
 

      
 

1 

 

 
Nr. 606/14.02.2018 

 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE MONITORIZARE  
a stadiului implementării Planului operațional pentru implementarea  
Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului 

 violenţei în familie  
pentru perioada 2013-2017 

 
- Anul 2017  - 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

2 

 

CUPRINS  

GENERALITĂȚI  

A. Violența în familie  

B. Date statistice în domeniul violenței în familie în România  

C. Legislație în vigoare  

D. Instituții responsabile de implementarea Strategiei naţionale pentru 

prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 

2013-2017 

 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI 

VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-2017 

 

A. Informații generale relevante  

B. Obiective   

B.1. Obiective generale  

B.2. Obiective operaționale  

C. Surse de finanțare  

 

MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU PREVENIREA 

ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-

2017 

 

A. Scopul monitorizării  

B. Procedura de monitorizare  

C. Impactul Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013-2017 

 

C.1. Analiza rezultatelor obținute la implementarea Strategiei  

C.2. Implicarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei 

și Bărbați 

 

C.3. Analiza SWOT a activității de implementare a strategiei în cursul 

anului 2017 

 

C.4. Propuneri privind soluțiile pentru eliminarea obstacolelor și 

dificultăților la implementarea planului de acțiune  

C.5. Concluzii și recomandări 

 



 

      
 

3 

 

 

RAPORT ASUPRA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI 

OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 

PENTRU PERIOADA 2013-2017 

 

  

 

GENERALITĂȚI 

 

 
A. VIOLENȚA ÎN FAMILIE 

 
Violenţa în familie constituie una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se 
confruntă societățile contemporane, inclusiv România. 
Violența în cadrul familiei este nu numai o problemă socială și de sănătate publică dar și o 
problemă a nerespectării și a încălcării drepturilor omului, complexitatea ei solicitând atât 
protecţia integrităţii personale a victimelor, cât şi protejarea intereselor lor sociale 
comune, precum libertatea şi democraţia. 
Violența în familie se află la originea numeroaselor maladii fizice și psihice, a frecventelor 
consultații, spitalizări și a incapacităților temporare de muncă, precum și a unui consum 
ridicat de medicamente și de alte servicii de sănătate. 
Violenţa pe motive de gen aduce, de asemenea, o gravă atingere democraţiei, pornind de 
la premisa că femeile supuse violenţelor reprezintă o categorie ale cărei şanse de a 
participa la viaţa socială şi profesională sunt semnificativ reduse, pe măsură ce viaţa de 
familie îşi pierde funcţia de a oferi membrilor acesteia securitatea de care ei au nevoie. 
Familia este locul în care legea poate interveni cel mai puțin și în care se observă frecvența 
cea mai mare de violențe îndreptate împotriva unor categorii sociale aflate într-un grad 
ridicat de vulnerabilitate, fie că este această violență îndreptată împotriva femeilor, 
copiilor sau persoanelor în vârstă. Aceste violențe, deseori insidioase, se dezvoltă potrivit 
unui ciclu în care intensitatea și frecvența crește cu trecerea timpului. 

 
B. DATE STATISTICE ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI ÎN FAMILIE ÎN ROMÂNIA 

 
Numărul total al cazurilor de violenţă în familie, care au beneficiat la cerere de servicii 
sociale, centralizate în perioada 2009 – 2017 la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 
este evidenţiat în graficul de mai jos: 
� În anul 2009 – 12.461 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2010 – 11.592 cazuri de violenţă în familie; 
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� În anul 2011 – 12.205 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2012 – 14.376 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2013 – 15.358 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2014 – 11.598 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2015 – 12.273 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2016 – 13.019 cazuri de violenţă în familie. 
� În anul 2017 - 13.102 cazuri de violenţă în familie. 

 

 
Referitor la evoluţia fenomenului violenţei în familie în ultimii ani, se constată următoarele 
date: 
� În anul 2010, faţă de anul 2009, numărul cazurilor de violenţă în familie a scăzut cu 
6,97% 
� În anul 2011, faţă de anul 2010, numărul cazurilor de violenţă în familie a crescut cu 
5,28% 
� În anul 2012, faţă de anul 2011, numărul cazurilor de violenţă în familie a crescut cu 
17,78% 
� În anul 2013, faţă de anul 2012, numărul cazurilor de violenţă în familie a crescut cu 
6,83% 
� În anul 2014, faţă de anul 2013, numărul cazurilor de violenţă în familie a scăzut cu 
24,48% 
� În anul 2015, față de anul 2014, numărul cazurilor de violență în familie a crescut cu 
5,81%. 
� În anul 2016, față de anul 2015, numărul cazurilor de violență în familie a crescut cu 
6,07%. 
�  În anul 2017, față de anul 2016, numărul cazurilor de violență în familie a crescut cu 

