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MESAJE CHEIE 
 Copiilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a-și exprima opiniile și dorințele 

cu privire la deciziile care le afectează viața 

 In oferirea serviciilor de protecţie şi asistenţă a victimelor trebuie sa se ţine 

cont în mod corespunzător de drepturile şi nevoile copiilor martori ai tuturor 

formelor de violenţă domestica sau de gen.  

 In determinarea custodiei şi a drepturilor de vizitare a copiilor, vor fi luate în 

calcul incidentele de violenţă acoperite de Conventia de la Istanbul, ratificata 

de Romania.  

 Exercitarea oricărui drept de vizitare sau custodie nu trebuie sa pericliteze 

drepturile şi siguranţa victimei sau a copiilor. 

 Unui copil victimă sau unui copil martor a(l) violenţei împotriva femeilor şi 

al violenţei domestice trebuie să îi fie oferite măsuri de protecţie speciale, 

luând în considerare cele mai bune interese ale copilului.. 

 

IJCC Sumar 

proiect Romania 



2 

 

 

Vocile noastre sunt ascultate și ocrotite 
Decembrie 2020 

Rezumat 
Această politică este menită să propună 

soluții alternative pentru România în ceea 

ce privește conștientizarea impactului 

violenței domestice asupra copiilor, 

concentrându-se pe contextul contactului 

cu copiii; Evidențierea procesului de luare 

a deciziilor în legătură cu contactul 

copilului ca un loc critic în care poate fi 

activată sau promovată vătămarea copiilor 

și femeilor prin violența în familie; 

Promovarea drepturilor copiilor de a 

participa la deciziile legate de horararile in 

instanta a contactului copiiilor cu parintele 

abuziv; Aceasta propunere de politica este 

elaborata în cadrul Îmbunătățirea 

justiției în contactul cu copiii (IJCC), un 

proiect de cercetare de parteneriat între 

cinci țări europene. Obiectivul proiectului 

este participarea copiilor și tinerilor la 

deciziile legate de contactul copiilor pentru 

familiile afectate de violența domestică. 

Acest proiect este finanțat de Programul 

Uniunii Europene pentru Drepturi, 

Egalitate și Cetățenie (2014-2020). 

Context 
În România, incidentele de violență 

familială ar trebui luate în considerare în 

cazurile de custodie a copiilor, dar, în 

practică, acestea sunt în mare parte trecute 

cu vederea. Există o înțelegere în serviciile 

sociale și în instanțe că un soț violent 

poate fi în continuare un tată bun. Dreptul 

tatălui de a vedea copilul este în mare 

parte superior dreptului la siguranță al 

femeilor și al copiilor. Mamele sunt chiar 

responsabile dacă nu sunt capabile să 

protejeze copilul de violența tatălui față de 

ea sau copil. În România, legea specială 

prevede că violența împotriva femeilor / 

violența în familie ar trebui luată în 

considerare la stabilirea custodiei. Cu toate 

acestea, în practică, acest lucru nu este 

adesea practicat și custodia comună și 

vizitele nesupravegheate sunt acordate 

chiar și în cazurile de violență. 

România a ratificat Convenția de la 

Istanbul în 2016 și în urma armonizării 

legislației cu tratatul, au fost dezvoltate noi 

măsuri de protecție, precum ordinul de 

protecție de urgență, aplicat din ianuarie 

2019. La emiterea ordinului de protecție de 

urgență, victima și copiii victimei sunt 

protejați , deci nu este nevoie ca copilul să 

meargă în vizită la părintele abuziv, fiind 

sub aceeași protecție ca și părintele său 

victimă. 

Demersuri făcute în 

proiect 
Centrul de Mediere și Securitate 

Comunitară,  partener de cercetare în 

‘Consultarea  
specialistilor în cadrul 
acestui proiect a fost 

specială deoarece ne-a 
sprijinit în identificarea 

celor mai bune soluții care 
să ușureze și să facă 
perspectiva fetelor și 

baietilor să conteze, iar 
punctul lor de vedere va fi 
incorporat în propunerile 

de modificare ale legislației 
actuale în România pentru 

a o armoniza cu 
prevederile Convenției de 

la Istanbul pe care 
România a ratificat-o în 
2016 -cu particularizare 

articolele 261 (1,2), 
articolul 312 (1,2) și 

articolul 563 (2)’, a spus 
Laura Albu, presedinta 

executiva CMSC. 

