
 
Non  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eşti victim ă a hăr ţuirii              (stalking-ului)? Eşti victim ă a hăr ţuirii              (stalking-ului)? 
Eşti victim ă a hăr ţuirii             (stalking-ului)? 
CITTÀ DI TORINO  (stalking-ului)? 

       Luni                  Marţi             Miercuri                Joi 
30 

 
 

  4 apeluri 
scurte 

31 1 
 

Bileţel de 
ameninţare pe 
parbriz 
 

3 mesaje 
 e-mail 

6 
 M-a urmărit de 
la serviciu până 
la şcoala 
copiilor. 

 

7 
 
   

 5 sms -uri 

8 
 

   
 Apariţie la 
locul de 
 muncă  

13 
Spart geamul la 
maşină 
 

 
 

14 
Mi-a trimis 
flori 

15 
   

16

 

 .ascultând-o şi dovedindu-i sprijinul tău; 
 . neînvinovăţindu-o; 
 .aminteşte-ţi că fiecare situaţie în parte este 
   unică; aşadar îngăduie-i persoanei care este 
  victima hăr ţuirii  (stalking-ului) să decidă 
  asupra felului în care să se comporte; 
 .caută pe cineva care îi poate vorbi despre 
  această situaţie; 
 .adoptă măsuri care să-i garanteze siguranţa. 

nu este o glumă   

nu este o glumă 

nu este drept 
 

 

 

Hăr ţuirii  
 

Pentru a şti mai multe despre hărţuire
(stalking) şi despre violenţă în general, 
pentru a cunoaşte drepturile tale şi 
instrumentele legale pe care le ai la 
dispoziţie, pentru a şti ce să faci pentru 
siguranţa ta, contactează: 
 

. numărul de utilitate publică al Reţelei 
Naţionale Antiviolenţă 1522 

 

.  Nucleul de Proximitate (Nucleo di 
Prossimità) al Poliţiei Municipale din 

Torino 
 
 
 

 

Dacă te afli într-o situaţie 
de pericol imediat 

telefonează la 
122, 133 sau 

 

appel 112 , sau 113,  sau  
Centrala Operativă a 
Poliţiei Municipale 

011.011.1 

Via Bologna, 74 

tel.   011-011.34.300 

fax.  011-011.34.319 

e-mail: nucleodiprossimita@comune.torino.it 
 

Dacă cunoşti o persoană care este victimă 
a hăr ţuirii  (stalking-ului) o poţi ajuta: 
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Lo stalking è imprevedibile e pericoloso. No 
 

Ce este hărţuirea (stalking-ul)? 

 
Infracţiunea de „acte persecutorii” numită în mod 
obişnuit  „hărţuire” („ stalking”) cuprinde o serie de 
acţiuni şi comportamente care te fac să te simţi 
neliniştit sau în pericol. Hărţuirea   (Stalking-ul) este 
gravă (dificil ă – alarmantă), deseori violentă, şi poate 
degenera în orice moment. 

 
Hărţuitorul (Stalker-ul) poate fi cineva pe care îl 
cunoşti bine sau cineva pe care nu-l cunoşti deloc; de 
obicei este un bărbat, dar sunt şi cazuri în care poate fi 
o femeie. 
 

Anumite comportamente ale  stalker ului
hăr ţuitorului:  
_Telefonează în mod repetat, uneori sună scurt şi apoi 
închide. 
_Urmăreşte victima şi îi apare peste tot. 
_Trimite cadouri nedorite, scrisori, bileţele şi mesaje 
pe e-mail. 
_Produce daune locuinţei, autovehiculului sau altor 
bunuri care aparţin victimei. 
_Urmăreşte convorbirile telefonice sau utilizarea 
computerului victimei. 
_Utilizează tehnologii precum camere ascunse sau 
GPS pentru a urmări mişcările acesteia. 
_Urmăreşte victima cu maşina la domiciliu, şcoală sau 
locul de muncă. 
_Ameninţă că va face rău victimei, membrilor familiei 
acesteia, prietenilor sau animalelor sale de companie. 
_Caută toate informaţiile posibile despre victimă, 
consultând registre publice sau motoare de căutare on-
line, angajând detectivi particulari, căutând în deşeuri 
menajere sau contactând prieteni, rude, vecini de casă 
sau personal de serviciu. 
_Pune în aplicare şi alte acţiuni cu scopul de a a 
controla, urmări şi speria. 
 