0,63%. 
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Din datele centralizate de către ANES au reieșit următoarele: 
� În anul 2009 – 12.461 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2010 – 11.592 cazuri de violenţă în familie; 
� În anul 2011 –  12.205 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.723 şi din care numărul de victime copii 10.787 cu vârsta cuprinsă 
între < 1 şi 17 ani; 
� În anul 2012 – 14.376 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.296 şi din care numărul de victime copii 12.512 cu vârsta cuprinsă 
între < 1 şi 17 ani; 
� În anul 2013 – 15.358 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.993 şi din care numărul de victime copii 13.116 cu vârsta cuprinsă 
între < 1 şi 17 ani; 
� În anul 2014 – 11.598 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.623 şi din care numărul de victime copii 9.698 cu vârsta cuprinsă 
între < 1 şi 17 ani.  
� În anul 2015 - 12.216 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.910 şi de sex masculin este de 105, din care numărul de victime 
copii 10.258 cu vârsta cuprinsă între < 1 şi 17 ani.  
� În anul 2016 – 13.019 cazuri de violenţă în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 2056 şi de sex masculin este de 165, din care numărul de victime 
copii 10.798 cu vârsta cuprinsă între < 1 şi 17 ani.  
� În anul 2017- 13.102 cazuri de violență în familie, din care numărul de victime adulte 
de sex feminin este de 1.927 și de sex masculin este de 141, din care numărul de victime 
copii 11.034 cu vârsta cuprinsă între < 1 şi 17 ani. 
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La nivel național, după anul 2013, s-a constatat o diminuare importantă a  numărului de  
solicitări de servicii sociale, urmată, mai  apoi, în ultimii trei ani, de o ușoară creștere  a 
fenomenului violenței în familie de la an, la an. 
Datele menționate mai sus nu prezintă însă dimensiunea reală a fenomenului, ci doar 
numărul victimelor violenţei în familie, beneficiare ale serviciilor sociale, înregistrate şi 
centralizate la nivel naţional de către ANES, extrase din rapoartele înaintate de către 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), instituţii aflate în 
subordinea consiliilor judeţene şi ale consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului 
Bucureşti.  
Victimele, în funcție de nevoile fiecăreia, au beneficiat de servicii de găzduire, hrană, 
asistenţă medicală şi îngrijire, consiliere psihologică şi consiliere juridică. 
Astfel,  cazurile de violenţă în familie înregistrate şi centralizate la nivel naţional de către 
ANES reprezintă, în fapt, doar numărul de cazuri care au fost raportate şi înregistrate la 
nivelul autorităţilor locale. 
Un indicator relevant pentru acest fenomen îl reprezintă şi numărul de inculpaţi trimişi în 
judecată în cauze care privesc fapte ce se circumscriu cazuisticii violenţei în familie, 
conform raportului privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anii 2009 – 2016 
și care evidenţiază următoarele: 
� În anul 2009 s-a înregistrat un număr de 444 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 
0,9% din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2010 s-a înregistrat un număr de 483 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 
0,8% din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2011 s-a înregistrat un număr de 469 de inculpaţi au fost trimişi în judecată în 
anul respectiv, ceea ce reprezintă 0,8% din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2012 s-a înregistrat un număr de 440 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 
0,7% din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2013 s-a înregistrat un număr de 1080 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 
1,6% din totalul celor trimişi în judecată. 
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� În anul 2014 s-a înregistrat un număr de 1459 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 
2,9% din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2015 s-a înregistrat un număr de 1938 inculpaţi trimişi în judecată, adică 3,3% 
din totalul celor trimişi în judecată. 
� În anul 2016 s-a înregistrat un număr de 1467 inculpaţi trimişi în judecată, din care: 
191 pentru omor, 487 pentru lovire sau alte violențe, 33 pentru vătămare corporală, 13 
pentru loviri cauzatoare de moarte, 20 pentru rele tratamente aplicate minorului, 1 pentru 
vătămarea fătului, 13 pentru lipsire de libertate în mod ilegal, 80 pentru viol, 8 pentru 
agresiune sexuală, 47 pentru acte sexuale cu un minor, 3 pentru corupere sexuală a 
minorilor, 566 pentru abandon de familie și 5 pentru nerespectarea măsurilor privind 
încredințarea minorului, precum și un număr de 1822 de victime ale violenței în familie, 
din care 932 sunt minori. 
 
Potrivit datelor evidențiate, în ultimii patru ani se remarcă o mai mare implicare și 
responsabilizare a organelor de poliție și de cercetare penală în ceea ce privește 
tratamentul juridic aplicat agresorilor.   
În ceea ce privește numărul de decese ce au avut la bază fapte din sfera acestui fenomen, 
menționăm că, în perioada 2009 – 2016, Ministerul Public a înregistrat următoarele date: 
� În anul 2009 a fost înregistrat un număr de 167 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2010 a fost înregistrat un număr de 189 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2011 a fost înregistrat un număr de 146 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2012 a fost înregistrat un număr de 149 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2013 a fost înregistrat un număr de 157 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2014 a fost înregistrat un număr de 189 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2015 a fost înregistrat un număr de 186 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 
� În anul 2016 a fost înregistrat un număr de 191 infracţiuni de violenţă intrafamilială 
săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei. 
 



 

      
 

8 

 

 
 

Totodată, din datele statistice ale Inspectoratului General al Poliției Române s-au evidențiat 
în anii 2016 -2017, următoarele: 
� În anul 2016 a fost înregistrat un număr de  36.664 de victime ale violenței domestice 

(din actul de sesizare, pentru fapta principală), din care  5.721 victime adulte de sex 
masculin,  20.440 victime adulte de sex feminin,  5.532 minori de sex masculin și  4.971 
minori de sex feminin.  

 

� Un număr de 15.150 victime îi sunt autorului faptei soț/soție sau fost/ă soț/soție, un 
număr de 4.014 victime îi sunt autorului faptei concubin/concubină, un număr de 2.753 
victime îi sunt autorului faptei părinte/tutore legal, un număr de 11.261 victime îi sunt 
autorului faptei fiu/fiică și un număr de 3.486 victime îi sunt autorului faptei alt grad 
de rudenie. 

167

189

146 149
157

189 186 191

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Infracțiuni de violență intrafamilială savârșite 

care au avut ca urmare decesul victimei

5,721

20,440

5,532 4,971

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Bărbați Femei Băieți Fete

Victime ale violenței domestice (din actul de 

sesizare pentru fapta principală) 

2016



 

      
 

9 

 

 

 
� În anul 2017 a fost înregistrat un număr de 37.905 de victime ale violenței în familie 

(din actul de sesizare, pentru fapta principală), din care  6.039 victime adulte de sex 
masculin,  21.693 victime adulte de sex feminin,  5.360 minori de sex masculin și  4.813 
minori de sex feminin.  
 

 
 

� Un număr de 15.456 victime îi sunt autorului faptei soț/soție sau fost/ă soț/soție, un 
număr de 4.826 victime îi sunt autorului faptei concubin/concubină, un număr de 2.938 
victime îi sunt autorului faptei părinte/tutore legal, un număr de 10.766 victime îi sunt 
autorului faptei fiu/fiică și un număr de 3.919 victime îi sunt autorului faptei alt grad 
de rudenie. 
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� Referitor la numărul de infracțiuni sesizate privind prevederile Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, situația se prezintă astfel: 

� În anul 2015 - 33.317; 
� În anul 2016 – 35.202; 
� În anul 2017 - 36.245. 

 

� În ceea ce privește numărul infracțiunilor de loviri sau alte violențe (art. 193 NCP) se 
prezintă următoarele date: 
���� În anul 2015 – 15.705 fapte; 
���� În anul 2016 – 18.531 fapte; 
���� În anul 2017 – 20.283 fapte. 
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� Cu privire la ordinele de protecție, datele IGPR evidențiază că: 
� În anul 2015 – au fost emise 1328 de ordine de protecție și au fost constatate 

334 de cazuri de nerespectare a ordinelor de protecție; 
� În anul 2016 – au fost emise 2170 de ordine de protecție și au fost constatate 

743 de cazuri de nerespectare a ordinelor de protecție; 
� În anul 2017 – au fost emise 2894 de ordine de protecție și au fost constatate 

1011 de cazuri de nerespectare a ordinelor de protecție. 
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În ceea ce privește datele statistice rezultate din centralizarea dosarelor aflate pe rolul 
instanțelor judecătorești, având ca obiect cereri de emitere a ordinelor de protecție, se 
prezintă astfel: 

- Anul 2012: 472 dosare înregistrate, 297 soluționate; 

- Anul 2013: 2213 dosare înregistrate, 1781 dosare soluționate; 

- Anul 2014: 2963 dosare înregistrate, 3022 dosare soluționate; 

- Anul 2015: 3947 dosare înregistrate, 4024 dosare soluționate; 

- Anul 2016 (ianuarie – septembrie): 3989 dosare înregistrate, 4226 dosare soluționate. 

