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 “Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor” este marcată în fiecare 

an la 25 noiembrie. 

În cursul lunii noiembrie Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecția Copilului  

Galaţi, prin centrele de specialitate care oferă servicii sociale victimelor violenţei domestice, a 

organizat o serie de activități de informare şi sensibilizare la nivelul comunităţii. 

Scopul acestor acţiuni a fost promovarea nonviolenţei, conştientizarea efectelor negative a 

tuturor formelor de violenţă, cunoaşterea modului de semnalare a cazurilor de violenţă, dar şi 

serviciile de care pot beneficia victimele.  

În acest sens, în zilele 07, 09 ṣi 15 Noiembrie 2022 Centrul de consiliere pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie a desfăşurat activităţi de distribuire de materiale informative 

(pliante şi fluturaşi) la cabinetele medicilor de familie, farmacii, universitate, supermarketuri . 

 

 

 

 In zilele de 21 şi 22 noiembrie 2022, specialiştii din cadrul Centrului de consiliere pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi Locuinţa Protejaţă 1, au desfăşăşurat două activităţi 

de informare în rȃndul elevilor din cadrul Liceului Tehnologic “Radu Negru” Galaṭi (clasa a- XI-a) şi 

Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” Galaṭi (clasa a –XII-a), la care au participat un număr de 48 

elevi.   



Tinerii au fost informaţi cu privire la formele de violenţă, efectele negative ale  violenţei 

asupra persoanei agresate şi asupra copiilor, instituţiile pe care le poate apela o victima şi cum 

poate fi obţinut ordinul de protecţie. 

La încheierea activităţilor, toţi participanţii au primit pliante şi fluturaşi informativi şi au 

completat câte un chestionar care evidenţiază nivelul de cunoştinţe acumulate privind fenomenul 

de violenţă domestică. 

                

 

  In ziua de 25 noiembrie s-a desfăşurat o campanile stradală care a constat în distribuirea 

de pliante şi fluturaşi în care sunt detaliate informaţiile necesare în vederea conştientizării acestui 

fenomen. 

 

 

 

Instituţia noastră doreşte ca aceste evenimente să constitue şi să reprezinte pe viitor un 

pas în lungul proces de eradicare a violenţei domestice, prin implicarea a cât mai multor factori de 

decizie ai comunităţii locale. 

În prezent, DGASPC Galati oferă victimelor violenţei domestice servicii de informare, 

consiliere socială, consiliere psihologică, informare şi ȋndrumare juridică ȋn cadrul Centrului de  

consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, cȃt si servicii de găzduire pe  

perioadă de un an ȋn cadrul Locuinţei Protejate nr. 1. 

 

 

 



CE POȚI SĂ FACI 

 ȋn situaţia ȋn care eşti victimă a violenţei domestice ? 

 

 Sună la 112 – apel de urgenţă; 

 Mergi la cea mai apropiată secţie de poliţie pentru a depune plângere pentru abuzul suferit; 

 Mergi la cea mai apropiată unitate sanitară pentru a-ţi îngriji sănătatea; 

 Contactează Serviciul Public de Asistenţă Socială de la nivelul primăriei sau D.G.A.S.P.C. 

pentru a te informa cu privire la serviciile gratuite de care poţi beneficia.  

 Solicită eliberarea certificatului medico-legal de la cel mai apropiat serviciu de medicină legală; 

 NU UITA să iei cu tine documentele importante dacă pleci din locuința comună cu agresorul  

(certificate de naştere, certificat de căsătorie, cărţi de sănătate, documente cuprinzând analize 

medicale şi prescripţii medicale, card bancar, etc.) 

 Solicită Judecătoriei emiterea unui ordin de protecţie, dacă viaţa, integritatea fizică sau psihică 

ori libertatea îţi este pusă în pericol. 

 

DGASPC Galaţi oferă servicii de consiliere socială şi psihologică victimelor violentei domestice 

prin Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea  violenței în familie şi servicii de 

găzduire ȋn cadrul Locuinţei Protejate nr. 1. 

Contact : Str. Brăilei nr. 138B, Galaţi, Telefon:  0236/311086, 0372848112, int.141/144. 

 

 

 

 

 

 


