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DACĂ AGRESORUL SUSPECTAT ÎNCALCĂ 
SAU CREDEȚI CĂ POATE ÎNCĂLCA 
HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI DE 
PROTECȚIE…

SERVICII DE URGENȚĂ LA CARE PUTEȚI 
APELA:

Dacă ordinul se încalcă pe stradă, intrați la locul cel mai apropiat 
unde se află alte persoane. Nu fugiți niciodată undeva unde să 
fiți singură.

Sunați la 112 și așteptați să ajungă Poliția în ajutorul 
dumneavoastră. Dacă vă beneficiați de Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, 
ATENPRO, (Serviciul de Asistență Telefonică și Protecție pentru 
Victimele Violenței de Gen), activați alarma.

S.A.V.G. 24 HORAS. Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género (Serviciul de Asistență a Femeilor Victime a 
Violenței de Gen).

Telefon: (+34) 900 222 100 (precizând că doriți cu echipa 
tehnică de la S.A.V.G. 24 Horas)
Fax: (+34) 914 062 076 
E-mail: savg24h@madrid.es

U.A.P.M. Unitatea de Atenție și Protecție a Femeilor, Copiilor și a 
Persoanelor Vârstnice din cadrul Poliției Locale.

Telefon: (+34) 900 222 100 
Paseo de la Chopera 4 – 28045 Madrid

112 EMERGENCIAS (URGENȚE)

ACEST PLAN DE SIGURANȚĂ ESTE 
DESTINAT SA VĂ PROTEJEZE CU 
CELE MAI BUNE GARANȚII DACĂ 
ORDINUL DE PROTECȚIE ESTE 
ÎNCĂLCAT.

RECOMANDĂRILE SUNT GENERALE 
ȘI DE ACEEA TREBUIESC ADAPTATE 
LA SITUAȚIA DUMNEAVOASTRĂ.

Puteți primi mai multe informații, orientări și consiliere la orice 
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de 
Género, (P.M.O.R.V.G.)

P.M.O.R.V.G. I:
Telefon: (+34) 914 061 658
Fax: (+34) 914 061 661
E-mail: puntomunicipalop@madrid.es
Dacă locuiți în districtele Barajas, Centro, Chamartín, Chamberí, 
Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Moncloa-
Aravaca, Moratalaz, Retiro, Salamanca, San Blas, Tetuán și 
Vicálvaro. 

P. M.O.R.V.G. II:
Telefon: (+34) 914 722 001
Fax: (+34) 914 721 004
E-mail: puntomunicipalop2@madrid.es
Dacă locuiți în districtele Arganzuela, Carabanchel, Latina, 
Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas și Villaverde.



Faceți o copie după ordinul de protecție și purtați-l cu dumneavoastră 
întotdeauna. Păstrați altă copie într-un loc secret.

Îndreaptați-vă la comisariatul de Poliție națională sau locală din 
județul dumneavoastră pentru a informa autoritățiile că aveți o 
hotărâre judecătorească de protecție.

Dacă rămâneți acasă, este recomandat, cât de posibil, să schimbați 
iala de la ușă. Dacă schimbați domiciliul pentru siguranță, nu 
comunicați la nimeni noua adresă. Casa rudelor și a prietenilor este 
primul loc unde se va duce agresorul suspectat.

Dacă agresorul suspectat se prezintă la domiciliu, pentru orice 
motiv, nu îl lăsați să intre. 

Încercați să schimbați numerele de telefon mobil și fix.

Folosiți cu atenție noile tehnologii și rețelele sociale. Restrângeți 
accesul la profil, alegeți un pseudonim în loc de numele adevărat. 
Nu acceptați solicitări de prietenie de la persoane necunoscute sau 
care să fie apropiați de agresor și alegeți cu mare grijă ce informații, 
poze și videouri postați. 

Evitați locurile cunoscute de agresorul suspectat. Schimbați 
parcursul sau traiectul. 

Încercați să schimbați centrul de sănătate, medicul sau programările 
pentru a evita confruntări. 