 

 

În concluzie, numărul de cereri de emitere a ordinelor de protecție, în creștere de la an 
an, relevă faptul că victimelor violenței în familie le este asigurat accesul la informații, 
consiliere juridică și asistență juridică, această măsură de protecție fiind din ce în ce mai 
cunoscută și utilizată de către acestea. 

În ceea ce privește serviciile sociale funcționale în domeniul prevenirii și combaterii 
violenței în familie, precizăm că la nivelul celor 41 de județe și 6 sectoare în București 
funcţionează 61 de centre care oferă găzduire, asistenţă şi consiliere victimelor violenței 
în familie, din care 45 sunt centre de primire în regim de urgenţă (37 publice și 8 private) 
și 16 sunt centre de recuperare (11 publice și 5 private). 
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De asemenea, la nivel național, funcţionează 32 de servicii în regim de zi, din care 25 sunt 
centre pentru prevenirea și combaterea violenței în familie (16 publice și 9 private) și 7 
sunt centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației (publice). 

 

 

 

În județele Alba, Călărași, Mureș și în Municipiul București funcționează 4 centre de zi care 
oferă servicii destinate agresorilor familiali (2 publice și 2 private). 
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C. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 
În anul 2017, reglementările în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie sunt: 
� Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată 
în anul 2016; 
� Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea 
şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul 
la 11 mai 2011; 
� Hotărârea de Guvern nr. 177/2016 privind organizarea și funcționarea Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
� Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată; 
� Legea nr. 286/2009 privind Codul penal al României, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014 – introduce Capitolul 
III – Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie; 
� Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
� Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal; 
� Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă 
asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară 
şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 
ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 
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� Ordinul nr. 383/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei privind 
aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei 
victimelor violenţei în familie; 
� Ordinul nr. 384/306/993/2004 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, al 
ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea 
Procedurii de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie; 
� Ordinul nr. 304/385/1.018/2004 al ministrului administraţiei şi internelor, al 
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii privind 
aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie; 
� Hotărârea Guvernului nr. 1056/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 - 2017 şi 
a Planului operational; 
� Constituția României, Capitolul II, Drepturile și libertățile fundamentale, Art. 22; 
� Hotărârea de Guvern nr.53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului - Programul 
de Guvernare  2017 - 2020, Cap. Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, 
Punctul 8 „Respect și demnitate pentru femei”. 

 
Precizăm că prin Legea nr. 351/2015 din 23 decembrie 2015 privind modificarea art. 27 
alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost 
introdusă prevederea judecării dosarelor cu cereri de emitere a unui ordin de protecție în 
72 de ore. 

Totodată, prin Legea nr. 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie a fost introdus un nou alineat, care 
prevede posibilitatea instanței de a obliga agresorul să se prezinte periodic la secția de 
poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție și să informeze 
poliția cu privire la noua sa locuință, în cazul în care a fost evacuat. 

 

Situația proiectelor de acte normative din domeniul violenței domestice în anul 2017: 

-  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
Prin Legea 30/2016, România a ratificat Convenția de la Istanbul care a intrat în vigoare 
în țara noastră la 1 septembrie 2016 și se impunea armonizarea legislației interne cu 
prevederile Convenției de la Istanbul, asumată ca fiind un demers ambițios și complex de 
reformă a legislației din domeniul violenței domestice, ca premisă obligatorie pentru 
realizarea măsurilor din domeniul prevenirii și combaterii  violenței domestice și violenței 
împotriva femeilor prevăzute în Subcapitolul - Respect și demnitate pentru femei, din 
cadrul Programului de Guvernare 2017-2020.  
Pilonul central al modificărilor viitoare ale Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și 
combaterea violenței în familie este centrat pe reglementarea ordinului de protecție 
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provizoriu în conformitate cu art. 52 din Convenție, care vizează extinderea 
prerogativelor polițiștilor în sensul de a asigura protecția victimelor prin înlăturarea 
imediată a agresorului din domiciliu, în situațiile de pericol imediat. Modelul de 
reglementare și normele metodologice și procedurile aferente care vor fi elaborate 
ulterior  în vederea emiterii și aplicării ordinului de protecție provizoriu au la bază 
exemplul de bună practică implementat în Spania și Austria.  
Proiectul va urma procedura de avizare specifică și va fi transmis Parlamentului României. 
 implementării Convenției de la Istanbul, ANES a elaborat două  proiecte de acte 
normative cu relevanță în materie penală și procesual penală. În același sens, MMJS/ANES 
a înaintat următoarele proiecte către Ministerul Justiției în vederea exercitării inițiativei 
legislative potrivit competențelor specifice și exclusive: 
- Proiectul de Lege  pentru  modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind  
Codul penal - vizează reglementarea unor noi infracțiuni: mutilarea genitală a femeilor, 
avortul forțat, sterilizarea forțată, precum  și pedepsirea înlesnirii și tentativei în cazul 
infracțiunilor prevăzute de către Convenție, demararea acțiunii penale din oficiu, și nu 
la plângere prealabilă, pentru  faptele prevăzute la art. 193 și 196 Cp .  
-      Proiectul de  Lege  pentru  modificarea și completarea Legii  nr. 135/2010 privind 
Codul Procedură Penală – vizează posibilitatea aplicării măsurii arestului preventiv în 
cazul nerespectării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus emiterea unui ordin de 
protecție. 
-      Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale privind 
promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 
violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind 
implementarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei 
și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice 2018-2021, se bazează pe o 
abordare integrată, pe doi piloni de specialitate, câte unul pentru fiecare domeniu de 
competență,  permite, pentru prima oară,  o corelare în mod real a celor două domenii 
interconectate. De asemenea la elaborarea sa au fost avute în vedere toate documentele 
programatice incidente (Programul de Guvernare, Convenția de la Istanbul, CEDAW, 
Agenda ONU 2030, Angajamentul strategic al UE în domeniul egalității de șanse 2015-
2019). În elaborarea proiectului de strategie au fost luate în considerare, în mod 
obligatoriu, colaborarea și consultarea cu toți actorii relevanți în domeniu: reprezentanți 
ai societății civile, ministere cu atribuții în domeniu, reprezentanți ai structurilor 
asociative ale administrației publice locale. În cursul lunilor iulie  și august 2017 au avut 
loc întâlniri și dezbateri cu grupul de lucru mixt care a fost constituit pentru elaborarea 
proiectului (ministere, ONG-uri, mediul academic, etc). În săptămâna 23-27 octombrie 
2017 proiectul a fost postat în consultare pe site-ul MMJS. Proiectul se află în etapa de 
avizare interministerială. 
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INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 
2013-2017 
 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Barbați s-a înființat ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 229/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
749 din 7 octombrie 2015, fiind astfel întărită capacitatea administrativă și instituțională 
atât în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, cât și în domeniul violenței în 
familie. 
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 177/2016 privind 
organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi, ANES promovează principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, 
în toate politicile şi programele naţionale şi exercită funcţiile de strategie, reglementare, 
reprezentare şi autoritate de stat în domeniul violenţei în familie, cu atribuţii în 
elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor Guvernului în domeniul 
violenţei în familie. 
Misiunea ANES este aceea de a promova principiul egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul 
de sex și de a preveni și combate violența în familie prin implementarea unor măsuri, 
politici și programe adaptate nevoilor victimelor.  
În exercitarea funcției sale de autoritate de stat în cele două domenii de competență, 
ANES asigură coordonarea implementării celor două documente programatice esențiale: 
Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW) și Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul). 
ANES este responsabilă cu coordonarea implementării politicii publice stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 - 2017 şi 
a Planului operațional. 
În acest context, ANES a solicitat instituțiilor cu responsabilități în implementarea Planului 
operațional, conform legislației în vigoare, să transmită raportul de monitorizare pentru 
anul 2017, asupra stadiului de implementare al Strategiei.    
Anexa 1 la prezentul raport de monitorizare cuprinde informațiile transmise de către 
instituțiile responsabile cu implementarea strategiei. 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI 
VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-2017 

