monitorul Oficial nr. 117 din 16 februarie 2011 
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Numai împreună oprim violența sexuală!  

Modele de acțiune cetățenească! 

Violența sexuală este un subiect tabu adeseori invizibil și trivializat. Rețeaua “Rupem tăcerea despre 
violența sexuală” și-a propus să aducă în discuția publică această problemă dintr-o perspectivă a drepturilor 
și a siguranței victimelor precum și dintr-o perspectivă de gen. Violența sexuală este o formă gravă a violenței 
asupra femeilor precum și o încălcare alarmantă a drepturile femeilor și fetelor. 

Rețeaua Rupem tăcerea despre violența sexuală încurajează activismul cetățenesc pentru promovarea 
drepturilor femeilor și sprijină acțiunile civice ce militează împotriva violenței sexuale încercând stoparea 
fenomenului. Prezentăm  mai jos câteva exemple de acțiuni publice  ce au avut loc România drept model și 
sursă de inspirație. Dacă ai nevoie de ajutor pentru a realiza un demers public legat de violența sexuală te poți 
adresa rețelei noastre pentru sprijin la www.violentaimpotrivafemeilor.ro. 

             

Activism cetățenesc împotriva violenței sexuale: 

‣ Flash-mob: acțiune singulară de durată foarte scurtă într-un loc public ce vizând reacții din 

partea publicului. Mesajul acțiunii este afișat pentru scurt timp după care grupul se împrăștie.  

‣ Sit-in: o acțiune de protest sau de sensibilizare a publicului pe parcursul căreia se ocupă un 

loc ( perimetru) definit cu scopul de a produce schimbare, reacție, transformare cu ajutorul 

unor mesaje sau doar prin simpla prezență în spațiul respectiv.   
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‣ Marș de protest: acțiune de protest public anunțată anterior atât către public cât și către 

autorități al cărei scop este de a face vizibilă și a atrage susținători pentru problema semnalată 

atât prin slogane, discursuri cât și prin numărul mare de participante.  

‣ Petiție online: este un instrument de activism cetățenesc care dă posibilitatea de a reacționa 

față de o realitate negativă precum și de a atrage suținători  de la distanță nemulțumiți de 

aceași realitate. Petiția se poate trimite autorităților publice cu rol în rezolvarea respectivei 

probleme și poate fi preluate de mass-media.  (exemplu: Avaaz - Eliminați violul din rândul 

infracțiunilor acoperite de Legea Medierii) 

‣ Scrisoare deschisă: este un instrument de acțiune publică ce conține revendicări sau  cereri, 

dezvăluie abuzuri ori trage semnale de alarmă în legătură cu o situație, un caz particular ori o 

realitate socială cu scopul de a stârni reacții din partea autorităților și de a informa publicul 

despre abuzuri, injustiție ori pericole ignorate. Aceast instrument se adresează unui public cât 

mai larg și poate fi publicată în mass-media.  (exemplu: Scrisoare deschisă a rețelei Rupem 

tăcerea despre violența sexuală către Poliția Capitalei) 

‣ Dezbateri feministe: o formă de exprimare a opiniilor organizațiilor pentru drepturile 

femeilor, a activistelor feministe, a altor aliați referitor la diferite tematici de interes. Un 

exemplu îl reprezintă seria de dezbateri feministe organizate în cadrul festivalului Femei pe 

Mătăsari ori în cadrul Festivalului Egalității de Gen. 
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Flashmob la Cotroceni împotriva 
afirmațiilor lui Traian Băsescu privind 
natalitatea femeilor rome în România. 

SlutWalk – Marșul Panaramelor (2011). 
Evenimentul a avut drept scop denuntarea 
harțuirii stradale și a violențelor sexuale asupra 
fetelor si femeilor și criticarea fenomenului de 
învinovățire a victimelor (victim blaming)  
pentru violențele verbale, fizice și/ sau psihice 
pe care le suferă.

Flashmob în fața poliției 
capitalei și a sediului MAI în 
semn de solidaritate cu 
ancheta poliției privind 
abuzurile sexuale ale 
angajatelor din Poliție -  2013

Sit–in ”Stop traficului de fete și femei” Evenimentul s-a desfășurat 
simultan în București, Sibiu, Cluj în zonele centrale ale orașelor și a servit 
ca semnal de alarmă privind amploarea fenomenului de trafic de 
persoane. Au fost implicați mulți voluntari și voluntare ( aprox.100 numai 
în București) și au fost ocupate terasele cafenelelor din centru vechi.

Protest împotriva includerii violului în Legea Medierii (1/02/2012), lege ce 
urma să fie foarte curând adoptată si care prevedea obligativitatea părților 
de a asista la o ședință de informare asupra „avantajelor medierii” înainte 
de judecarea unei cauze de viol în fața instanței. 





