
Consultați site-ul: nidirect.gov.uk/see-the-signs, 
sunați la PSNI formând numărul 101 sau folosiți linia 
de telefon confidențială 
non-stop 0808 802 1414. 

discuta un plan de siguranță adaptat nevoilor dvs., care să vă 
ajute și să vă sprijine.

Primirea informațiilor
În cadrul programului, s-ar putea să vi se aducă la cunoștință 
anumite informații, chiar dacă nu ați cerut acest lucru. Aceasta 
deoarece, în cazul în care poliția primește informații despre 
partenerul dvs., considerând că riscați să fiți ținta unor abuzuri 
domestice, atunci ei ar putea lua în considerare divulgarea 
acestor informații.
În cazul în care se decide că informațiile trebuie aduse la 
cunoștință, poliția sau persoana considerată cea mai potrivită 
pentru a vă proteja va face acest lucru. Informațiile vor fi 
anunțate personal, iar dacă doriți, un asistent social poate 
participa la această întâlnire cu dvs. Această persoană ar 
putea fi cineva de la Victim Support NI sau Women’s Aid, de 
exemplu. Toate informațiile dezvăluite trebuie să fie tratate în 
mod confidențial și trebuie utilizate numai pentru a vă proteja.
La întâlnirea de dezvăluire a informațiilor, vi se va cere să 
semnați un angajament că informațiile nu vor fi comunicate 
decât cu acordul prealabil al poliției.
Trebuie să fiți conștienți de faptul că nici controlul din partea 
poliției, nici informațiile oferite nu reprezintă o garanție a 
siguranței. Cu toate acestea, poliția se va asigura că sunteți 
informați în legătură cu sprijinul pe care îl aveți la dispoziție.

Polițiștii și contactele de sprijin
Puteți contacta PSNI pe numărul fără urgență 101.  
În caz de urgență sunați întotdeauna la 999.
Dacă doriți informații despre aspecte legate de abuzurile 
domestice, puteți contacta gratuit, de asemenea, organizațiile 
de asistență independente enumerate în continuare:

24-hour domestic and sexual violence helpline  
(linia telefonică non-stop de asistență pentru 
violența domestică și sexuală) 
telverde:  0808 802 1414
email:  24hrsupport@dvhelpline.org
 trimiteți cuvântul ‘support’ la numărul  
 07797 805839
Women’s Aid Federation Northern Ireland  
(Federația pentru Ajutorul Femeilor din Irlanda de 
Nord) 
Număr de telefon: 028 9024 9041 
email: info@womensaidni.org
Victim Support Northern Ireland 
(Protecția victimelor din Irlanda de Nord)
Număr de telefon: 028 9024 3133 (Belfast) 
 028 7137 0086 (Foyle)
email: belfast@victimsupportni.org.uk 
 foyle@victimsupportni.org.uk
Men’s Advisory Project Northern Ireland (Proiectul 
consultativ pentru bărbați din Irlanda de Nord)
Număr de telefon: 028 9024 1929 (Belfast) 
 028 7116 0001 (Foyle); 
email: info@mapni.co.uk
Men’s Action Network  
(Rețeaua de acțiune pentru bărbați)
Număr de telefon: 028 7137 7777 
email: admin@man-ni.org

SISTEMUL DE 
INFORMARE PRIVIND 
VIOLENȚA ȘI ABUZUL 
ÎN FAMILIE (DVADS)



Ce este sistemul de 
informare privind 
violența și abuzul în 
familie (DVADS)?
DVADS este un program aplicat de către poliție, care vă 
permite să adresați întrebări poliției despre partenerul dvs., 
în cazul în care vă îngrijorează comportamentele abuzive din 
trecut ale acestuia.
De asemenea, vă permite să întrebați alte persoane pe care le 
cunoașteți despre partenerul dvs., dacă bănuiți că partenerul 
dvs. are un istoric de comportament abuziv.
Trebuie să aveți vârsta de peste 16 ani pentru a vă înscrie în 
acest program.
Persoana despre care crezi că poate fi în pericol TREBUIE să 
aibă domiciliul în Irlanda de Nord.

