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De ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor, viceprimarul Flavia Boghiu a anunțat deschiderea a 

trei centre dedicate stopării acestui fenomen. Literele de pe 

Tâmpa și primăria vor fi luminate portocaliu, pentru a marca 

această zi  
 

 

Miercuri, 25 noiembrie 2020, în cadrul unei conferințe de presă, viceprimarul 

Flavia Boghiu a prezentat strategia municipalității pentru reducerea cazurilor de violență 

domestică și pentru protejarea victimelor. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, data de 25 

noiembrie fiind, conform unei rezoluții ONU din anul 2000, ,,Ziua internațională pentru 

eliminarea violenței asupra femeilor”. 

Încă de la început viceprimarul a subliniat importanța implicării municipalității în 

asigurarea acestui serviciu social, mai ales că numărul cazurilor sesizate este în creștere, iar 

prestatorii de astfel de servicii din zona neguvernamentală s-a redus considerabil. 

Propunerea Flaviei Boghiu, care va intra pe ordinea de zi a ședinței Consiliului 

local de la finalul acestei săptămâni, este de înființare a trei centre, în cadrul Direcției de 

Asistență Socială, destinate protejării victimelor violenței în familie. Municipalitatea își 

propune ca din primăvara viitoare, după obținerea licențelor pentru asigurarea acestor 

servicii sociale, la Brașov să funcționeze Centrul de primire în regim de urgenţă pentru 

protecţia victimelor violenţei domestice, Centrul  de asistenţă destinat agresorilor și Centrul 

de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.  

„Astăzi este 25 noiembrie, Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

Femeilor. De astăzi începe șirul celor 16 zile în care activismul împotriva violenței asupra 

femeilor încearcă să aducă în atenția publică fenomenul, să vină cu soluții pentru victimele 

violenței domestice și să producă o schimbare. Față de perioada de până acum, când 

serviciile pentru victimele violenței domestice erau oferite doar de organizațiile non-

guvernamentale, iar unele au încetat deja, începând de anul acesta autoritatea locală își 

asumă acest sprijin. De aceea, pe lângă Centrul de sensibilizare și informare a populației, 

pe care-l avem deschis de pe 10 octombrie, în ședința Consiliului Local de vineri, 27 

octombrie urmează să supunem aprobării trei noi facilități pentru a veni în sprijinul 

victimelor violenței domestice. Urmează să înființăm un Centru de consiliere și prevenire a 

violenței în familie, care va oferi terapie, sprijin și consiliere pentru un număr de 10 

beneficiari, în primă fază. De asemenea, vom înființa un Centru de asistență destinat 

agresorilor, cu un număr de zece locuri, pentru ca aceștia să aibă unde locui atunci când 

sunt scoși din locuință în cazul în care victimele obțin ordin provizoriu de protecție, și unde 

vor beneficia de consiliere psihologică. Cel mai important, urmează să deschidem un 
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adăpost pentru victimele violenței domestice, cu 20 de locuri destinate mamelor și copiilor, 

adăpost care nu a existat până acum în Brașov, și care va funcționa de anul viitor. Pe lângă 

aceasta, avem, la Brașov, specialiști din zona ONG care intervin de câțiva ani în zona 

violenței domestice, oameni care și-au pus energia și s-au dedicat acestei lupte și pe care 

intenționăm să-i aducem alături de demersurile noastre, să găsim împreună modalitatea în 

care putem lupta împotriva acestui fenomen. Tocmai de aceea, în perioada următoare, 

primăria va purta discuții cu organizații din zona societății civile, va căuta soluții și proiecte 

pe care să le putem implementa împreună”, a declarat Flavia Boghiu, viceprimarul 

municipiului Brașov 

Prezentă la conferința de presă, Mariana Topoliceanu, directorul Direcției de 

Asistență Socială, a detaliat  necesitatea înființării acestor centre: „Primul pas pe care l-am 

considerat necesar pentru a fi activi în zona violenței domestice a fost licențierea unui 

Centru de informare și sensibilizare a opiniei publice privind fenomenul violenței 

domestice, care este funcțional de o lună de zile. Pașii următori - pentru că serviciile nu pot 

fi decât integrate, pentru a avea rezultate pozitive - sunt legați de înființarea unor centre 

destinate atât consilierii victimelor, cât și a agresorilor, precum și înființarea unui centru în 

care victimele violenței domestice să poată să fie ajutate pe o perioadă de maxim șase luni 

de zile dintr-un an. În momentul actual, victimele sunt ajutate prin intervenția echipei 

mobile și separarea agresorului de victimă, acestuia oferindu-i-se servicii de cazare în 

cadrul Adăpostului de noapte. Serviciile sunt acordate doar persoanelor care au dificultăți 

financiare, nefiind un serviciu gratuit pentru oricine. Victimele care necesită o atenție 

sporită după expirarea ordinului de protecție sunt trimise către Direcția Generală de 

Asistență Socială, unde pot fi sprijinite prin servicii rezidențiale. Referitor la agresori, în 

cazul celor care au beneficiat de servicii de cazare la Adăpostul de noapte, psihologul 

acestui centru a oferit consiliere și a sesizat nevoia de a ne implica mai mult, motiv pentru 

care unul dintre viitoarele centre le este destinat acestora. La nivel național există doar șase 

centre destinate agresorilor, din legislația și practica internațională știm că sunt benefice, 

pentru că dacă nu lucrăm și la cauză, și la efect, nu putem ajunge la rezultate pozitive“, a 

explicat directorul DAS.  

