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 MARIA ROTH 
psiholog, consilierea copiilor și adolescenților 

Roth.mari@ymail.com, 
Facebook: Sasca.ro, 

0745653305 
 
 

 TELEFONUL COPILULUI: 116 111 
 
 

DIRECTȚIILE JUDEȚEANE DE AISTENȚĂ SOCIAL 
ȘI PROTECȚIE A COPIILOR, 

de ex. DGASPC Clujstr.:  Avram Iancu, 56, 
tel: 0264 - 430 909 

 
 

SERVICIILE SOCIALE ALE PRIMĂRIILOR, 
de ex. Direcția de Asistență Socială și Medicală 

Cluj-Napoca, str. Venus 20, 
tel:  0264- 599 316 

 
 

ASOCIAȚIA "LUMEA CA LUMEA" 
tel: 0731 560 840, 

tel/fax: 0364 410 404, 
email: asociatie@lumeacalumea.ro  

   
 

PT ABUZUL on-line: 
031-80 80 000 (zilnic între 10-17), 

 ajutor@oradenet.ro, 
http://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor    



Tipuri de violență

Se referă la situația în care nevoile de 
bază ale unui copil nu sunt îndeplinite, 
iar părintele sau tutorele copilului nu 
acoperă aceste nevoi în mod corespunzător. 

Atunci când un adult rănește fizic 
un copil, în mod intenționat. 

Acest lucru poate lăsa urme pe 
corp, cum ar fi vânătăile. 

Situația în care copiii sunt 
răutăcioși și duri unii cu ceilalți, 
nu doar o dată, ci în mod repetat.  

Situația în care un copil este obligat 
să facă ceva  cu propriul corp, sau 
cu un adult, iar acest lucru îl sperie 
 sau îl îngrijorează pe copil. 
Exploatarea sexuală are loc atunci când un 
adult se folosește de un copil pentru a face 

Se întâmplă atunci când un adult 
rănește sentimentele copilului. 

Copilul trece printr-o suferință 
interioară. 

Un alt membru al familiei: 
o mătușă; unchi; bunic. Sau 

cineva de la școală : profesor, 
învățător, psiholog, asistent 

social, soră sau medic școlar;  
Sau un vecin; sau un antrenor 

de sport; Sau  doctorul de 
familie sau sora medicală. 
Telefonul copilului, 116 111 

Cineva ar putea să lovească un 
copil  cu mâna sau cu un obiect, 
să tragă de urechi sau de păr, 
să muște,  să îmbrâncească un 

copil. 
Copiii pot fi rănți și dacă adulții 
din familie sunt violenți unul cu 
altul. Acest lucru de numește 

violență domestică 

Un adult râde de un copil, 
folosește  apelative la adresa 
copilului sau pune etichetări 

denigratoare, îl face pe copil să 
se simtă respins. 

Copilul poate să sufere dacă își 
vede sau își aude părinții 

comportându-se urât unul cu 
celălalt. Acest lucru se numește 

Violență domestică.  

Un adult atinge, sărută un copil 
sau îl obligă pe acesta să își 

arate părți intime ale corpului. 
Un adult îl pune pe copil să facă 

aceste lucruri unei alte 
persoane. 

Abuzul sexual înseamnă și 
obligarea copilui să se uite la 

filme, imagini, cărți, reviste sau 
pagini de internet cu caracter 

violent și sexual, nepotrivit 

NEGLIJARE 

ABUZUL SEXUAL 

BATJOCURA 

VIOLENTĂ FIZICĂ, PEDEPSE FIZICE 

VIOLENTĂ EMOTIONALĂ 

Este posibil ca un copil să nu 
primească suficientă mâncare, 

băutură sau haine 
corespunzătoare.  
Un copil este lăsat 

nesupravegheat prea mult 
timp.  