Vorbiți la locul de muncă cu o persoană de încredere despre ordinul 
de protecție și cereți-i ajutor dacă agresorul suspectat se prezintă 
acolo.

Păstrați o copie după hotărârea judecătorească la locul de muncă.

Puteți solicita un schimb de centru sau de orar la fel și garantarea că 
aceste modificări vor fi confidențiale.

Puteți de asemenea să-i dați lucrătoriilor de securitate sau prietenilor 
o poză cu agresorul suspectat. 

Încercați să nu mergeți singură la prânz sau la micul dejun.

Organizați ieșirea de la locul de muncă. Cereți unui coleg sau colegă 
să vă însoțească cu mașina sau în transportul public. Dacă este 
posibil, încercați să diversificați traseul spre casă.

Dacă agresorul suspectat sună la postul de muncă, păstrați mesajele, 
orice e-mail și denunțați-l.

Vorbiți despre situația dumneavoastră la școală și anunțați direcția 
că aveți un ordin de protecție.

Cereți direcției să înștiințeze învățătorii că doar dumneavoastră aveți 
voie să luați copii de la școală. Cu excepția dacă în sentință sau în 
“convenio regulador” este stabilit ca tatăl sa ia copiii de la școală.

Dacă nu vă este posibil să luați copiii de la școală, înștiințați că 
pot pleca cu alte persoane doar dacă arată o hărtie semnată de 
dumneavoastră.

Sunați la poliție dacă este încălcat ordinul de protecție și porniți alarma 
dacă vă beneficiați de Servicio Telefónico de Atención y Protección 
para Víctimas de Violencia de Género, ATENPRO, (Serviciul Telefonic 
de Asistență și Protecție pentru Victimele Violenței de Gen). Dacă nu 
vă beneficiați de acest serviciu, se poate solicita la asistenta socială 
aflată la Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de 
Género (Centrul Municipal de la Observatorul Regional pentru Violența 
de Gen).

Depuneți plângere imediat dacă este încălcată hotărârea judecătorească 
de protecție. Păstrați orice mesaj primit si denunțați.

Dacă agresorul suspectat vă urmărește pe stradă, încercați să cereți 
un taxi și rugați-l pe șofer să vă ducă la poliție. Sub nici o formă să 
mergeți acasă. Este recomandat să aveți întotdeauna ceva bani la 
dumneavoastră.

Dacă ordinul de protecție nu are stabilite hotărârile civile privind 
minorii și nu dispuneți de ele, puteți lua legătura cu un avocat pentru o 
cerere de divorț sau adoptarea măsurilor paterno-filiale cât de curând. 

Dacă ordinul de protecție a stabilit măsurile civile în legătură cu 
minorii și s-a hotărât că încredințarea și înapoierea minorului trebuiesc 
realizate prin Punto de Encuentro Familiar, P.E.F., (Centrul de Contact 
Familiar), echipa psiho-socială de la Curte se va ocupa de procedură 
împreună cu P.E.F., pentru a supraveghea îndeplinirea vizitelor efectuate 
la cererea oricărui părinte.

Dacă înainte de aprobarea ordinului de protecție v-ați beneficiat de o 
sentință sau de un “convenio regulador” (acord care reglementează 
încetarea unei căsătorii sau a unei relații echivalente, care trebuie 
aprobat de o instanță judecătorească pentru a deveni executoriu) după 
care tatăl avea dreptul de a căuta minorii la domiciliul dumneavoastră, 
solicitați un avocat pentru a modifica acest lucru ca să se poată efectua 
prin P.E.F. Până când cererea va fi aprobată, vizitele nu se vor putea 
efectua acasă și dacă fostul partener se prezintă acolo, trebuie sa 
informați autoritătiile că s-a încălcat ordinul de protecție privind domiciliul; 
întâlnirea cu minorii trebuie efectuată altundeva prin intermediul altor 
părți până ce cererea este aprobată de judecător.  

LA LOCUL DE MUNCĂ

LA ȘCOALA COPIILOR

ACASĂ ȘI ÎN FIECARE ZI

CÂND SUNT COPII MINORI:


