
 

Dacă ești victimă a unei infracțiuni, 
te așteptăm la 

Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor 

 

        

  Sprijinim victimele infracțiunilor oferindu-le: 

 servicii de informare și evaluare; 
 consiliere psihologică; 
 consiliere juridică, consiliere privind aspectele financiare, serviciile de 
inserţie/reinserţie socială; 
 consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară și repetată 
sau de intimidare și răzbunare; 
 sprijin emoţional şi social în scopul reintegrării sociale; 
 îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este 
cazul: servicii sociale, serviciile medicale, servicii  de educaţie sau alte 
servicii de interes general acordate în condiţiile legii; 
 colaborează cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor; 
 Accesarea serviciilor  nu presupune nicio formalitate, acestea  
sunt gratuite, se respectă confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal. 
 

 

Program de funcţionare: 
luni-joi: 08.00 – 16.30 
Vineri: 08.00 – 14.00 

 
Locaţie: Galaţi, Str. Blaj nr. 11A 

Telefon: 0236/412731;  0742293433 

e-mail:victimerefugiatidelincventi@dgaspcgalati.ro 

 



 

INFORMARE 
 

 
Campanie Online de informare şi conştientizare asupra prevederilor 

Legii 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, 
sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor 

 
 

 
 Dacă aţi fost victima unei infracţiuni, primul lucru pe care îl puteţi face 

este să vă adresaţi organelor de poliţie pentru a sesiza comiterea faptei 
precum şi a beneficia de sprijin şi protecţie, în sensul legii. 

Este considerată victimă a unei infracţiuni conform Legii 211/2004, 
’’persoana fizică ce a suferit un prejudiciu, de orice natură, inclusiv o 
vătămare a integrităţii sale fizice, mintale sau emoţionale sau un prejudiciu 
economic, cauzate în mod direct de o infracţiune, precum şi membrii 
familiei unei persoane decedate ca urmare a unei infracţiuni şi care au 
suferit prejudicii în urma decesului persoanei respective”. 

În scopul acordării măsurilor de sprijin şi protecţie adecvate, 
D.G.A.S.P.C Galați, realizează evaluarea fiecărei persoane care a fost 
identificată ca victimă a unei infracţiuni, evaluare care stabileşte dacă este 
necesară acordarea de servicii sociale de informare şi consiliere asupra 
drepturilor pe care aceste persoane le au, conform legii. 
 
Măsurile de care puteţi beneficia în funcţie de rezultatul evaluării sunt 
următoarele: 
 
-informarea privind drepturile pe care le aveţi, ca victimă a infracţiunilor; 
-sprijin emoţional şi social; 
-servicii de inserţie/reinserţie socială; 
-îndrumare către alte servicii specializate, atunci când situaţia o impune, 
cum ar fi: servicii medicale, servicii sociale oferite de alţi furnizori acreditaţi 
conform legii, servicii de interes general, existente în proximitate, acordate 
în condiţiile legii. 

 

 


