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ANEXA LA HCL NR. 56/12.03.2020 

 

PROCEDURA DE INTERVENTIE  SI ATRIBUTIILE ECHIPEI MOBILE IN 

CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA 

   

       Echipa mobila de interventie la cazurile de violenta in familie va avea urmatoarele atributii 

: 

I. Interventia de urgenta a echipei mobile se realizeaza din perspectiva acordarii serviciilor 

sociale in situatiile de violenta domestica,iar activitatea este cordonata de coordonatorul 

echipei mobile desemnat prin HCL; 

a. verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor 

telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă,  

altele decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional  – 112;  

b. realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor 

sociale,pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de 

siguranţă  necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa la 

Ordinul 2525/2018;   

c. acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;   

d. Sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile 

sociale existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

e. informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de 

protecţie de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de 

protecţie provizoriu,ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea 

unui certificat medico-legal etc.;  

f. asigură  măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori,persoane cu 

dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie  provizoriu 

sau ordinul de protecţie şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora;  

g. colaborează cu  serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care 

identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;  

h. realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz,  acestea 

putând consta în:   

▪ transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima 

necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului 

unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

▪ sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru 

emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor 

judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de protecţie; 

▪ orientarea către DGASPC Constanta sau, după caz,către furnizorii  privaţi 

de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre 

rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru 

victime şi, după caz, pentru agresori; 

  i. intervine in cazurile de violenta domestica ,la solicitarea organelor de politie, atunci 

cand prin ordinul de protectie provizoriu s-a dispus masura evacuarii temporare a 

agresorului din domiciliu,iar acesta din urma a solicitat , potrivit legii,cazare intr-un 

centru rezidential. 
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j) In vederea facilitarii emiterii ordinului de protectie provizoriu,in 

termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a ordinului/HCL privind componenta echipei mobile, 

Directia de Asistenta Sociala pune la dispozitia organelor de politie de pe aceiasi raza teritoriala 

urmatoarele; 

       - date de contact ale coordonatorului echipei mobile/persoanelor din cadrul DAS desemnate cu 

atributii in cadrul echipei mobile ,inclusiv datele de contact ale acestora; 

        - lista cuprinzand toate centrele rezidentiale care ofera cazare pentru persoanele fara 

adapost,adaposturi de noapte sau alte centre rezidentiale adecvate nevoilor persoanelor fara 

adapost, publice sau private inclusiv a celor acordate de catre cultele religioase si alte organisme 

private in domeniul preveniriisi combaterii violentei domestice. 

     k) In situatia in care prin ordinul de protectie provizoriu se dispune masura evacuarii 

temporare a agresorului,iar acesta din urma solicita,potrivit legii,cazare intr-un centru rezidential 

de tipul celor prevazute la lit.j,echipajul de politie aflat in misiune contacteaza coordonatorul 

echipei mobile si ii furnizeza detalii cu privire la adresa locului in care se desfasoara interventia 

organelor de politie; 

    l)  DAS pune la dispozitia organelor de politie lista persoanelor din DAS desemnate cu 

atributii in cadrul echipei mobile , inclusiv datele de contact ale acestora. 

    Echipa mobila se deplaseaza la fata locului in max.90 de minute de la momentul 

semnalarii efectuate de catre organele de politie si asigura sprijinul necesar pentru orientarea si 

conducerea de indata a agresorului catre centrele rezidentiale gestionate de autoritatile 

administratiei publice locale sau, dupa caz, catre alte servicii sociale adecvate, administrate de 

catre furnizorii publici sau privati , de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. 

             DAS are obligatia de a cunoaste distributia serviciilor in plan local si judetean destinate 

victimelor violentei domestice,precum si a celor de tipul; centre rezidentiale care ofera cazare 

pentru persoanele fara adapost, adaposturi de noapte, alte centre rezidentiale adecvate nevoilor 

personelor fata adapost, publice sau private, inclusiv a celor acordate de catre cultele religioase si 

alte organisme private in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice. 

           In scopul de a asigura accesul neingradit si adecvat la gazduire in situatiile de urgenta , 

precum si la restul serviciilor sociale existente pentru victimelor violentei domestice sau,dupa caz, 

pentru agresori, SPAS organizat la nivel judetean, respectiv DGASPC-ul, efectueaza diligentele 

necesare pe langa celelalte servicii de asistenta sociala si furnizorii privati de servicii sociale de pe 

raza teritoriala a judetului. 

          In vederea depasirii situatiei de urgenta in care se afla ,victimele pot fi gazduite in orice 

serviciu social existent cu aceasta destinatie, acolo unde exista un loc disponibil, indiferent de 

domiciliul acestora. 

          In urma evaluarii gradului de risc pentru victimele violentei domestice ,reprezentantii SPAS, 

organizate la nivel de municipiu, oras, comuna, refera cazurile catre compartimentul de violenta 

domestica din cadrul SPAS organizat la nivel de judet sau, dupa caz, catre furnizorii privati de 

servicii sociale, in vederea luarii in evidenta si a realizarii managementului de caz. 

         Pentru verificarea semnalarilor privind situatiile de violenta domestica, reprezntantii 

DAS(Directia de Asistenta Sociala) au drept de acces in sediile sau punctele de lucru ale 

persoanelor juridice,precum si la domiciliul persoanelor fizice.Verificarea semnarilor privind 

violenta domestica se realizeaza cu sprijinul politiei locale sau,dupa caz,organelor de politie de pe 

raza teritoriala in care s-a semnalat situatia de violenta domestica. 

        

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,               

                    CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                  FLORIN  ZISU                                                     DR.JR.NICULINA PAROŞANU 