http://www.ed.ac.uk/education/ijcc
http://www.ed.ac.uk/education/ijcc
https://www.cmsc.ro/about-us
https://www.cmsc.ro/about-us
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acest proiect din partea României, a 

colaborat permanent cu echipe de 

specialiști care au lucrat cu cazuri de copii 

martori sau victime ale violenței domestice 

din Iași si Brașov – și a facut demersuri  

pentru a transpune propunerile și punctele 

de vedere ale specialistilor dar mai ales ale 

copiilor și femeilor victime ale violentei în 

propuneri legislative, în același timp 

facand informarea instituțiilor implicate în 

asistarea cazurilor de violență domestică 

din România și impartasirea de bune 

practici cu celelalte patru țări implicate în 

proiect din Scoția, Portugalia, Cipru și 

Bulgaria. ‘Consultarea specialistilor în 

cadrul acestui proiect a fost specială 

deoarece ne-a sprijinit în identificarea 

celor mai bune soluții care să ușureze și să 

facă perspectiva fetelor și baietilor să 

conteze, iar punctul lor de vedere va fi 

incorporat în propunerile de modificare ale 

legislației actuale în România pentru a o 

armoniza cu prevederile Convenției de la 

Istanbul pe care România a ratificat-o în 

2016 – cu particularizare articolele 261  

(1,2), articolul 312 (1,2) și articolul 563  

(2)’, a spus Laura Albu, presedinta 

executiva CMSC. 

 

În ciuda focarului COVID19, echipa de 

proiect a Centrului de Mediere si 

                                                 
1 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 

si combaterea violenței împotriva femeilor si a 
violenței domestice Articolul 26 – Protecţie şi 
asistenţă pentru martorii copii 1 Părţile vor lua 
măsurile legislative sau alte măsuri necesare 
pentru a asigura faptul că în oferirea serviciilor 
de protecţie şi asistenţă victimelor se ţine cont 
în mod corespunzător de drepturile şi nevoile 
copiilor martori ai tuturor formelor de violenţă 
acoperite de sfera de aplicare a prezentei 
Convenţii. 2 Măsurile luate potrivit prezentului 
articol vor include consilierea psihosocială 
adecvată vârstei pentru copiii martori ai tuturor 
formelor de violenţă acoperite de sfera de 
aplicare a prezentei Convenţii şi vor acorda 
atenţia cuvenită celor mai bune interese ale 
copilului. 

2 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 
si combaterea violenței împotriva femeilor si a 
violenței domestice Articolul 31 – Custodie, 

Securitate Comunitară din România, s-a 

documentat in țară pentru a găsi modalități 

de protecție mai bună a fetelor și băieților 

care se confruntă cu deciziile Curții in 

cazurile de contact cu părintele lor abuziv. 

Au fost realizate interviuri independente 

cu copii și mame supraviețuitoare ale 

violenței domestice pentru a afla dacă 

noua legislație adoptată după armonizarea 

legislației interne cu Convenția de la 

Istanbul ratificată de România în 2016 au 

avut un impact direct asupra vieții lor în 

ultimii ani. 

 

Constatările au fost contradictorii, fiind 

foarte diferite de la o regiune la alta și de 

la o instanță de familie la alta. 

drepturi de vizitare şi siguranţă. 1 Părţile vor lua 
măsurile legislative sau alte măsuri necesare 
pentru a asigura faptul că, în determinarea 
custodiei şi a drepturilor de vizitare a copiilor, 
vor fi luate în calcul incidentele de violenţă 
acoperite de sfera de aplicare a prezentei 
Convenţii. 2 Părţile vor lua măsurile legislative 
sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul 
că exercitarea oricărui drept de vizitare sau 
custodie nu periclitează drepturile şi siguranţa 
victimei sau a copiilor. 

3 Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 
si combaterea violenței împotriva femeilor si a 
violenței domestice Articolul 56 – Măsuri de 
protecţie 2 Unui copil victimă sau unui copil 
martor a(l) violenţei împotriva femeilor şi al 
violenţei domestice trebuie să îi fie oferite, dacă 
este cazul, măsuri de protecţie speciale, luând în 
considerare cele mai bune interese ale copilului. 

