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Combaterea violenţei asupra copiilor, adolescenţilor şi femeilor (Just/2010/DAP3/AG/1395)

Această publicaţie a fost produsă cu sprijinul financiar al Programului Daphne III 2007-2013 al Uniunii 
Europene.

Programul Daphne III este gestionat de Comisia Europeană prin Direcţia Generală pentru Justiţie şi are 
drept scop contribuţia la protecţia copiilor, tinerilor şi femeilor faţă de toate formele de violenţă şi obţinerea 
unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, bunăstare şi coeziune socială.   Obiectivul specific al programului 
este să contribuie la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de violenţă ce apar în domeniile public sau 
privat, inclusiv exploatarea sexuală şi traficul de fiinţe umane.  Acesta îşi propune să ia măsuri preventive şi 
să ofere sprijin şi protecţie pentru victime şi grupuri la risc.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:  
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm 
Informaţia cuprinsă în acest material nu reflectă în mod necesar poziţia sau opinia Comisiei Europene.  
Responsabilitatea pentru această publicaţie revine autorului.  Comisia Europeană nu este responsabilă 
pentru utilizarea care poate fi dată informațiilor conținute în acest document.

Publicat de Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (IEESR) în cadrul proiectului 
Compararea intervenţiilor în cazurile de agresiune sexuală (COSAI), Aprilie 2013.

Reproducerea materialului este autorizată, exceptând scopurile comerciale, cu condiţia menţionării sursei.

Acest document este disponibil online la adresa www.cosai.eu

Parteneri în proiectul Compararea intervenţiilor în cazurile de agresiune sexuală (COSAI):

Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii (România)

Institutul Educaţional pentru Protecţia Copilului (Republica Cehă)

Asociaţia Letonă a Ginecologilor si Obstetricienilor (Letonia)

Universitatea John Moores din Liverpool (Marea Britanie)

Victim Support (Malta)

Parteneri asociaţi în proiect:

Departamentul de Sănătate (Anglia)

Biroul Regional European al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (WHO-EURO)

Acest proiect este coordonat de:

Forumul Naţional al Inimii / Health Action Partnership International (HAPI)
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Situaţie

În România:

1 din 3 femei a fost agresată sexual în timpul vieţii.

Cele mai multe dintre violuri sunt comise acasă în diferite momente ale zilei. 

Peste 90% dintre violuri sunt comise împotriva femeilor.

În 2 din 3 violuri făptaşul este o persoană cunoscută de către victimă (vecin, coleg de clasă  
sau de muncă) şi 1 din 3 violuri are ca autor o rudă, partenerul sau un prieten.

12% dintre femeile divorţate au dezvăluit că au fost victimele violului marital.

Adolescenţii între 16 şi 19 ani prezintă un risc de a fi agresaţi sexual de patru ori mai mare.

Femeile au o teamă de viol mai mare decât pentru orice altă infracțiune.
* Surse: Centrul Parteneriat pentru Egalitate Cercetarea Naţională privind Violenţa în Familie şi la Locul de Muncă (2003);  
statistica Inspectoratului General al Poliţiei Romîne; Centrul pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în Familie Mureş

Scop

Agresiunea sexuală are un impact devastator 

asupra victimei, familiei şi prietenilor acesteia, 

comunităţii locale şi a întregii societăţi.  Furnizorii 

de servicii joacă un rol crucial în prevenirea acestor 

acte de agresiune,  aducerea autorilor în faţa 

justiţiei şi furnizarea serviciilor pentru victime.  

Acest document de orientare furnizează informaţii 

pentru factorii de decizie şi furnizorii de servicii 

cu privire la principiile de intervenţie, strategiile 

şi acţiunile cheie ce pot fi luate pentru un răspuns 

eficient în cazurile de agresiune sexuală.

Context

Potrivit Cercetării Naţionale privind Violenţa în 

Familie şi la Locul de Muncă, 14% din eşantionul de 

femei şi 6% din eşantionul de victime au declarat 

că „o femeie forţată de partenerul ei să aibă relaţii 

sexuale” nu este prea grav1.

În România, infracţiunile privitoare la viaţa sexuală 

sunt prevăzute în Codul Penal în vigoare şi 

grupează: violul, actul sexual cu un minor, seducţia, 

perversiunea sexuală, corupţia sexuală, incestul, 

hărţuirea sexuală.  Aceste infractiuni au ca obiect 

juridic generic relaţiile sociale a căror desfăşurare 

normală asigură libertatea şi moralitatea vieţii 

sexuale a persoanei.