 
 
  

 

 

S-ar putea să simţi unele dintre aceste 
senzaţii comune multor victime 
 
_Să te temi de ceea ce ţi-ar putea face hăr ţuitorul
(stalker-ul). 
_Să te simţi vulnerabilă, nesigură şi să nu mai ştii în 
cine să te încrezi. 
_Să te simţi neliniştită, iritabilă, lipsită de răbdare, 
irascibilă. 
_Să fii deprimată, disperată, confuză, tristă, mâniată. 
_Să te simţi stresată, să ai probleme de concentrare, de 
somn sau de memorie. 
_Să ai probleme alimentare, ca lipsa de apetit, să uiţi 
să te hrăneşti sau să mănânci prea mult. 
_Să te simţi dezorientată, frustrată şi izolată din cauza 
faptului că persoanele nu înţeleg de ce te simţi 
speriată. 
 
 

Deşi hăr ţuirea (stalking-ul) este imprevizibilă,
periculoasă şi îmbracă forme diferite, totuşi poţi face 
anumiţi paşi pentru întărirea siguranţei tale: 
_Dacă te afli în situaţia unui pericol imediat, cheamă 
organele de poliţie. 
_Încredinţează-te instinctului tău care îţi spune că te afli 
în pericol, ia în serios ameninţările. 
_În general pericolul e mai mare atunci când hăr ţuitorul
(stalker-ul) vorbeşte despre sinucidere sau omucidere sau 
atunci când victima încearcă să plece sau să întrerupă o 
relaţie. 
_Poate fi utilă, în astfel de situaţii, dezvoltarea unui plan
de siguranţă care să includă schimbări ale obiceiurilor 
cotidiene, reorganizarea domiciliului şi posibilitatea de a 
fi totdeauna însoţită de un prieten sau o rudă. Gândeşte-
te dinainte ce să faci dacă hăr ţuitorul  (stalker-ul) ar veni 
la tine acasă, la şcoală, la locul de muncă sau în alte 
locuri pe care le frecventezi în mod obişnuit. Vorbeşte cu 
cei din jurul tău despre aceasta, pentru a putea fi ajutată. 
_  Nu trebuie să comunici cu hăr ţuitorul  (stalker-ul) şi 
nu trebuie să răspunzi tentativelor sale de a te contacta. 

_ Pe cât este posibil, dovezile hăr ţuirii  (stalking-ului) 
trebuie păstrate. 
_ Se pot scrie într-un jurnal data, ora şi locul urmăririi 
sau tentativele de contact ale hăr ţuitorului
(stalker-ului). 
_Se păstrează mesajele sale e-mail, mesajele telefonice, 
scrisorile sau bileţelele. 
_Se fotografiază eventualele daune aduse bunurilor 
personale. 
_Trebuie raportate la secţia de urgenţă a spitalului 
eventualele leziuni personale provocate de hăr ţuitor
(stalker). 
_Trebuie solicitat eventualilor martori să scrie ceea ce au 
văzut. 
_Contactează un organ de poliţie. S-ar putea ca 
hărţuitorul (stalker-ul), prin comportamentele sale, să fi 
comis şi alte infracţiuni. 
_Noua lege italiană prevede măsura de avertizare care 
poate fi emisă de Chestor către hărţuitor (stalker) pentru 
a sta departe de tine. 
Vorbeşte cu membrii familiei tale, cu prietenii şi 
colegii de serviciu şi cere-le sprijinul. Informează 
personalul de pază şi securitate de la locul tău de 
                       
                      . 
 
                  

Femeile au o 
probabilitate de trei ori 

mai mare de a fi 
persecutate decât 

bărbaţii.  
 

1.100.000 de femei din Italia sunt 
victime ale hăr ţuirii (stalking-ului), 

adică ale actelor persecutorii. 
 

Sursă: Studiul ISTAT „Sicurezza delle donne”, 2006. 
 

Dacă eşti victimă a hrţuirii 

(stalking-ului): 

Unele lucruri pe care le poţi face 

 