Un părinte sau un tutore; 
un alt membru al familiei ca o 
matușă sau unchi sau bunicii. 
Sau un vecin, sau profesor, sau 

antrenor; Sau un polițist sau 
jandarm,  sau îngrijitor, sau 

altă persoană responsabilă cu 
securitatea locului public; 

Telefonul copilului: 
116 111 

Poliția : telefon 112 

Unii copii îi pot domina pe alți 
copii. Ei își pot astfel manifesta 

puterea, îi pot exclude din 
jocuri și le pot trimite mesaje 

neplăcute/provocatoare. 
Aceste lucruri pot face rău unui 
copil atât emoțional (în interior), 

cât și fizic (în exterior).  

Violența poate avea 
următoarele aspecte            Acasă                            La școală               În spații publice     

Ar fi bine să vorbești cu cineva despre experiențele tale 
(recomandări în funcție de locul unde a avut loc violența) 

Un alt membru al familiei 
o matușă sau unchi, sau bunicii. 

Sau un profesor; Sau un vecin 
sau un antrenor; Sau un asistent 
social sau psiholog; Sau doctorul 

de familie sau sora medicală 
Telefonul copilului:116 111 

Poliție 112 

Un consilier școlar, sau un 
asistent social, un alt cadru 

didactic, sau un director, sau 
altă persoană adultă în care ai 

încredere; Unul sau ambii 
părinți sau un tutore, sau un alt 
membru al familiei: o matușă, 
unchi, sau bunicii. Sau un vecin, 

ori un antrenor de sport; 
Sau sora medicală sau medicul 

școlar.   
Telefonul copilului:  116 111 

Un alt membru al familiei 
o matușă, un unchi sau bunicii. 

Sau un profesor, sau medic 
școlar, sau un vecin, sau 

antrenor. Sau un asistent social, 
un psiholog, un doctor 
sau soră medicală.   

Telefonul copilului: 116 111 

Un părinte sau un tutore; un 
alt membru al familiei o 

matușă; unchi; bunic. Sau un 
vecin; un consilier școlar; 

antrenor de sport; asistent 
social sau medical; doctor, 
 Telefonul copilului, 116 111 

Un părinte sau un tutore; 
un alt membru al familiei ca o 
matușă unchi; bunic. Sau un 
vecin; profesor; antrenor de 

sport; persoana responsabilă cu 
securitatea locului public sau 

un îngrijitor,  Telefonul 
copilului, 116 111 

Unul sau ambii părinți, sau un 
tutore; un alt membru al 

familiei o matușă, unchi sau 
bunic. Sau un profesor, sau 

medic școlar, sau un vecin, sau 
antrenor. Sau un asistent social, 

un psiholog. 
Telefonul copilului: 116 111 

Un părinte sau un tutore; un 
alt membru al familiei o 

mătușă sau un unchi, sau un 
bunic. Poate un vecin, un 

profesor, ori un antrenor de 
sport; 

Telefonul copilului: 116 111 

Un părinte sau un tutore; un 
alt membru al familiei o 

matușă; unchi; bunic. 
Sau un vecin; profesor; 

antrenor de sport;  persoana 
responsabilă cu securitatea 

locului; îngrijitor. 
Telefonul copilului: 116 111 

Poliția : telefon 112 
Un părinte sau un tutore; 
un alt membru al familiei: 

o matușă, un unchi, 
un bunic; 

sau un vecin, 
profesor, antrenor de sport, 

 consilier, 
psiholog sau asistent social. 

Un părinte sau un tutore; 
un alt membru al familiei: 

o matușă, un unchi, 
un bunic; 

sau un vecin, 
profesor, antrenor de sport, 

consilier, 
psiholog sau asistent social. 

Un părinte sau un tutore; 
un alt membru al familiei ca o 

matușă; unchi; bunic. 
Sau un vecin; profesor; 

antrenor de sport; 
persoana responsabilă cu 

securitatea locului; un 
îngrijitor; Poliția (telefon 112) 

Poți să discuți cu  Poți să discuți cu  

031-80 80 000    (zilnic între 10-17),  http://oradenet.salvaticopiii.ro/ctrl-ajutor  