 
A. INFORMAȚII GENERALE RELEVANTE 
 
Guvernul României a aprobat Strategia Naţională pentru prevenirea și combaterea 
fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 - 2017 prin Hotărârea Guvernului nr. 
1156/2012, documentul incluzând și Planul operațional pentru implementarea acesteia. 
Strategia are ca scop promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor persoanelor 
afectate de violența în familie, în vederea dezvoltării fiecărui membru al familiei într-un 
mediu lipsit de violenţă, vizând prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care în mod 
curent afectează viața de familie şi comunitatea. 
Documentul are un caracter holistic și multidisciplinar și este adresat instituțiilor publice 
reprezentând puterea executivă, legislativă, judecătorească, autorități publice locale și 
societatea civilă implicate în prevenirea și combaterea fenomenului de violență în familie. 
Strategia promovează bune practici în domeniu şi instrumente utile în practica activităţii 
tuturor celor care intră în contact direct cu victimele şi agresorii familiali, specialiştilor 
din diferite domenii, precum protecţia socială, administraţia locală, justiţia, sănătatea, 
educaţia, în vederea asigurării unui plan comun de măsuri, care să aibă ca scop 
reintegrarea în societate a persoanelor afectate de violenţa în familie şi reabilitarea 
agresorilor familiali. 
Caracterul neunitar al jurisprudenţei, accesul greoi al victimei la servicii de asistenţă 
juridică adecvate, toleranţa şi acceptarea socială crescută faţă de comportamentele 
violente din familie, perpetuarea inegalităţii dintre sexe, statistici diferite, uneori greu de 
comparat, numărul mic de adăposturi, de centre de consiliere pentru victime şi de centre 
de asistenţă pentru agresorii familiali raportat la nevoile comunităţii, lipsa măsurilor 
preventive (ordinul de protecţie şi restricţie), precum şi lipsa fondurilor alocate 
activităţilor de perfecţionare continuă a practicienilor din domeniu au condus la o tendinţă 
de înmulţire a actelor repetate de violenţă în cadrul aceleiaşi familii/unitate domestică şi 
la o tendinţă de creştere a gravităţii acestor abuzuri săvârşite în spaţiul familial. 
Strategia stabilește un set de măsuri destinate să reducă sau să contribuie la diminuarea 
actelor de violenţă domestică, să atenueze sentimentul de insecuritate al victimei, precum 
şi să reducă riscul recidivei şi facilitarea reintegrării sociale a persoanelor care au comis 
infracţiuni de violenţă domestică. 
 
B. OBIECTIVE 
B.1. Obiective generale 
1. Prevenirea violenţei în familie în vederea diminuării fenomenului. 
2. Protecţia victimelor violenţei în familie şi responsabilizarea agresorilor prin 
constituirea unui cadru instituțional integrat şi adoptarea unor politici şi măsuri specifice. 
3. Promovarea cooperării intersectoriale şi susţinerea parteneriatului cu societatea civilă 
şi a parteneriatului public - privat în implementarea politicilor în domeniu. 
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B.2. Obiective operaționale 
1. Creșterea eficacității programelor de prevenire prin implementarea sistematică a 
măsurilor de prevenire în vederea reducerii toleranţei faţă de violenţa în familie. 
2. Dezvoltarea de atitudini şi comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului 
"toleranţă zero" faţă de violenţa în familie. 
3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ actual şi asigurarea implementării unitare a 
legislaţiei prin adoptarea legislaţiei secundare. 
4. Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale de gestionare a violenţei în familie corelate cu violenţa asupra copilului. 
5. Dezvoltarea unui sistem unitar de servicii sociale specializate în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie şi asigurarea calităţii acestora, printr-o abordare 
nediscriminatorie, în particular sensibilă la diferenţele culturale, de vârstă şi gen. 
6. Crearea unui sistem informaţional integrat de înregistrare, raportare şi management 
al cazurilor de violenţă în familie şi violenţă asupra copilului la nivel naţional. 
7. Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor profesionale ale resurselor umane 
existente în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 
8. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare între partenerii interni şi între statul român şi 
statele sau organismele internaţionale implicate în prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie. 
9. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor întreprinse în vederea prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie. 

 
C. SURSE DE FINANȚARE A MĂSURILOR STRATEGIEI 
Activităţile din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie s-au finanţat, conform 
prevederilor legale în vigoare, din următoarele surse: 
a. Bugetul de stat; 
b. Bugetele fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi 
ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; 
c. Bugetele fondurilor externe nerambursabile; 
d. Bugetele locale ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 
precum şi ale municipiilor, oraşelor şi comunelor; 
e. Donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. 
 

 
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU PREVENIREA ŞI 
COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-2017 

 
A. SCOPUL MONITORIZĂRII 
Monitorizarea urmărește să analizeze modul de folosire a resurselor, realizarea impactului 
aşteptat şi eficienţa intervenţiilor. S-au evaluat factorii de succes sau de eşec, cât şi 
sustenabilitatea rezultatelor şi impactului strategiei.  
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B. PROCEDURA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a elaborat o Procedură 
de evaluare și monitorizare a implementării planului strategic, care cuprinde măsurile 
necesare implementării politicilor publice ale instituției. 
Stadiul implementării Strategiei în anul 2017 este evidențiat în prezentul raport de 
monitorizare, rezultat prin desfășurarea următoarelor activități de bază: 
� Colectarea, prelucrarea şi analiza datelor;  
� Progresele înregistrate la implementarea strategiei;  
� Identificarea şi corectarea problemelor practice apărute în aplicarea politicilor şi 
normelor anti-violenţă în familie; 
� Creşterea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implementare a măsurilor de prevenire 
şi combatere a acestui fenomen.  