Conform Marianei Topoliceanu, în Brașov, într-un an și jumătate, au fost 

aproximativ 400 de ordine de protecție provizorii unde a intervenit echipa mobilă a DAS. 

Pentru marcarea Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, 

literele Brașov de pe Tâmpa, dar și clădirea primăriei, vor fi iluminate în portocaliu. 

,,Clubul Soroptimist Internațional, Filiala Brașov, a depus o solicitare pentru iluminarea în 

culoarea portocalie a literelor de pe Tâmpa (BRAȘOV), culoarea care simbolizează lupta 

pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Nu doar că vom sprijini această inițiativă, și 

literele vor fi aprinse, dar vom lumina și primăria în portocaliu. Așa că diseară, cei care vor 

vedea Tâmpa și primăria luminate în portocaliu, ar trebui să se gândească măcar pentru o 

clipă la acest fenomen. Chiar dacă a devenit poate comun sau perimat acest concept, este 

important ca măcar o dată pe an, pe 25 noiembrie, să ne gândim la asta și să ne gândim ce 

putem face pentru persoanele care trec prin această situație”, a precizat viceprimarul. 

 
Sorin Toarcea 

Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov 
 

 

 

 

În anul 2000, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit prin Rezoluția nr. 

A/RES/54/134, ca data de 25 Noiembrie să fie Ziua internațională pentru eliminarea 



 

 

violenței asupra femeilor. Prin Rezoluția amintită, Adunarea Generală a Națiunilor Unite 

invită guvernele, agențiile Națiunilor Unite, organizațiile internaționale și 

neguvernamentale să organizeze evenimente în această zi pentru a atrage atenția publicului 

asupra problemei violenței împotriva femeilor. 

De asemenea, începând cu anul 1991 a fost lansată campania internațională pentru 

eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de 

activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 

25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) – 10 

decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului – adoptarea Declarației Universale a 

Drepturilor Omului). 

 

Descrierea centrelor  

1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei 

domestice  

Pentru început va avea o capacitate de 20 de locuri și va asigura servicii de cazare/găzduire 

și de integrare/reintegrare socială, 

Centrul va asigura și: 

a) informare şi consiliere socială, reluarea contactelor sociale; 

b) consiliere psihologică şi, după caz, terapii de specialitate; 

c) educaţie extracurriculară privind un stil de viaţă sănătos, pentru prevenirea şi combaterea 

consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea 

abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie civică, educaţie sexuală, educaţie 

parentală; 

d) consiliere/orientare vocaţională, facilitarea accesului la cursuri de formare/reconversie 

profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă; 

e) facilitarea accesului la servicii medicale; 

f) suport pentru întocmirea actelor de identitate, dacă este cazul; 

g) alte activităţi care contribuie la reinserţia în familie şi în comunitate a beneficiarilor; 

h) consiliere juridică. 

 

2. Centrul de asistenţă destinat agresorilor 

Va avea 10 locuri și va asigura următoarele servicii:  

-reabilitare, direct sau prin intermediul altor furnizori de servicii cu care DAS are încheiate 

parteneriate. Serviciile de reabilitare includ consiliere psihologică şi psihoterapie, precum 

şi alte tipuri de servicii/programe de tipul: 

• programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru reducerea 

comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei; 

• programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvarea conflictelor, rezolvarea problemelor, 

comunicare non-violentă; 

• programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, 

legislaţie naţională şi sancţiuni aplicabile; 

• programe de dezvoltare a abilităţilor parentale conţinând cel puţin drepturile copilului, 

relaţionarea şi comunicarea cu copilul/copii biologici sau/şi partenerul de viaţă; 

- servicii/programe de consiliere şi mediere familială; 

- asigurarea sau facilitarea accesului la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare 

sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate, pe 

baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de 

servicii spitaliceşti. 



 

 

 

3. Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice 

Centrul va avea o capacitate de 10 locuri și va oferi următoarele tipuri de programe de 

consiliere: 

• Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi 

violenţă inter-partenerială (consiliere în situaţia de criză); 

 • Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situaţiei de 

viaţă în situaţii de conflict în familie; 

 • Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi 

legale pentru depăşirea situaţiilor de risc de violenţă domestică; 

 • Programe de consiliere de lungă durată, individuale sau de grup, pentru procesarea 

traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi 

împuternicirea victimelor pentru o viaţă autonomă; 

  • Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile 

părinte-copil. 

 

În acest moment, în cadrul Direcției de Asistență Socială funcționează, începând cu 

luna octombrie, Centrul  de informare şi sensibilizare a populaţiei în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice, cu o capacitate de 30 de locuri. 

Acesta oferă mai multe tipuri de programe, printre care: 

• activităţi de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, 

precum şi pentru alte categorii de membri şi comunităţi; 

• informează victimele violenţei domestice sau agresorii familiali despre serviciile sociale 

de care pot beneficia; 

• derulează campanii de informare şi/sau sensibilizare şi acţiuni educative pe baza unor 

acorduri de parteneriat sau a unor protocoale de colaborare care implică alţi actori 

instituţionali relevanţi pentru comunitate; 

• programe de sprijin pentru membrii comunităţii aflaţi în situaţii de violenţă domestică, 

precum şi pentru alţi membri şi comunităţi, în funcţie de nevoile identificate, în scopul unei 

informări corecte şi dezvoltări sănătoase în societate. 

 

 

 