Hărțuirea sexuală  
la locul de muncă 

Hărțuirea sexuală este o formă gravă a violenței asupra femeilor. Hărțuirea sexuală este definită ca un 
comportament nedorit cu o conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect 
lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau 
jignitor.  

Hărţuirea sexuală afectează cu precădere femeile la nivel psihologic, fizic, dar şi în cea ce priveşte evoluţia 
profesională şi personală a persoanei hărţuite. 

Exemple concrete de hărțuire sexuală:  

‣ mângâieri, îmbrățișări, atingeri ale corpului, atingeri într-o manieră sexuală;  

‣ comentarii nedorite despre viața privată sau sexuală a persoanei; propuneri și avansuri 
sexuale;  

‣ gesturi sexuale sugestive;  

‣ trimiterea de mesaje, sms-uri, e-mailuri pornografice și sau amenințătoare;  

‣ amenințări, constrângeri, abuz de autoritate prin condiționarea obținerii unor beneficii în plan 
profesional de acceptarea comportamentelor de hărțuire. 
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Principalele reglementări în ceea ce priveşte hărţuirea sexuală                     
se regăsesc în: 

๏ Codul Penal 

๏ Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbaţi 

๏ Ordonanţa 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 

Persoana care a fost hărţuită sexual are la dispoziţie următorele 
instrumente pentru a reclama aceste fapte: 

A. Primul pas este acela de a se adresa departamentului de resurse umane al instituției la care 
este angajat/ă, solicitându-le să intervină pentru ca respectiva situație să înceteze.  

B. În cazul în care solicitarea a fost ignorată sau nu a fost soluționată mulțumitor pentru aceasta, 
se poate adresa anumitor instituţii abilitate. 

Sesizare scrisă către Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

‣ Poate trimite o sesizare scrisă către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Sesizarea trebuie să 
conțină numele complet, codul numeric personal, adresa exactă, date de identificare a 
angajatorului și a locațiilor în care acesta își desfășoară activitatea. Referirile la date trebuie să 
conțină ziua, luna și anul, iar informațiile furnizate trebuie să fie concise și exacte.  

‣ Inspectorii de muncă declanșează un control la angajatorul reclamat, păstrând 
confidențialitatea și nedezvăluind motivul controlului.  

‣ În termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiției, Inspecția Muncii. 
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Petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

‣ Poate depune o petiție la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării care are 
competența de a sancționa contravențional orice comportament de hărțuire „pe criteriu gen, 
[…] care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv”. 

‣ Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani și curge de la data săvârșirii faptei sau de la 
data la care persoana interesată putea să ia cunoștință de săvârșirea ei. 

Cerere la instanța civilă  

‣ Poți depune o cerere la Instanța Judecătorească competentă în a cărei circumscripție teritorială 
ai domiciliul ori reședința respectiv la secția/completul pentru conflicte de muncă și drepturi 
de asigurări sociale din cadrul tribunalului tău, după caz, instanța de contencios administrativ, 
dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii faptei. 

‣ Cererea este scutită de taxa judiciară de timbru. 

‣ Cererea poate fi făcută pentru acordarea de despăgubiri și restabilirea situației anterioare 
hărțuirii sexuale sau anularea situației create prin hărțuire sexuală. 

Cerere la Instanța Penală 

‣ Poți adresa o cerere către Judecătorie, Instanța Penală, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru 
ca actul de hărțuire sexuală să fie infracțiune, respectiv ca hărțuitorul să folosească 
amenințarea sau constrângerea, abuzând de funcția sa. 

‣ „Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relații de muncă sau 
al unei relații similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situație 
umilitoare, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Conform art. 223 
din noul Cod Penal, “hărțuirea sexuală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amendă”. 
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IMPORTANT! 
Sarcina de a dovedi nevinovăția revine persoanei împotriva căreia s-a 

formulat sesizarea/reclamația sau, după caz, cererea de chemare în 
judecată, pentru fapte care permit a se prezuma existența unei 

discriminări. 

 

Fundația “Centrul Parteneriat pentru Egalitate” (CPE) 
sprijină gratuit femei aflate în situații de hărțuire în 

ceea ce privește demersul acestora de a reclama fie în 
instanță, fie la Consiliul Național de Combatere a 
Discriminării fapte de hărțuire sexuaă la locul de 

muncă.  

CPE  
info@cpe.ro  
www.cpe.ro  

Telefon 0723 221 196  

A.L.E.G. oferă servicii de consilere psihologică 
pentru persoanele care trec prin situații de 

hărțuire sexuală.  