 
C. IMPACTUL STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA 

FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-2017 
 
C.1. ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 
 
Informațiile cuprinse în prezentul raport au fost primite de la o parte din instituțiile 
responsabile de implementarea strategiei, ministere, instituții și autorități ale 
administrației publice, direcții generale de asistență socială și protecția copilului, 
respectiv ONG-uri cu activitate specifică în domeniu. 
Evaluarea impactului strategiei s-a realizat prin raportarea la indicatorii externi de 
performanță anti-violenţă în familie, dar şi la cei vizând costul violenţei în familie. 
 
1.1.1. Organizarea de campanii naţionale şi locale de sensibilizare şi conştientizare a 
populaţiei şi mass-mediei asupra consecinţelor grave ale violenţei în familie cu accent 
pe mediile cu acces redus la informaţie 
În vederea creșterii eficacităţii programelor de prevenire a fenomenului violenței 
domestice și a reducerii toleranţei faţă de violenţa în familie, instituțiile responsabile de 
implementarea planului operațional au organizat activități de informare și conștientizare.  
Activitățile desfășurate în cadrul măsurii 1.1.1 au vizat următoarele aspecte: 
� Campanii  
� Diminuarea fenomenului violenței domestice 
� Combaterea violenței împotriva femeilor 
� Prevenirea și combaterea violenței și a actelor antisociale 
� Conștientizarea privind egalitatea de gen pentru prevenirea violenței între partenerii 
intimi 
� Conștientizarea asupra consecințelor grave ale violenței domestice 
� Informarea supraconsecințelor pe care le are violența în familie asupra copillui și 
experienței sale ulterioare de viață, ca adult 
� Informarea privind tipologia cazurilor de violență și modalități de acțiune în aceste 
situații 
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� Dezvoltarea unor atitudini și comportamente non violente 
� Implicarea activă a comunității în identificarea și sesizarea cazurilor de violență către 
instituțiile competente  
Acțiunile principale întreprinse de instituții în vederea obținerii rezultatelor incluse în 
strategie au fost următoarele: 
� Implementarea de programe naționale  
� Organizarea de campanii de informare, sensibilizare și conștientizare 
� Organizarea de festivaluri educative 
� Mese rotunde, workshopuri, dezbateri sau ateliere de teatru 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale 
� Cetățeni  
� Părinți, studenți și elevi 
� Victime 
Indicatori de rezultat: 
� Campanii  
� Persoane informate  
� Materiale informative  
� Anunțuri/spoturi   
� Victime  
� Dezbateri publice  
1.1.3. Organizarea la nivel naţional a unor evenimente cu ocazia Zilei internaţionale 
pentru eliminarea violenţei în familie - 25 noiembrie şi a Zilei internaţionale a familiei 
- 15 mai 
În vederea creșterii eficacităţii programelor de prevenire a fenomenului violenței 
domestice și a reducerii toleranţei faţă de violenţa domestică, instituțiile responsabile de 
implementarea planului operațional au organizat evenimente care să marcheze cele 2 zile 
internaționale. 
Următoarele acțiuni principale au fost întreprinse: 
� Organizarea de campanii de informare, consiliere, sensibilizare și conștientizare 
� Proiectare filme 
� Întâlniri de lucru 
� Seminarii naționale/internaționale 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Unități pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 
� Părinți, studenți și elevi 
� Victime  
Indicatori de rezultat: 
� Evenimente  
� Persoane informate  
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� Instituții implicate  
� Victime 
1.2.1. Desfăşurarea unor programe educative pentru părinţi şi copii, în vederea 
prevenirii violenţei domestice, inclusiv prin parteneriate şcoală-comunitate-familie 
În sensul dezvoltării de aptitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea 
obiectivului toleranță zero față de violența domestică, au fost derulate următoarele 
activități relevante: 
� Acțiuni și întâlniri în vederea diseminării politicilor sociale privind toleranța zero față 
de violența domestică 
� Întărirea capacității ONG-urilor de a integra violența sexuală pe agenda publică 
� Organizarea de cursuri de formare privind violența domestică 
� Desfășurarea unor activități destinate educării copiilor în spiritul respectării valorilor 
familiei și combaterii violenței domestice 
� Includerea în curriculum național obligatoriu a unor discipline care abordează 
tematica prevenirii violenței domestice 
� Implementarea unor programe de prevenire și educare a tinerilor 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Instituții de învățământ 
� Unități pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 
� Studenți și elevi 
� Victime  
Indicatori de rezultat: 
� Evenimente  
� Persoane informate  
� Instituții implicate  
� Victime  
1.2.3. Organizarea unor activităţi extracurriculare în unităţile şcolare cu participarea 
specialiştilor în prevenirea şi combaterea violenţei domestice în vederea 
conştientizării consecinţelor şi efectelor actelor de violenţă domestică 
În vederea implementării măsurii 1.2.3 au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Campanii de prevenire și combatere a violenței domestice 
� Campanii de conștientizare și informare asupra fenomenului violenței domestice, 
delincvenței în rândul copiilor și a fenomenului infracțional 
� Întâlniri și discuții referitoare la relațiile de cuplu și a pattern-urilor comportamentale 
asumate în cadrul lor, care să conducă la dezvoltarea unor raporturi sănătoase nonviolente 
� Informări privind prevederile legale privind prevenirea și combaterea violenței 
domestice 
� Activități extracurriculare 
� Concursuri  
� Marșuri  
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
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� Studenți, elevi și preșcolari 
� Centre de recuperare/plasament 
� Instituții de învățământ 
� Centre de plasament 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Victime  
Indicatori de rezultat: 
� Întâlniri 
� Materiale informative/publicitare 
� Evenimente  
� Persoane informate  
� Instituții implicate  
� Victime  
� Activități extracurriculare 

 
2.1.4. Ratificarea Convenţiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice 
� Legea nr. 30/2016 privind ratificarea Convenția Consiliului Europei privind prevenirea 

şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenția de la 
Istanbul). 

� Începând cu data de 1 septembrie 2016, Convenția de la Istanbul a intrat în vigoare în 
România 

� În anul 2017, grupuri de lucru au elaborat proiecte de acte normative necesare pentru 
implementarea Convenției. 
 

