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Fiecare poate deveni victima unei infracţiuni şi poate necesita sprijin. Vă rugăm de 
aceea să nu ezitaţi şi să apelaţi la ajutorul şi sfaturile din următoarele oferte. 

PROTECŢIE POLIŢIENEASCĂ PENTRU VICTIME 
La Consultanţa Poliţienească pentru Victime, victimele, martorii şi membrii de familie 
primesc consultanţă şi sprijin după infracţiuni, cazuri de accidente rutiere şi de 
catastrofă. Alte informaţii veţi primi în Internet la www.polizei.rlp.de/Opferschutz. 

Polizeipräsidium Koblenz 
Telefon: 0261 - 103-2874, E-mail: 
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Mainz 
Telefon: 06131 - 65-3388, E-mail: 
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
Telefon: 0631 - 369-1404, E-mail: 
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
Telefon: 0621 - 963-1154, E-mail: 
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Trier 
Telefon: 0651 - 9779-1255, E-mail: 
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de 

 

 

OFERTE DE SPRIJIN DIN PARTEA JUSTIŢIEI 
Ministerul de Justiţie pune la dispoziţie pe pagina de 
net www.jm.rlp.opferschutz.de diverse informaţii pentru persoanele vătămate în ur-
ma infracţiunilor, printre altele 

• Servicii de contact pentru martori la instanţe 

• Fundaţia Rheinland-Pfalz pentru protecţia victimelor 

• Proceduri de adeziune 

• Conciliere autor-victimă 

• Asistenţă psihosocială la procese 
 

ALTE ORGANIZAŢII DE AJUTORARE 
Pagina de Internet www.opferschutz.rlp.de 
a parlamentului de land oferă o privire de ansamblu asupra unui număr mare de 
instituţii de ajutorare şi servicii de consultanţă din Rheinland-Pfalz. Ea conţine printre 
altele număre de telefon în caz de urgenţă, oferte de sprijin şi indicaţii, unde persoa-
nele vătămate în urma unei infracţiuni pot primi sprijin uman şi financiar. 
Sprijin puteţi primi şi la 

• Telefonul de ajutorare de la asociaţia WEISSER RING e.V. pentru victime ale 
infracţiunilor 
Telefon: 116 006 , www.weisser-ring.de 

• Telefon de ajutorare în caz de violenţă faţă de femei 
Telefon: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de 

• Casa pentru cazuri de accident Rheinland Pfalz pentru persoanele păgubite care au 
acordat primul-ajutor şi ajutor în caz de urgenţă 
Telefon: 02632 960-0, www.ukrlp.de 
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