
 
   

A SUCCESSFUL STORY ABOUT P/CVE – ROMANIA 

O POVESTE DE SUCCES DESPRE COMBATEREA ȘI PREVENIREA VIOLENȚEI 

EXTREMISTE – ROMÂNIA 

- FELICIA HRIHORISAN -  

Police Commissioner, Head of School Safety Bureau at the Satu Mare County Police Inspectorate 

Comisar de politie, șef Birou Siguranță Școlară la Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare 

1. Interview – Framework  

1.How did you start to develop interest in the field of the prevention of violent extremism? 

Cum ați început să fiți interesată de domeniul prevenirii extremismului violent? 

 

The nature of my work gave rise to the interest in the field of violence prevention. 

Since 2005 I have been working in the Satu Mare County Police Inspectorate in the field of crime analysis 

and prevention and for the last year I have been involved in the school safety sector.  

I am also a volunteer in GRAB - Support Group for women who have experienced ABuse - Satu Mare. 

 

Natura locului meu de muncă a dat startul interesului pentru domeniul prevenirii violenței. 

Din 2005 lucrez în cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Satu Mare în domeniul de analiză și prevenire 

a criminalității și de un an de zile sunt implicată în sectorul de siguranță școlară.  

Totodată sunt voluntar în cadrul GRAB- GRup de suport pentru femei care au trecut prin Abuz - Satu Mare. 

 

2.How do you deal with the security threat posed by work in this area?  

Cum abordați amenințarea la adresa securității pe care o reprezintă munca în acest domeniu? 

 

I have never felt in danger even though I go in difficult environments, I have never been directly threatened. 

I am the good police officer who is there to actively listen to what the needs are, the problems and provide 

guidance for citizens. 

 

Nu m-am simțit niciodată în pericol chiar dacă merg în medii dificile, nu am fost niciodată direct amenințată. 

Eu sunt polițistul bun care este acolo să asculte activ care sunt nevoile, problemele și să ofere îndrumare 

cetățenilor. 

 

3.Have you ever been involved in implementing a P/CVE project? What was the purpose of the project? 

Ați fost vreodată implicată în implementarea unui proiect P/CVE? Care a fost scopul proiectului? 

 

I have been involved in the implementation of many projects for the prevention and fight against violence, 

and I directly focus on projects that aim to counter: violence against women and sexual violence. 

Among the projects and campaigns I have carried out I mention: 'Let's expel violence', the 'love smart' 

Campaign, the 'stop paedophilia' Campaign, 'now I can' Campaign, Experimental network in high schools, 

Support group for women who have gone through different forms of abuse, the 'Invisible Violence - Causes, 

Consequences and Solutions to Violence Against Women' Campaign - which won the first prize at the 

Romanian Youth Gala 2019 - non-formal section.  
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Am fost implicată în implementarea a foarte multe proiecte pentru prevenirea și combaterea violentei, iar în 

mod direct mă axez pe proiecte care au ca scop combaterea: violenței împotriva femeilor și violența sexuală. 

Printre proiectele și campaniile realizate enumăr: ‘Să exmatriculăm violența’, Campania ‘iubește inteligent’, 

Campania ‘stop pedofiliei’, Campania ‘acum pot’, Rețea experimentală în licee, Grup de suport pentru femei 

care au trecut prin diferite forme de abuz, Campania ‘Violența invizibilă- cauze, consecințe și soluții la 

violența împotriva femeilor’ – care a caștigat premiul I la Gala Tineretului din Romania 2019 – secțiunea 

nonformală.  

4. What were the main activities of the project/s?  

Care au fost principalele activități ale proiectului/proiectelor?  

 

The project and campaign activities include awareness raising, education and support, such as: book launches 

on violence; workshops on social violence, financial violence, sexual violence; weekly support groups for 

abused women; stories of women who have managed to leave toxic relationships.  

 

Activitățile proiectelor și campaniilor includ partea de conștientizare, educație și suport, precum ar fi: lansări 

de carte pe tematica violenței; ateliere despre violența socială, violența financiară, violența sexuală; grupuri 

de suport săptămânale pentru femeile abuzate; povești ale femeilor care au reușit să iasă din relații toxice. 

 

5. What is the target audience of your projects?  

Care este publicul țintă al proiectelor dumneavoastră?  

 

The target audience for our projects and campaigns is broad, diverse and includes: young school children, 

high school students, specialists/practitioners, police officers, prisoners, victims of violence and people from 

the whole community.  

 

Audiența targetată a proiectelor și campaniilor noastre este una vastă, diversă și include: tineri școlari, liceeni, 

specialiști/practicieni, politiști, deținuți, victime ale violenței și oameni din întrega comunitate. 

 

6.  What kind of behavioral change is expected to be achieved in the audience?  

Ce tip de schimbare comportamentală se așteaptă să se obțină în rândul publicului? 

 

We wish that the collective mindset of how women are perceived to be changed, i.e. equal rights and for them 

to be treated with respect. 

As for the stereotypes about female victims of violence, such as 'she deserves it' 'she's got a big mouth', 'she's 

to blame' to be eliminated. 

 

Ne dorim ca mentalul colectiv despre cum este percepută femeia să fie schimbat, și anume drepturi egale și 

ele să fie tratate cu respect. 

Iar stereotipurile la adresa victimelor femei ale violenței, precum ‚și-o merită’ ‘are gura mare’, ‘si ea ii de 

vină’ sa fie eliminate. 

 

7.  How do you measure and assess the impact of your work? What assessment tools do you use?  

Cum măsurați și evaluați impactul activității dumneavoastră? Ce instrumente de evaluare folosiți? 

 

Change is a long-lasting process and we know that it doesn't happen after a single activity. However, when 

the audience at the activities opens up and shares with us their sensitive story, their issues with violence, for 

us it is an impact of our work. We have had cases which, after the activities, we have monitored on a long 

term basis to follow their resolution and progress. 
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Schimbarea este un proces de durată și stim că nu se întâmplă după o singură activitate. Insă, când audiența 

la activități se deschide și ne împărtășește din povestea sa sensibilă, din problemele cu violența, pentru noi 

este un impact al muncii noastre.Am avut cazuri pe care după activități le-am monitorizat pe termen lung 

pentru a le urmări soluționarea și progresul. 

 

8. How do you think the State can support the development of these initiatives and the training of activists?  

Cum credeți că statul poate sprijini dezvoltarea acestor inițiative și formarea activiștilor? 

 

I believe that the state must invest in the continuous education of its employees, in this case the police officers 

who are the first to intervene in cases of violence. We need to remember that we are there to defend the rights 

of those in need. 

 

Consider ca statul trebuie să investească în educarea continuuă a angajaților săi, în acest caz politiștii care 

sunt primii care intervin în cazuri de violență. Este nevoie să ne reamintim că suntem acolo pentru a apăra 

drepturile celor în nevoie. 

 

 
 

 