Intalnirea echipei IJCC cu judecatori si specialisti in 

Brasov, iulie 2020 
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De exemplu, în anumite cazuri, ședințele 

de judecată cu minori sunt superficiale și 

scurte, copiii nu sunt pregătiți să se 

confrunte cu audierile, iar traumele pe care 

le sufereau din cauza abuzului emoțional și 

fizic nu sunt abordate în mod 

corespunzător. Judecătorii de la 

Judecătoria Brașov au subliniat: nu 

există/sau sunt insuficiente sesiunile de 

instruire specifice pentru judecători în 

domeniul violenței în familie, există o 

suprasolicitare incredibilă de cazuri 

familiale pe parcursul unei singure zile 

alocate unui judecător, astfel încât acesta 

nu are timpul potrivit pentru a afla mai 

multe despre caz și să aibă o atitudine și 

compasiune adecvate în intervievarea 

copiilor care participă la audieri.   

 

Nu există săli de interviuri speciale pentru 

copii, pentru a se potrivi nevoilor specifice 

și pentru a evita revictimizarea și, de 

asemenea, nu există instanțe specializate 

pentru minori și familie, iar orașul Brașov 

este unul norocos, având un grup de 

judecători dedicați care lucrează în condiții 

foarte stresante și suprasolicitati de 

efectele a sute de ordine de protecție de 

urgență emise de poliție împotriva 

agresorilor care sunt transformate ulterior 

în ordine de protecție de catre Tribunal. 

În timpul proiectului, au avut loc 

consultări de toate nivelurile, începând cu 

întâlnirea la nivel înalt între echipa de 

proiect IJCC și Agenția Națională Română 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și 

Bărbați. Cu această ocazie, secretara de 

stat, Luminița Popescu, a subliniat 

importanța și eficiența unei comunicări 

permanente și directe, subliniind 

contribuția esențială a organizațiilor 

neguvernamentale la creșterea informației 

și oferirea sprijinului necesar pentru 

îmbunătățirea statutului social al femeilor 

Nu există/sau sunt 
insuficiente sesiunile de 

instruire specifice pentru 
judecători în domeniul 

violenței în familie, există o 
suprasolicitare incredibilă de 
cazuri familiale pe parcursul 
unei singure zile alocate unui 
judecător, astfel încât acesta 
nu are timpul potrivit pentru 
a afla mai multe despre caz și 

să aibă o atitudine și 
compasiune adecvate în 

intervievarea copiilor care 
participă la audieri. 

Această întâlnire, de un real 
succes, deschide un nou 

orizont, care ne permite să 
gândim și să planificăm 

modurile în care intervențiile 
noastre individuale sau 

conjugate pot crea în viitor, 
un răspuns adecvat la 

problemele actuale cu care se 
confruntă societatea 

românească contemporană. 

Intalnire la nivel inalt intre echipa IJCC si secretar de 

stat Luminita Popescu si directoarea Monaliza 

Cirstea, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse, 

iulie 2020 
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în țară. Că, ‘această întâlnire, de un real 

succes, deschide un nou orizont, care ne 

permite să gândim și să planificăm 

modurile în care intervențiile noastre 

individuale sau conjugate pot crea în 

viitor, un răspuns adecvat la problemele 

actuale cu care se confruntă societatea 

românească contemporană.’ 

Participarea 
Copiii și tinerii sunt în centrul proiectului. 

CMSC a explorat modalități prin care 

copiii și tinerii pot participa în contextul 

lor particular. De asemenea, am analizat 

lucrurile care ajută și lucrurile care opresc 

părerile copiilor sa fie auzite în instanță 

legate de deciziile de contact cu copiii 

pentru familiile afectate de violența în 

familie. 

În ceea ce privește participarea, CMSC și-

a creat propriul grup tinere experte cu 

vârste cuprinse între 11-18 ani - numit # 

Aurora (inspirat de tânăra cântăreață 

norvegiană Aurora Asknes, care este 

cunoscuta pentru modul în care face să se 

audă vocile „underdogs” și tinerilor 

vulnerabili in cântecele ei). Grupul – în 

ciuda COVID-19 – a ținut mai mult de 10 

întâlniri săptămânale într-o locație rurală 

din apropierea orașului Iași, a înregistrat 

podcast-uri, a pregătit desene și a discutat 

cu terapeuți, avocați, profesori și chiar o 

femeie senator despre nevoia de a-și auzi 

vocea. 

