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#seeithearitreportit 

Infracţiuni motivate de ură 
le putem opri împreună 

Ura 

O puteţi raporta în mod anomim, 
utilizând acest formular, dacă vă este 
mai uşor. 

Pentru cei care nu vor să 
meargă direct la poliţie. 



Ce înseamnă un incident motivat de ură sau o 

infracţiune motivată de ură? 

O infracţiune sau un incident comis pe baza trăsăturilor dumneavoastră 

sau pe baza trăsăturilor pe care cineva presupune că le aveţi. 

Mai simplu, dacă sunteţi vizat/ă din cauza vârstei, unei invalidităţi, 

sexualităţii, religiei, etniei, genului (inclusiv din cauza identităţii sexuale) 

sau a alegerii stilului de viaţă (ex. Goth) de o persoană sau de un grup de 

persoane; dacă aceste persoane vă intimidează sau vă hărţuiesc, aceasta 

este o infracţiune sau un incident motivat/ă de ură. 

Aceasta poate include: 

• Abuz verbal

• Graffiti ofensator

• Comportament ameninţător

• Distrugerea proprietăţii

• Atac

• Intimidare cibernetică

• Mesaje scrise, e-mail-uri sau apeluri telefonice abuzive

• Furtul banilor.

Dacă sunteţi în pericol imediat, sunaţi la poliţie apelând 999 (când

pericolul nu este iminent 101).

Puteţi raporta o infracţiune motivată de ură direct la Serviciul de asistenţă 

pentru victime. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă putem asigura şi acest 

lucru. 0300 30 31 982 (FREE) 24/7.

Dacă vă este mai uşor, completaţi formularul online la 

www.reporthate.victimsupport.org.uk 

http://www.reporthate.victimsupport.org.uk/


Ce credeţi că a cauzat incidentul? 

1. Cui i s-a întâmplat?

Mie 

Am văzut când i s-a întâmplat altcuiva 

Am auzit despre el de la altcineva 

2. Care credeţi că a fost motivul incidentului; a fost din
cauză că sunteţi / era(u) sau considerat/ţi a fi:

Invalid(zi) 

(bifaţi toate variantele adecvate) 

Din cauza etniei sau rasei (vă rugăm să oferiţi mai multe detalii) 

Homosexual/lesbiană/bisexual(ă) 

Din cauza stilului de viaţă (ex. Goth) (Vă rugăm să oferiţi mai multe detalii) 

Bărbat sau femeie 

Însărcinată 

Credincios sau nu (vă rugăm să specificaţi) 

Din cauza convingerilor acestora 

Transsexual 



3. Spuneţi-ne mai multe despre victimă:

Vârstă 

(ghiciţi dacă nu sunteţi sigur/ă) 

Invalid D/N – dacă D, descrieţi invaliditatea 

Etnie 

Sex: (vă rugăm să specificaţi detaliile) 

Naţionalitate 

Religie/Credinţă/Nicio religie 

Sexualitate 

Povestiţi-ne varianta dumneavoastră a întâmplării 



Informaţii opţionale despre dumneavoastră şi 
consimţământul dumneavoastră 

Sunt de acord ca informaţiile mele să fie comunicate poliţiei. 

Sunt de acord să fiu contactat/ă pentru a mi se oferi asistenţă. Putem 

susţine doar victimele, însă putem să vă alocăm asistenţă alternativă. 

Nume: 

Data naşterii: 

Adresă: 

Număr de contact: 

Adresă de e-mail: 

De unde aţi obţinut acest formular, sau de unde aţi aflat de acest serviciu? 

Semnătură: 

Dată: 



Serviciul de asistenţă pentru victime a fost finanţat de guvernul galez 

pentru a mări numărul de raportări ale infracţiunilor şi incidentelor 

motivate de ură din Ţara Galilor şi pentru a oferi asistenţă victimelor 

acestor infracţiuni. 

Lucrând cu alte organizaţii, cum ar fi poliţia, Serviciul de asistenţă a 

victimelor poate contribui la prevenirea infracţiunilor motivate de ură 

viitoare, prin intervenţii specifice locale şi naţionale. 

Dacă Serviciul de asistenţă a victimelor ia cunoştinţă de aceste 

probleme din timp, poate oferi asistenţa necesară la momentul 

potrivit pentru a împiedica înrăutăţirea situaţiei. Prin urmare, dacă 

sunteţi o victimă sau un martor, prin raportarea către Serviciul de 

asistenţă a victimelor ne ajutaţi să ajutăm alte persoane. 

Asistenţa este oferită în funcţie de nevoile fiecărei victime, care ar 

putea include susţinere afectivă, asistenţă practică sau reprezentare 

juridică. Vă putem furniza de asemenea asistenţă pentru a raporta o 

infracţiune poliţiei şi la tribunal, însă nu sunteţi obligat/ă să faceţi 

acest lucru. 

Chiar dacă nu aveţi nevoie, personal, de asistenţă, este important 

ca noi să aflăm ce infracţiuni au loc şi unde. 

Sunaţi direct la poliţie, apelând 999 dacă sunteţi în pericol imediat 

sau 101 în cazuri fără pericol iminent. 

Apelaţi 0300 30 31 982 (FREE 24/7) pentru a contacta direct 
Serviciul de asistenţă a victimelor. Apelurile sunt confidenţiale 

şi aveţi posibilitatea de a rămâne anonim. 

Puteţi depune raportul şi online la www.reporthate.victimsupport.org.uk 

Serviciul de asistenţă a victimelor este o organizaţie de 

caritate independentă pentru victimele şi martorii 

infracţiunilor din Anglia şi Ţara Galilor. Organizaţia a fost 

fondată acum 40 de ani şi suntem cea mai veche şi cea 

mai mare organizaţie pentru victime din lume. 

http://www.reporthate.victimsupport.org.uk/