A.L.E.G.  
contact@aleg-romania.eu  

www.aleg-romania.eu 
Telefon 0753 893 531 

Resurse utile: 

1. CUM GESTIONĂM EFICIENT CAZURILE DE DISCRIMINARE LA LOCUL DE MUNCĂ, CPE – Centrul Parteneriat 
pentru Egalitate, 2008. Autoare: Livia Aninoşanu, Daniela Marţiş, Irina Sorescu  

2. Ghid ghid practic pentru manageri, manageri de resurse şi reprezentanţi ai sindicatelor “Cum gestionăm 
situaţiile de hărţuirea sexuală”, CPE, 2007. Autoare: Livia Aninoşanu, Dana Marţiş, Irina Sorescu.  

3. Centrul de Resurse Juridice, CPE, 2004, Combaterea discriminării la locul de muncă -- ghid de bune practici 
pentru companii --  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Bărbații pot preveni  
violența sexuală! 

Violența sexuală afectează pe toată lumea, inclusiv pe bărbați. Gândește-te că este foarte posibil ca și tu 
(bărbat) să cunoști persoane care au fost agresate sexual. E foarte probabil  ca la un moment dat, cineva din jurul 
tău să fie sau să fi fost victima unui abuz și să aibă nevoie de sprijinul tău. La fel de posibil este să te afli într-o 
situație în care ai putea preveni un act de violență și atunci e bine să nu te temi de responsabilitate și să intervi. 
Numai când și bărbații vor înțelege natura violenței sexuale și își vor asuma să vorbeasca despre acest subiect 
tabu vom reuși să oprim violența sexuală. 
    

De ce ar trebui să le pese bărbaților despre violența sexuală? 

‣ …și bărbații pot fi victime ale violenței sexuale. Bărbații nu sunt imuni 

nici la agresiuni sexuale și nici la stigmatizarea ce urmează agresiunii. Bărbații victime 

ale agresiunilor de natură sexuală se confruntă cu aceleași probleme legate de 

învinovățirea victimei, rușine, culpabilitate, lipsa unor servicii specializate de asistență. 

‣ …și bărbații cunosc supraviețuitoare ale violenței sexuale. Oricând 

o cunoștiință, prietenă sau rudă îți poate dezvălui că a fost agresată sexual. Ignoranța față 

de violența sexuală și de impactul asupra victimelor te poate duce într-o situație în care 

să rănești tocmai pe cineva pe care ai vrea să ajuți. De aceea e nevoie să te informezi și să 
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fii pregătit să oferi întelegere și grijă. Multe supraviețuitoare caută ajutor de specialitate 

datorită sprijinului pe care îl au din partea soților, a taților ori a prietenilor bărbați. 

‣ …bărbații pot opri violența sexuală. Cu toții putem contribui la stoparea 

violenței sexuale. Bărbații pot juca un rol important în a descuraja atitudini sexiste în 

grupurile lor și se pot implica în campanii de informare pe această temă. Cu fiecare 

bărbat care se alătură vocilor ce militează împotriva violenței lumea din jurul nostru 

devine mai sigură. 

Ce poți face în mod concret: 

‣ Urmărește filmele educative Corpul meu îmi aparține. Vei vedea acolo cum câțiva actori 
interpretează și rezolvă niște situații de violență sexuală în rândul tinerilor. Gândește-te ce 
poți face tu ca să poți oferi ajutor în astfel de situații. 

‣ Urmărește pagina de facebook Rupem tacerea despre violența sexuală - acolo vei putea 
vedea o serie de mesaje, campanii și articole legate de stoparea fenomenului. Fii informat și 
sprijină demersurile publice împotriva violenței sexuale. Devino un aliat al grupurilor care 
militează pentru stoparea violenței sexuale. 

‣ Nu spune și nu încuraja glume sau comentarii sexiste. Nu te teme să îi tragi de mânecă pe 
prietenii tăi dacă au comportamente sexiste, rasiste sau homofobe. 

‣ Întreabă cum poți să ajuți dacă simți că cineva apropiat ție a fost agresată sexual. Ai 
încredere în tine și în ea și oferă-te măcar să asculți fără să judeci. 

‣ Informează-te despre violența sexuală. Citește mărturii ale victimelor, dar și cărți legate de 
egalitate între femei și bărbați ori studii legate de violența împotriva femeilor.  

‣ Dacă ești martor la o situație riscantă atunci spune ceva! Se poate să fii la o discotecă iar o 
fată din gașcă ta să nu poate să scape de atenția unui tip necunoscut. E bine să intervi în 
discuție și să te asiguri ca prietena ta a ajuns acasă în siguranță. 
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Rețeaua informală Rupem tăcerea despre violența sexuală este formată din următoarele organizații care promovează 
egalitatea de gen și acționează împotriva violenței asupra femeilor: Asociația Transcena, Institutul Est European 
pentru Sănătatea Reproducerii, Asociația Front, Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), Asociația E-Romnja, 
Asociația Filia, Asociația Artemis, coordonator Asociația A.L.E.G, colaborator Fundația Sensiblu. 
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