 

Un webinar numit “Vocile noastre sunt 

ascultate si ocrotite!” coordonat de 

senatoarea Iulia Scantei, a fost organizat 

cu participarea uneia dintre fetele experte 

din grup, in varsta de 14 ani, si a unor 

reporteri, terapeuti, avocati si specialisti 

din ONG-uri a condus la propuneri de 

modificari de legislatie in domeniu pentru 

urmatorul mandat in parlamentul 

Romaniei. 

https://www.facebook.com/iulia.scantei/vi

deos/768471107076521 

‘#Aurora nu numai  
că m-a ajutat, încă de la 

primele întâlniri, să văd că 
sunt mai mult decât 

credeam că sunt, să-mi 
prețuiesc atributele și să 

am încredere în mine, dar 
m-a făcut să mă simt ca 
într-o familie. (...) M-a 

făcut să ma uit la 
voluntarii din fața mea și 
să realizez că trebuie să 

lucrez pentru visele mele. 
Și m-a facut să mă uit la 
propria mea persoană și 
să mă gândesc: hei, dacă 

sunt în aceeași cameră cu 
toate, probabil sunt pe 
calea cea bună pentru 

viitorul meu, nu?’  
(D. membra în grupul 

Aurora, 18 ani) 

Intalniri regulate in timpul pandemiei COVID-19 ale 

fetelor din grupul #Aurora cu echipa IJCC la locatia 

rurala a CMSC, aici cu Laura Chiticariu, avocat. 

https://www.facebook.com/iulia.scantei/videos/768471107076521
https://www.facebook.com/iulia.scantei/videos/768471107076521
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‘#Aurora nu numai că m-a ajutat, încă de 

la primele întâlniri, să văd că sunt mai 

mult decât credeam că sunt, să-mi 

prețuiesc atributele și să am încredere în 

mine, dar m-a făcut să mă simt ca într-o 

familie. (...) M-a făcut să ma uit la 

voluntarii din fața mea și să realizez că 

trebuie să lucrez pentru visele mele. Și m-a 

facut să mă uit la propria mea persoană și 

să mă gândesc: hei, dacă sunt în aceeași 

cameră cu toate, probabil sunt pe calea cea 

bună pentru viitorul meu, nu?’ (D. membra 

în grupul Aurora, 18 ani) 

Recomandari 
 Supervizorii cazurilor de violență 

domestică (fie din serviciul public, fie 

din ONG) să meargă la întâlniri cu 

serviciile de protecție a copilului și sa 

încerce să evidențieze importanța 

înțelegerii impactului violenței asupra 

copilului. 

 Sa fie numiti și instruiti ofițeri de 

violență domestică în departamentele de 

poliție, așa cum este cazul în alte țări 

ale UE, sa se conceapa o procedură mai 

clară de coordonare între poliție, 

serviciile sociale și sistemul judiciar. 

 Sa se dezvolte campanii de informare 

pentru ca femeile și copiii lor aflați în 

situații abuzive să cunoască efectele 

utilizării ordinului de protecție de 

urgență și a ordinului de protecție 

pentru a fi în siguranță și pentru a nu fi 

necesară utilizarea procedurilor clasice 

de drept de custodie în cazurile de 

violență domestică, sa se lucreze cu 

mass-media, oferindu-le exemple, bune 

practici în cazurile de litigii legate de 

contactul cu copiii în care au existat 

abuzuri domestice  

 Să se elaboreze politici specifice extrase 

din Convenția de la Istanbul și din 

prevederile acesteia, recunoscand 

dezechilibrul de putere dintre bărbați și 

femei si facand un factor determinant în 

cazurile penale sau civile și în cazurile 

de custodie și si drepturi de vizitare. 

 Sa se faca instruire permanentă care să 

asigure că profesioniștii înțeleg mai 

bine cum să ofere un serviciu centrat pe 

copil în contextul abuzului în familie, 

schimbând paradigma presupunerilor că 

contactul cu ambii părinți este în 

interesul superior pentru copii în 

cazurile de abuz în familie, în special 

pentru că contactul poate să nu fie în 

siguranță (pentru copil și pentru părinții 

care nu abuzează) și este posibil ca 

copilul să nu dorească contactul. 

 Sa se numeasca și instruiasca 

profesioniștii recunoscuți în procedurile 

judiciare din fiecare județ și sa  se 

proiecteze conținutul postului pentru a-i 

responsabiliza pentru ascultarea și 

susținerea cauzelor în numele copilului. 