2.2.3. Dezvoltarea la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de parteneriate 
între instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice, 
în vederea elaborării şi implementării planurilor de acţiune judeţene 
În vederea implementării măsurii 2.2.3 instituțiile responsabile de implementarea planului 
operațional au încheiat mai multe forme de colaborare:  
� Protocoale 
� Acorduri 
� Convenții 
Rezultatele colaborării interinstituționale au avut drept scop: 
� Înființarea unor servicii sociale de tip centre de rezidențiale și de zi 
� Consolidarea intervenției interinstituționale în prevenirea și combaterea violenței 
domestice 
� Dezvoltarea și extinderea structurilor de rețea pentru prevenire și suport ambulatoriu 
pentru femei afectate de violență 
� Înființarea unor echipe intersectoriale locale 
� Implementarea de proiecte finanțate din fonduri structurale 
� Derularea de campanii de prevenire, informare și conștientizare 
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� Facilitarea  accesului victimelor violenței domestice la servicii specializate 
� Sprijinirea victimelor violenței domestice în vederea obținerii certificatelor medico-
legale 
� Sprijinirea și participarea la grupurile de lucru consultative 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Centre de recuperare 
� Victime 
Indicatori de rezultat: 
� Instituții implicate  
� Colaborări  
� Evenimente 
� Materiale informative/publicitare 
� Persoane informate  
2.2.4. Dezvoltarea reţelei de servicii integrate destinate victimelor violenţei domestice 
şi agresorilor 
În vederea implementării măsurii 2.2.4 au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Înființarea de centre/adăposturi 
� Asigurarea protecției copilului pe o perioadă determinată și realizarea demersurilor 
pentru reîntoarcerea acestuia în familie 
� Prevenirea excluderii sociale a mamei singure 
� Asigurarea educației comportamentale, consilierii psihologice, asistenței medicale, 
găzduirii, hranei, îngrijirii mamelor și copiilor care au fost supuși fenomenului violenței 
domestice 
� Asigurarea de asistență agresorilor 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Victime 
� Agresori 
Indicatori de rezultat: 
� Mediatori sanitari 
� Asistenți sociali 
� Beneficiari 
� Adăposturi/centre de zi 
� Instituții implicate  
2.3.4. Elaborarea şi implementarea de programe de interes naţional destinate 
prevenirii şi combaterii violenţei domestice  
În vederea implementării măsurii 2.3.4 au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Finanțarea prin Programe de Interes Național în domeniul violenței a unor proiecte ce 
privesc domeniul violenței domestice. În exercitarea funcției de strategie în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței domestice, ANES a elaborat în cursul anului 2012, 2 
proiecte de hotărâri de Guvern privind aprobarea programelor de interes național dedicate 
victimelor violenței domestice și agresorilor care au comise acte de violență domestică. 
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Deși proiectele amintite au urmat procedura de avizare internă și interministerială, ca 
urmare a  avizului negativ formulat de către Ministerul Finanțelor, nu au putut fi alocate 
sumele necesare implementării programelor.  
În pofida eforturilor instituționale depuse de către MMJS și ANES, la nivel Ministerului 
Finanțelor nu au fost identificate soluțiile aferente privind asigurarea resurselor financiare 
pentru a implementa programele amintite.  
2.5.1. Evaluarea resurselor umane existente, precum şi a nevoilor de formare a 
personalului 
În vederea dezvoltării și consolidării competențelor profesionale ale resurselor umane 
existente în domeniul vizat, au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Formarea specialiștilor care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor cu atribuții 
în domeniul violenței domestice 
� Evaluarea specialiștilor care-și desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor cu atribuții 
în domeniul violenței domestice 
� Evaluarea nevoilor de formare din instituțiile menționate în măsura 2.5.1 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Specialiștii din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul violenței domestice 
Indicatori de rezultat: 
� Rapoarte anuale 
� Plan anual de formare 
� Beneficiari 
� Instituții implicate  
2.5.2. Organizarea periodică de cursuri de formare profesională multidisciplinară 
pentru promovarea bunelor practici naţionale şi internaţionale în domeniul violenţei 
domestice 
În vederea dezvoltării, consolidării și creșterii capacității competențelor profesionale ale 
specialiștilor din domeniul violenței domestice, au fost întreprinse următoarele acțiuni 
relevante: 
� Cursuri de formare pentru studenți 
� Cursuri de formare profesionale în vederea dezvoltării abilităților și competențelor 
profesionale în domeniul violenței domestice 
� Cursuri de formare profesionale privind aplicarea ordinului de protecție 
� Cursuri on-line 
� Seminarii ce privesc întărirea capacității pentru evaluarea riscului și managementul 
siguranței în vederea protejării femeilor victime ale violenței domestice 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Specialiștii din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul violenței domestice 
Indicatori de rezultat: 
� Persoane formate 
� Cadre didactice/formatori 
� Cursuri  
� Instituții implicate  
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2.5.3. Formarea profesională continuă a specialiştilor poliţişti, magistraţi, personal 
DGASPC/SPAS, consilieri de probaţiune, consilieri şcolari, medici de familie, medici 
legişti, cadre didactice, asistenţi sociali, mediatori sanitari şi asistenţi medicali 
comunitari 
În vederea implementării măsurii 2.5.3, au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Cursuri de formare profesionale privind instrumentarea cazurilor de violență 
domestică 
� Cursuri de formare profesionale privind aplicarea ordinului de protecție 
� Instruirea noilor angajați în problematica abuzului asupra copilului 
� Vizite de studiu 
� Cursuri de formare formatori 
� Conferințe  
� Seminarii  
� Cursuri on-line 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Specialiștii din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul violenței domestice 
Indicatori de rezultat: 
� Persoane formate 
� Evenimente (cursuri, seminarii, conferințe, vizite) 
� Instituții implicate 
2.5.4. Consolidarea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, prin iniţierea şi 
implementarea de proiecte comune în vederea identificării şi soluţionării cazurilor de 
violenţă în familie 
În vederea implementării măsurii 2.5.4, au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Colaborarea interinstituțională în vederea sprijinirii cazurilor de violență domestică 
� Consolidarea parteneriatului public-privat 
� Consolidarea și extinderea rețelei de ONG-uri 
� Colaborarea între instituții în vederea armonizării legislației din domeniu 
� Implementarea unor proiecte finanțate din fonduri structurale sau din sponsorizări 
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Beneficiari 
Indicatori de rezultat: 
� Colaborări 
� Beneficiari  
� Evenimente (cursuri, seminarii, conferințe, vizite) 
� Instituții implicate 
� Proiecte  
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3.1.1. Participarea la acţiuni de cooperare, inclusiv la nivel internaţional, în vederea 
promovării valorilor nonviolenţei 
În vederea dezvoltării relațiilor de colaborare între parteneri interni, statul român și 
statele/organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței în 
familie, au fost întreprinse următoarele acțiuni relevante: 
� Participarea la conferințe  
� Implementarea unor proiecte 
� Participare/organizare de cursuri  
Grupurile țintă vizate de această măsură: 
� Reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale 
� Reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale/fundații 
� Beneficiari 
Indicatori de rezultat: 
� Colaborări 
� Participanți  
� Evenimente (cursuri, seminarii, conferințe, vizite) 
� Instituții implicate 
� Proiecte  
 
C.2. IMPLICAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI 
BĂRBAȚI ÎN ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A VIOLENȚEI DOMESTICE 
 
1. În vederea realizării demersurilor complexe legislative impuse de implementarea 
Convenției de la Istanbul au fost planificate și desfășurate o serie de acțiuni importante:   
 

���� Operaționalizarea mecanismelor interinstituționale 

A. La data de 13.10.2017 a avut loc Reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de 
Șanse între femei şi bărbaţi (CONES), prezidată de Secretarul de stat al ANES, în calitate 
de președinte CONES. 