În anul 2000, Codul penal a fost modificat şi 

completat, prin înăsprirea pedepselor privative 

de libertate pentru autorii violenţelor în familie, 

indiferent de sexul acestora.  Noul act normativ 

aduce o recunoaştere a infracţiunii de viol în timpul 

căsătoriei prin introducerea ca agravantă a săvârşirii 

acesteia împotriva unui membru de familie.

1Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Cercetarea naţională privind 
violenţa în familie şi la locul de muncă, 2003
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Acţiuni cheie pentru îmbunătăţirea 
intervenţiei în violenţa sexuală

Cele mai importante recomandări de acţiune 

pentru îmbunătăţirea răspunsului profesionist 

la agresiunile sexuale au fost grupate pe 6 arii de 

interes:

1. Dezvoltarea şi/sau adaptarea 
standardelor, ghidurilor, protocoalelor 
şi procedurilor de intervenţie care asigură 

calitatea intervenţiei în fiecare sector 

dar şi promovează şi sprijină colaborarea 

dintre diferite sectoare, asigurându-se 

că fiecare sector conlucrează cu celelalte 

pentru înţelegerea nevoilor victimei.  Ar 

fi necesară extinderea atribuţiilor echipei 

inter-sectoriale ce activează în prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie dar şi 

clarificarea atribuţiilor instituţiilor implicate 

în intervenţia în violenţă sexuală.  

2. Dezvoltarea de servicii specializate de 
suport pe termen lung pentru victimele 

violenţei sexuale  sau specializarea 

serviciilor existente pentru victimele 

violenţei în familie inclusiv pentru acest 

scop.  Ţinând cont de faptul că serviciile 

de suport emoţional pentru victimele 

agresiunilor sexuale nu sunt disponibile 

iar recuperarea în practică privată este 

costisitoare se recomandă includerea în 

pachetul de asigurări sociale/medicale a 

asistenţei psihologice pe termen lung a 

victimei (eventual şi a membrilor familiei).

3. Dezvoltarea programelor de instruire 
unitară pentru profesioniştii implicaţi în 

intervenţia în caz de agresiune sexuală.  

Aceste programe este recomandat să 

cuprindă instruire specifică fiecărei 

categorii de profesionişti implicaţi în 

intervenţia în caz de agresiune sexuală 

dar şi instruire pentru echipe mixte de 
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profesionişti şi schimb de experienţă 

între aceştia.  Programele de instruire 

care produc efecte pe termen lung sunt 

cele care includ, pe lângă transmiterea de 

informaţii despre violenţa sexuală, activităţi 

centrate pe adoptarea şi/sau schimbarea 

atitudinilor şi comportamentelor.  

4. Activităţi de conştientizare asupra 

consecinţelor violenţei sexuale dar şi 

promovarea serviciilor şi a instituţiilor 

care pot interveni în cazurile de agresiune 

sexuală.  

5. Monitorizarea şi evaluarea intervenţiei 
la nivelul instituţiilor implicate în 

intervenţie dar şi întregului parcurs al unui 

caz de agresiune sexuală.

6. Includerea pe agenda guvernamentală 
a subiectului violenţei sexuale şi 

recunoaşterea acestuia ca fiind o problemă 

socială, de sănătate publică dar şi 

economică ce afectează întreaga societate.  

Strategii de abordare a violenţei sexuale

Există trei componente cheie care ar trebui 

incluse în orice strategie, locală sau naţională, 

care abordează violenţa sexuală: acţiunile de 

conştientizare, asistenţa imediată a victimei şi 

suportul pe termen lung al acesteia.
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Acţiunile de conştientizare

Obiectivele acţiunilor de conştientizare sunt de 

a preveni sau a atenua pericolul şi de a reduce 

vulnerabilitatea şi expunerea la violenţa sexuală, 

de a consolida recuperarea supravieţuitorilor 

agresiunilor sexuale şi de a crea un mediu protector.

Conştientizarea comunităţii reprezintă un factor 

central în abordarea violenţei sexuale iar această 

acţiune poate îmbrăca diferite forme.  Este crucial 

pentru acest demers ca populaţia să fie conştientă 

despre natura violenţei sexuale şi cum poate 

fi prevenită, despre miturile şi prejudecăţile ce 

înconjoară violenţa sexuală şi care blamează 

victima şi caută scuze pentru agresor.  În acelaşi 

timp, este importnt să fie puse în practică măsuri 

de prevenire a situaţiilor ce pot conduce la violenţă 

sexuală.

