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Poliţia Locală Braşov, având în derulare Proiectul HERA – „Optimizarea 
managementului de poliţie cu privire la combaterea violenţei domestice” – 
Programul DAPHNE III, Comisia pentru Comunităţi Europene, coordonat de Poliţia 
Locală Valencia / Spania, a încheiat în luna IUNIE 2012, activităţile de instruire 
specifice prevăzute în acest proiect. 

Astfel, în acestă perioadă, ţinându-se cont atât de noua legislaţie românească 
privind violenţa în familie  (Legea nr.25 / 2012 - modificarea şi completarea Legii 
nr.217 / 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie), cât şi de 
prevederile şi procedurile europene în acest domeniu,  au fost selecţionaţi şi instruiţi 
cu privire la Modalităţile de Intervenţie în cazuri de violenţă în familie, un număr 
de 20 poliţişti locali. Suportul de curs fiind realizat de specialiştii în ordine publică ai 
instituţiei, a fost pus la dispoziţia cursanţilor şi în format electronic pe stick-uri de 
memorie, acestea fiind folosite şi ca materiale de diseminare. Pe parcursul instruirii a 
fost prezentată poliţiştilor şi Platforma E-Learning a Poliţiei Locale Braşov, realizată 
din fondurile acestui proiect, care va permite acestora ca pe viitor, să intre în contact 
cu instituţii de poliţie europene şi să participe şi la alte cursuri desfăşurate pe diverse 
teme, on-line.  

Totodată, cu sprijinul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, partener de 
specialitate în proiectul HERA, au fost selecţionate un număr de 15 persoane, femei 
aflate în situaţii de risc - generate de violenţa domestică, care au participat la cursul 
de informare cu privire la violenţa în familie sub toate aspectele ei (stereotipii de 
gândire; mituri despre violenţa domestică; caracteristicile, formele şi consecinţele 
violenţei domestic; profilul victimei şi al agresorului; etc.) şi la sesiuni de consiliere 
psiho-socială. Aceste sesiuni, ca şi suportul de curs psiho-social au fost realizate cu 
sprijinul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov şi al Asociaţiei Pas Alternativ, prin 
psiholog Iolanda Beldianu, specialist în consiliere şi informare pentru victimele 
violenţei în familie.  

Pe parcursul sesiunilor de instruire au fost distribuite şi discutate atât broşurile 
realizate cu recomandări pentru ieşirea imediată din situaţii de risc - generate de 
violenţa în familie, cât şi modul de completare şi folosire a Caietului – Jurnal HERA: 
pentru înregistrarea şi urmărirea evenimentelor negative. 

De asemenea, în cadrul trainingului, persoanele  aflate în situaţii de risc au 
participat şi la cursul de auto-apărare, în cadrul căruia au efectuat exerciţii de 
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autoapărare şi de ieşire din situaţii conflictuale, desfăşurate împreună cu poliţiştii 
locali din cadrul Biroului de Intervenţii. Poliţiştii le-au distribuit apoi şi broşuri cu 
recomandari şi sfaturi de ieşire imediată din situaţii tensionate. Totodată, 
participantele au primit şi alarme pandantiv pentru autoapărare, fiind instruite privind 
modul de folosire ale acestora. 

Selectarea participantelor la training a presupus o muncă asiduă, deoarece 
multe dintre victimele violenţei domestice au fost reticente cu privire la participarea 
la un astfel de curs. Observaţiile noastre referitoare la procesul de selecţie al 
participantelor ar fi următorele: victimele aflate în adăpost sau cuprinse într-un 
sistem de protecţie (centrul maternal, etc.) ar fi preferat ca acest curs să se facă la 
sediul adăpostului şi în prezenţa a cel puţin uneia dintre persoanele cu care au lucrat 
de la data intrării în adăpost (asistentul social sau psihologul), în timp ce unele dintre 
femeile care au depăşit situaţia de risc au preferat să nu participe pentru a nu-şi 
reaminti de evenimentele traumatizante; au existat şi victime ale violenţei care se 
aflau în starea de negare – conştientizau că sunt într-o situaţie de risc dar preferau să 
nu participle la curs pentru a nu fi nevoite să accepte realitatea (faptul că sunt victime 
ale violenţei). 

Ulterior, echipa proiectului HERA a desfăşurat o serie de activităţi de post-
testare şi evaluare a întregii perioade de training, rezultând faptul că instruirea a 
purtat o notă de noutate, aducând în discuţie elemente noi, folosite la nivel european  
în sprijinul activităţilor de combatere a violenţei domestice, toate aceste informaţii 
dovedindu-se utile atât poliţiştilor locali, cât şi persoanelor aflate în situaţii de risc. 

În urma evaluării activităţii şi a discuţiilor purtate cu persoanele aflate în 
situaţie de risc sau victime ale violenţei s-a constat că Legea 25/2012 întâmpină 
unele dificultăţi în ceea ce priveşte aplicabilitatea. De la data intrării în vigoare a 
acestei legi şi până în prezent, am aflat doar de demersul unei avocate care a solicitat 
în instanţă pentru clienta ei emiterea unui ordin de protecţie. Discuţiile purtate cu 
angajaţii diferitelor instituţii cu atribuţii specifice în ceea ce priveşte violenţa în 
familie ne duc către o singură direcţie -  lipsesc normele metodologice de aplicare a 
Legii 25/2012. Totodată s-a constatat faptul că nu există o corelare între Legea 
25/2012 şi celelalte legi specifice care stabilesc atribuţiile diferitelor instituţii în ceea 
ce priveşte violenţa în familie. Spre exemplu, nu se cunoaşte modalitatea prin care se 
va acorda asistenţă agresorilor sau cum se vor înregistra, raporta sau se va asigura 
managementul cazurilor de violenţă în familie. Acestea sunt doar o parte din 
problemele identificate şi care, sperăm că vor dispărea odată cu apariţia normelor 
metodologice de aplicare a Legii 25/2012 şi a modificării celorlalte legii, când se va 
putea asigura atât victimelor cât şi abuzatorilor asistenţa de care au nevoie. 
 