Ordinea de zi a cuprins următoarele teme: 

- Prezentarea succintă a obiectivelor din Programul de Guvernare - Capitolul Politici 
publice în domeniul muncii și justiției sociale – Punctul 8 Respect și demnitate pentru 
femei; 

- Dezvoltarea și consolidarea cadrului legal existent - Prezentarea proiectelor de acte 
normative relevante în domeniu care urmează a fi aprobate de către Guvernul României, 
respectiv proiectele de modificare și completare a Legii nr. 217/2003, a Legii nr. 202/2002 
și a Hotărârii de Guvern nr. 1054/2005); 

- Principalele direcții de acțiune din cadrul viitoarei Strategii naționale privind promovarea 
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice 
pentru perioada 2018-2021; 



 

      
 

29 

 

- Prezentarea demersurilor ANES, în calitatea sa de co-organizator al Conferinței Mondiale 
a Femeilor Francofone, care a avut loc la București în perioada 1 - 2 noiembrie 2017, în 
cooperare cu Organizația Mondială a Francofoniei (OIF); 

- Acțiuni realizate în scopul promovării egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirii 
și combaterii violenței domestice (campanii, parteneriate, conferințe, seminarii). 

B. La data de 29 noiembrie 2017, secretarul de stat al ANES a convocat și a condus prima 
reuniune, din actualul mandat guvernamental, a Comitetului Interministerial pentru 
Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie, organism consultativ care își propune să 
genereze o platformă de dialog și de dezbatere pentru identificarea celor mai bune soluții 
în implementarea politicilor publice pe domeniu, în acord cu Convenția de la Istanbul. 
Evenimentul s-a desfășurat la Parlamentul României și a fost organizat cu sprijinul Comisiei 
pentru Egalitatea de Șanse din Senat. Evenimentul a avut loc în perioada celor „16 zile de 
activism împotriva violenței de gen”. Alături de membrii Comitetului au fost prezenți 
parlamentari, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, ai ONG- urilor și sindicatelor. 

În deschidere, secretarul de stat al ANES a prezentat membrii Comitetului și invitații, 
precum și principalele direcții de acțiune propuse, pe palierul executiv și legislativ. 

Discuțiile au continuat cu intervențiile reprezentanților ministerelor și ale invitaților, fiind 
unanim exprimată deschiderea și sprijinul pentru obiectivele specifice asumate și pentru 
măsurile propuse. 

���� Proiecte implementate, în curs de implementare si în procedură de aprobare 
de către ANES 

• Proiectul „Campania naţională de conştientizare şi informare publică privind 
violenţa în familie” 

În conformitate cu planul măsurilor stabilite în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei 
pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenței în familie, ANES a elaborat și a 
implementat, în calitate de Promotor, începând cu luna aprilie 2015 și continuând în anii 
2016 - 2017, proiectul „Campania naţională de conştientizare şi informare publică 
privind violenţa în familie”. Proiectul „Campanie națională de conștientizare și 
informare publică privind violența în familie”, finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009 - 2014, în cadrul Programului: RO20 „Violență domestică și violență 
bazată pe deosebirea de sex”, în cadrul căruia Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați a fost Promotorul Proiectului și Ministerul Justiției a fost 
Operatorul de Program.  

Obiectivele proiectul se încadrează în prevederile strategice din Strategia Națională pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie pentru perioada 2013-2017, 
adoptată prin H.G. nr. 1156/2012, precum și ale Strategiei Naționale în domeniul egalității 
de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014 – 2017, adoptată prin H.G. nr. 
1050/18.11.2014.   
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Obiectivul general al proiectului a fost prevenirea violenței în familie, promovarea 
egalității de gen și combaterea stereotipurilor de gen, precum și discriminarea sexuală în 
context familial, propunându-și atingerea următoarelor obiective specifice: 

1. Creşterea gradului de informare, sensibilizare şi conştientizare a opiniei publice cu 
privire la drepturile, legislaţia şi instituţiile responsabile în activităţile de prevenire şi 
combatere a fenomenului violenţei în familie, a celei bazate pe deosebirea de sex şi a 
egalităţii de gen. 

2. Conştientizarea de către profesioniştii din domeniu a rolului pe care îl au în prevenirea 
violenţei în familie, promovarea egalităţii de gen în context familial şi în ceea ce priveşte 
sprijinul care trebuie acordat victimelor violenţei domestice şi a celei bazate pe deosebirea 
de sex. 

3. Sensibilizarea şi implicarea politicienilor şi a mass media în promovarea egalităţii de 
gen, prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi a celei bazate pe deosebirea de sex. 

 Rezultatele proiectului constau în:  

- organizarea a 8 mese rotunde la nivel regional (Craiova, Timișoara, Alba Iulia, Cluj 
Napoca, Călărași, Constanța, Piatra Neamț și București),  

- difuzarea a peste 3000 de spoturi TV și Radio,  

- elaborarea și diseminarea a peste 200.000 de materiale informative la nivel național 
(broșuri, pliante, afișe), 

- participarea ANES în cadrul a 5 dezbateri TV.  

La finalul campaniei media, sondajul de opinie, realizat la nivel național pe un eșantion 
reprezentativ de 2000 de persoane, a evidențiat că : 

• 9 din 10 români consideră că violența în familie este o problemă pentru societatea 
românească; 

• 78% dintre persoanele intervievate au cunoștință despre existența unei legi cu privire 
la prevenirea și combaterea violenței în familie; 

• 4 din 10 români spun că au întâlnit printre cunoștințe cazuri de violență în familie. 
Dintre acestea, în majoritatea cazurilor persoana agresată era soția (79%); 

• 86% dintre cei intervievați consideră că faptele de violența în familie ar trebui 
sancționate mai aspru;  

• Poliția este principala instituție de la care românii se așteaptă să intervină în cazurile 
de violență în familie (72%); 

• Cel mai receptat mesaj al Campaniei a fost: ”Victimele violenței în familie sunt 
protejate de lege” (73%). 
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Datele au fost colectate în perioada 03.03.2017 – 20.03.2017 folosind ancheta sociologică 
pe bază de chestionar aplicat telefonic (http://www.primulpas.eu/raport-studiu-
egalitate/). 
 