Există numeroase măsuri practice care pot fi 

implementate pentru a face comunitatea să 

înţeleagă mai bine violenţa sexuală, să poată 

reacţiona în faţa situaţiilor riscante şi să nu tolereze 

aceste fapte.  Toate aceste măsuri trebuie să ţină 

cont de următoarele considerente:

−	 Sunt necesare abordări multiple care să crească 

conştientizarea, înţelegerea problemei dar şi 

dezvoltarea abilităţilor de răspuns;

−	 Acţiunile trebuie să fie iniţiate suficient de 

timpuriu şi la momentul potrivit în dezvoltarea 

personalităţii pentru a avea impact în 

dezvoltarea comportamentelor pozitive sau 

negative;

−	 Acţiunile trebuie adaptate comunităţii 

căreia se adresează şi a normelor culturale 

ale acesteia; cooptarea reprezentanţilor 

comunităţii în planificarea şi implementarea 

acţiunilor de conştientizare este o necesitate. 

Asistenţa imediată a victimei (intervenţia în 
situaţie de urgenţă)

Nevoile victimei ce trebuie adresate cât de repede 

posibil după o agresiune sexuală pot varia în funcţie 

de circumstanţele particulare ale fiecărui caz:

−	 Tratamentul leziunilor;

−	 Oferirea contracepţiei de urgenţă, însoţită de 

consiliere completă.

−	 Suport emoţional în timpul înregistrării 

declaraţiei, examinării medico-legale, 

identificării şi documentării leziunilor şi a 

prelevării probelor.

−	 Evaluarea stării de sănătate sexuală şi 

tratamentul adecvat, precum şi profilaxia post 

expunere pentru HIV/SIDA.

−	 Consiliere şi suport emoţional.

−	 Evaluarea riscului în cazul agresiunilor făptuite 

de către o persoană cunoscută de victimă.

−	 Ajutor practic cum ar fi oferirea de îmbrăcăminte 

curată (atunci când îmbrăcămintea victimei 

este reţinută ca probă de către organele 

competente),  furnizarea de produse esenţiale 

cum ar fi mâncare sau apă; reasigurarea că 

orice copil este în grija cuiva (atunci când este 

cazul) şi asigurarea transportului acasă după 

tratament.

Suportul pe termen lung al victimei

Pe termen lung, suportul victimei şi al familiei şi 

prietenilor acesteia este probabil cel mai important 

factor în depăşirea traumei cauzate de agresiunea 

sexuală.  În orice circumstanţă, următoarele servicii 

trebuie furnizate de către profesionişti:

−	 Consiliere promptă şi adecvată cultural 

precum şi suport emoţional şi social pentru 

victima unei agresiuni sexuale, familia şi 

prietenii acesteia, cât de repede posibil după 

atac pentru a preveni sau diminua problemele 

de sănătate mintală şi izolarea socială.  Acest 
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suport trebuie să fie oferit atât timp cât este 

necesar.

−	 Facilitarea accesului la serviciile disponibile şi 

către eventuale reţele de suport.

−	 Sprijin în timpul procesului în instanţă (inclusiv 

suport emoţional în timpul oricărei proceduri 

juridice).

−	 Muncă eficientă în procesul penal, aspect 

crucial în încurajarea raportării agresiunilor 

sexuale, creşterea ratei de condamnare 

a făptuitorilor şi recâştigarea încrederii 

în sistemul de justiţie nu doar din partea 

victimelor dar şi din partea publicului larg.

−	 Furnizarea de servicii practice sau sprijinul 

victimelor în aceste demersuri, de exemplu 

pentru găsirea unei locuinţe, posibilităţi de 

îngrijire a copiilor, obţinerea timpului liber de 

la locul de muncă.

Recomandări de bună practică pentru 
asigurarea unui răspuns eficient la nevoile 
victimelor violenţei sexuale

−	 Construirea unui sistem de referire şi 

protocoale de asistare/îngrijire a victimei.  

Toate acestea vor limita riscul de revictimizare 

a supravieţuitorilor agresiunilor sexuale.  