Îmbunătățirea justiției în contactul cu 

copiii /Improving Justice in Child 

Contact (IJCC) este un proiect de 

cercetare în parteneriat între cinci țări 

europene, care se desfășoară în perioada 

noiembrie 2018-noiembrie 2020. Pagina 

proiectului în România este 

https://www.cmsc.ro/projects-

programs/imbunatatirea-justitiei-in-

contactul-cu-copiii-ijcc  iar cea a 

proiectului partenerial pe site-ul 

Universității din Edinburgh este 

Tablou din seminte realizat de una dintre fetele din 

grupul #Aurora, in timpul atelierelor creative 

organizate saptamanal. Munca creativa manuala a fost 

baza pentru discutiile inspiratoare cu privire la 

drepturile fetelor si femeilor, violenta, putere, 

independenta si solidaritate. 

https://www.cmsc.ro/projects-programs/imbunatatirea-justitiei-in-contactul-cu-copiii-ijcc
https://www.cmsc.ro/projects-programs/imbunatatirea-justitiei-in-contactul-cu-copiii-ijcc
https://www.cmsc.ro/projects-programs/imbunatatirea-justitiei-in-contactul-cu-copiii-ijcc
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https://www.ed.ac.uk/education/rke/centre

s-groups/childhood-and-youth-studies-

research-group/research/ijcc  

 

Obiectivul proiectului este participarea 

copiilor și a tinerilor la deciziile legate de 

contactul copiilor  pentru familiile afectate 

de violența în familie. Acest proiect este 

finanțat prin Programul drepturi, 

egalitate și cetățenie a Uniunii Europene 

(2014-2020). 

https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/childhood-and-youth-studies-research-group/research/ijcc
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Despre IJCC 
Îmbunătățirea justiției în contactul cu copilul 

(IJCC) are ca scop îmbunătățirea participării 

copiilor și tinerilor la luarea de decizii de catre 

instante privind contactul cu copilul din familiile 

afectate de violență domestică.  

 

 Prin ‘contactul cu copilul’ înțelegem 

comunicarea (precum apeluri telefonice sau 

petrecerea timpului împreună) dintre un 

copil și părintele cu care nu locuiește 

împreună în mod regulat..  

 Prin ‘participare’ înțelegem drepturile 

copilului ca drepturi ale omului  în temeiul 

Convenției Națiunilor Unite privind 

Drepturile Copilului (UNCRC). Copiii au o 

serie de drepturi de participare, inclusiv 

dreptul de a-și exprima liber părerile în 

chestiuni care îi afectează iar aceste păreri 

trebuie să fie luate în serios.  

 

Îmbunătățirea justiției în contactul cu copilul este 

un proiect care se desfășoară în cinci țări europene 

(Bulgaria, Cipru, Portugalia, România și Scoția) 

din noiembrie 2018 până în ianuarie 2021. Fiecare 

țară explorează modele pentru copii și tineri de a 

participa și coopera cu părțile interesate în vederea 

eliminării barierelor în mecanismele de suport și a 

imbuntatatirii participării copiilor și tinerilor. 

 

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul 

nostru web. 

 

 

Tinerii noștri consilieri 
Proiectul Îmbunătățirea 

justiției în contactul cu 

copilul este consiliat de un 

grup de tineri experți 

numiți Yello!, care au 

experiență anterioară în  

participarea la luarea deciziilor. Tinerii au vârste 

între 12 și 18 ani și au trecut prin experiențe de 

violență domestică. 

SUPORT 
Dacă sunteți în căutarea de sfaturi sau informații 

despre violență domestică,  este disponibil suportul 

Women Against Violence Europe care ofera 

informații despre serviciile de specialitate din toată 

Europa www.wave-network.org/find-help  

Finanțare 

Acest document este 

finanțat de Programul 

Uniunii Europene 

“Drepturi, Egalitate și 

Cetățenie” (2014-2020). 

Acest continut reprezintă 

doar părerile autorului, fiind responsabilitate sa 

exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio 

răspundere pentru modul în care pot fi folosite 

informațiile pe care le conține. 

 

Translation here -Daca aveti nevoie de acest 

document intr-un format alternativ, cum ar fi pentru 

tiparire larga sau nackground colorat, va rugam sa 

o contactati pe  Grace Kong la 

Grace.Kong@ed.ac.uk sau +44 (0)131 651 6459 

[*Va rugam sa notati ca ea lucreaza de acasa in 

timpul  carantinei pentru moment si nu va putea sa 

va raspunda la telefon de la biroul ei) 

 

 

www.ed.ac.uk/education/ijcc 
 

 

http://www.wave-network.org/find-help
mailto:Grace.Kong@ed.ac.uk
http://www.ed.ac.uk/education/ijcc