Cum funcționează acest program?
În cazul în care controalele efectuate de poliție arată că 
partenerul dvs. este înregistrat cu comportament violent sau 
abuziv - sau există alte informații care indică faptul că ați 
putea fi în pericol - poliția va lua în considerare dezvăluirea 
informațiilor pe care le deține.
Dacă se ia decizia de a face cunoscute aceste informații, 
acestea vor fi împărtășite cu dvs. ca persoană aflată în situație 
de risc. În unele cazuri, informația poate fi pusă la dispoziția 
persoanei considerată cea mai potrivită pentru a vă proteja, 
de ex. un asistent social.
Scopul principal al programului DVADS este de a proteja 
persoanele. Scopul acestuia este de a vă ajuta să alegeți în 
cunoștință de cauză dacă să continuați o relație.

Programul funcționează în două moduri:
1. ‘Dreptul de a întreba’
 Acest lucru este valabil atunci când dvs. sau cineva pe 

care îl cunoașteți (cum ar fi un membru al familiei sau un 
prieten), face o cerere directă la poliție pentru informații.

 Se poate face o solicitare completând un formular. 
Formularul și alte informații despre program 
sunt disponibile pe site-ul PSNI (site-ul Poliției 
din Irlanda de Nord): 
psni.police.uk/crime/domestic-abuse/dvads/ 
ca și pe site-ul direct al poliției 
nidirect.gov.uk/see-the-signs.

2 ‘Autoritatea de a informa’  
 Acest lucru este valabil când poliția a primit informații 

indirecte despre siguranța dvs. și în cazul în care, după 
efectuarea unor verificări adecvate, poliția consideră că 
trebuie divulgate aceste informații pentru a vă proteja.

Cum funcționează ‘Dreptul de a 
întreba’?
Această fază a programului are trei etape:  

Mai întâi luați legătură cu poliția
Din momentul în care poliția primește o solicitare, acest lucru 

va fi recunoscut prin activarea datelor de contact de pe 
formularul de cerere. Poliția va efectua apoi verificari inițiale în 
sistemelor lor.
Dacă poliția va identifica un risc imediat de vătămare, în 
orice stadiu al programului, va lua măsuri pentru a dezvălui 
informațiile pe care le au, cât mai curând posibil.

Întâlnire față-în-față
În funcție de rezultatele controalelor inițiale (și dacă nu a fost 
identificat niciun risc imediat), poliția va invita solicitantul la 
o întâlnire față în față. Acest lucru le va permite să adune 
informații suplimentare în ceea ce privește solicitarea. În 
cadrul acestei întâlniri se pot face fotografii pentru stabilirea 
identității.

Decizia de a dezvălui informații
În funcție de rezultatul întâlnirii, poliția - acționând împreună 
cu alte agenții de protecție - va analiza informațiile pe care 
le are la dispoziție. Se va decide în continuare dacă este 
legal, necesar și potrivit să fie dezvăluite informații pentru a 
vă proteja de partenerul dvs. Dacă se decide ca informațiile 
să fie dezvăluite, se va decide persoana care va face acest 
lucru. Poliția poate discuta despre un plan de siguranță prin 
care să vă ofere ajutor și susținere.  

Cum funcționează etapa ‘Autoritatea 
de a informa’?
Această parte a programului are două faze:

Primirea informațiilor
Informațiile indirecte sunt primite de poliție, care efectuează 
verificări inițiale în sistemele proprii. De asemenea, poliția 
evaluează dacă există riscuri imediate.

Decizia de dezvăluire a informațiilor
În funcție de informațiile primite și riscurile potențiale, poliția 
- acționând în colaborare cu alte agenții de protecție - va 
discuta informațiile pe care le are la dispoziție. Ei vor decide 
apoi dacă dezvăluirea informațiilor este legală, necesară și 
potrivită pentru a vă proteja. Dacă se decide să se divulge 
informații, se va decide cine să facă acest lucru. Poliția poate 