−	 Documentarea cazurilor cu respectarea 

dorinţelor victimei şi a confidenţialităţii.  Nici un 

caz de agresiune sexuală nu ar trebui discutat 

dacă se află şi o altă persoană în încăpere, 

chiar dacă este un membru al familiei, prieten 

sau copil.  În acelaşi timp, profesioniştii nu 

ar trebui să promită confidenţialitatea ca un 

absolut pentru că pot avea obligaţia legală 

de a furniza infirmaţii despre caz dacă situaţia 

pune în pericol viaţa persoanei în cauză.

−	 Tratarea cu empatie, grijă şi suport a victimelor.  

Reasigurarea sprijinului, bunăvoinţa şi 

confidenţialitatea sunt elemente vitale ale 

oricărei intervenţii.

Intervenţia în cazurile de agresiune sexuală
Document de orientare pentru factorii de decizie şi furnizorii de servicii

−	 Expunerea profesioniştilor la suficiente acţiuni 

şi intervenţii pentru a obţine schimbări de 

atitudine şi comportament.

−	 Asigurarea că intervenţia este efectuată de 

personal sensibil, adecvat social şi cultural, 

suficient instruit, suportiv şi supervizat.

−	 Dezvoltarea capacităţilor medico-legale de a 

colecta probe cruciale atunci când vorbim de 

o agresiune sexuală, într-o manieră sensibilă şi 

empatică.

−	 Utilizarea kiturilor primare de colectare a 

probelor de către poliţişti sau angajaţii altor 

instituţii cheie cum ar fi serviciile de urgenţă 

(kiturile primare dau pobilitatea ca probele 

de urină şi de salivă să fie colectate de către 

victimă sau un profesionist, ceea ce permite 

victimei să mănânce, să bea sau să meargă 

la toaletă fără a risca să fie pierdute sau 

compromise probe importante).

−	 Disponibilitatea fără întrerupere a unui 

profesionist care este instruit special pentru 

a interveni de urgenţă în cazul unei agresiuni 

sexuale.

−	 Furnizarea de informaţii adecvate pentru 

victime (fişe de informare).  Victimele trebuie 

să fie capabile să facă alegeri informate cu 

privire la demersurile ulterioare şi trebuie 

incluse în procesul de decizie.

−	 Creşterea disponibilităţii profesioniştilor femei 

şi asigurarea că toţi membrii echipei implicaţi 

în intervenţia în caz de agresiune sexuală 

cunosc principiile de protecţie a vctimei.
−	 Aplicarea intervenţiei „cel mai puţin nepotrivită 

dar cel mai eficientă”.

6



Documentul de orientare în intervenţia în cazurile de agresiune sexuală sumarizează acţiunile cheie ce 
pot fi întreprinse de furnizorii de servicii pentru a schimba situaţia şi pentru a promova bunele practici 
în furnizarea intervenţiei în caz de agresiune sexuală.  Mai multe informaţii, inclusiv constatări, dovezi 
şi recomandări atât la nivel naţional cât şi la nivel de funizor de servicii sunt disponibile pe pagina de 
internet a proiectului: www.cosai.eu.

Resursele COSAI în intervenţia în cazurile de agresiune sexuală

Recenzia literaturii cu privire la modelele de intervenţie în cazurile de agresiune sexuală şi a dovezilor 
existente asupra serviciilor disponibile.

Instrumentul de comparare şi evaluare care cuprinde standarde de bună practică pentru evaluarea 
eficienţei, adaptarea şi umanitatea intervenţiilor în cazurile de agresiune sexuală.

Sumarul de politici care sumarizează dovezile şi prezintă o serie de recomandări contruite pe exemplele 
de bună practică identificate şi care răspund provocărilor comune la nivelul ţărilor europene.

Programul de instruire care vizează promovarea celor mai bune şi mai adecvate practici pentru 
grupurile multi-sectoriale de profesionişti şi furnizori de servicii.

Studiile de caz naţionale şi recomandările pentru furnizorii de servicii cu scopul de a răspunde mai 
bine nevoilor victimelor din ţările partenere în proiectul COSAI: Republica Cehă, Letonia, Malta, 
Marea Britanie şi România.

Cartografierea politicilor actuale şi a serviciilor dedicate victimeloor agresiunilor sexuale la nivelul 
ţărilor europene.

Raportul interviurilor aplicate furnizorilor de servicii din 7 ţări europene despre disponibilitatea 
serviciilor în cazurile de agresiune sexuală, eficienţa şi adaptabilitatea acestora.
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