• Proiectul „Justice has no Gender” 
 
În perioada 01.05.2017 – 31.10.2019, ANES împreună cu Autoritatea Națională pentru 
Persoanele cu Dizabilități și organizația ActiveWatch implementează proiectul “Justice 
has no gender„ în cadrul apelului lansat de către DG Justice "Action grants to support 
national information, awareness-raising and education activities aimed at preventing 
and combating violence against women". Proiectul în valoare de 179.692,80 euro vizează 
creșterea gradului de conștientizare în rândul profesorilor de liceu și studenților cu privire 
la violențele cauzate de discriminare care apar în școli, cu accent pe violența de gen 
(inclusiv violența sexuală și violența împotriva fetelor și femeilor cu handicap) și 
egalitatea de gen, prin dezvoltarea de activități educaționale.  
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare în rândul a 
peste 15.000 de elevi de liceu, cu privire la efectele negative ale stereotipurilor și 
discriminarea bazată pe criterii de gen, dizabilitate și/sau etnie în societatea 
românească. 
În prezent se derulează un program pilot în două licee (din București și județul Ilfov) care 
include desfășurarea unui training pentru o echipă de 25 de elevi și un profesor 
coordonator din fiecare liceu, în vederea realizării unei campanii pentru creșterea 
gradului de conștientizare asupra principiului egalității de șanse, combaterii violenței și 
a discriminării la care sunt supuse fetele tinere și/sau persoanele cu dizabilități  și care 
să aibă ca rezultat elaborarea unor instrumente și materiale de lucru necesare la 
multiplicarea activității în alte 24 de licee din țară. 
 

• Proiectul „VENUS” 
 
Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 4, 
Obiectiv Specific 4.4, bugetul estimat este de 14 milioane euro, iar durata de 
implementare a proiectului este de 4 ani și are în vedere realizarea unor măsuri cuprinse 
la punctul 8 - Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici publice în domeniul 
muncii și justiției sociale în Programul de Guvernare 2017-2020.  
Proiectul vizează dezvoltarea unor măsuri centrate pe abordarea integrată și unitară a 
serviciilor sociale, socio-profesionale și de formare profesională a specialiștilor din 
domeniu, în scopul prevenirii și combaterii a violenței domestice la nivel național. 
În acest sens, va fi creată o rețea națională de 42 de locuințe protejate destinate 
asigurării măsurilor de protecție în regim de urgență a victimelor violenței în familie și 
vor fi dezvoltate și furnizate servicii de asistență socială, consiliere psihologică și juridică 
pentru victimele violenței în familie, în scopul facilitării tranziției la o viață 
independentă. 
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Pe parcursul anului 2017 a fost elaborată propunerea de Fișă de proiect și, în prezent, 
aceasta este dezvoltată cu consilierea de tip Help-desk din partea specialiștilor de la AM 
POCU  și OI POCU. 
 

• Proiectul predefinit “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul 
în România” 

 
Proiect predefinit finanțat de Regatul Norvegiei prin Mecanismul financiar norvegian 
pentru perioada 2014 - 2021, în cadrul Programului de finanțare RO20 – Violență 
domestică și violență bazată pe deosebirea de sex și va avea o durată de 36 de luni. 
Proiectul are drept obiectiv implementarea Convenției de la Istanbul și realizarea unor 
măsuri cuprinse la punctul 8 - Respect și demnitate pentru femei din Capitolul Politici 
publice în domeniul muncii și justiției sociale din Programul de Guvernare 2017-2020:  
- Dezvoltarea unei rețele de 8 centre de asistență pentru agresori, la nivel zonal, și 
reglementarea unor măsuri de prevenire a recidivei faptelor de violență în familie. 
- Crearea a 10 centre de criză pentru situațiile de viol. 
 

���� Licențierea serviciilor sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în 
familie 

 
Activităţile derulate de ANES în anul 2017 în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile 
proprii pentru licenţierea serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie au constat în: 
 - Evaluarea și analiza cererilor și dosarelor transmise de către furnizorii de servicii în 
vederea licenţierii, în conformitate cu prevederile legislative, respectiv Legea nr. 
197/2014 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, care presupune 
evaluarea documentelor justificative, respectiv cerere de acreditare/licenţiere, fişa de 
autoevaluare, autorizaţii și angajamente, consiliere și solicitare de clarificări, precum și 
solicitare de documente pentru completarea dosarelor și îndeplinirea condiţiilor legale 
necesare pentru licenţiere - 12 dosare noi înregistrate în anul 2017 în Registrul special de 
evidență a solicitărilor de acreditare servicii sociale secțiunea VD - servicii destinate 
prevenirii şi combaterii violenței domestice, analizate și evaluate (pentru 7 servicii 
sociale au fost emise licențe de funcționare provizorii LFP, 2 cereri au fost retrase și 3 
dosare înregistrate în luna noiembrie și decembrie în fază de evaluare). 
- Elaborarea documentelor pentru licenţiere, respectiv referat de evaluare, decizie de 
acordare a licenţei de funcţionare provizorii şi licenţă de funcţionare  provizorie (pentru 
cererea și dosarele înregistrate și evaluate) și acordare licență de  funcționare provizorie 
LFP, valabilă 1 an - au fost emise 7 licențe de funcționare provizorii LFP. 
- Analiza rapoartelor de evaluare în teren servicii sociale și a notificărilor înaintate de 
AJPIS prin care se propune acordarea/neacordarea licenței de funcționare LF, cu 
valabilitate de 5 ani, sau se propun măsuri cu termene, în vederea emiterii licenței de 
funcționare  - au fost emise 19  licențe de funcționare LF.  



 

      
 

33 

 

- Elaborarea Procedurii Operaţionale – Acreditare/Licenţiere Servicii Sociale în cadrul 
ANES. 
- Participarea la derularea proiectului ”Implementarea unui sistem de elaborare de 
politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, cod SIPOCA 4, cofinanţat 
din POCA 2014 - 2020, respectiv: 
- Extragere şi furnizare de date şi informaţii din dosarele şi cererile de licenţiere a 
serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice pentru 
realizarea cercetării extinse în vederea elaborării hărţilor serviciilor sociale şi a 
infrastructurii existente. 
- Contribuţie la finalizarea formularului de monitorizare a serviciilor sociale, instrument 
de planificare strategică prin introducerea serviciilor sociale din domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice, a codurilor din Nomenclator pentru toate serviciile 
sociale cu şi fără cazare şi a indicatorilor de monitorizare aferenţi acestora. 
- Participarea reprezentanților ANES în cadrul grupului de lucru tehnic pentru modificarea 
şi completarea legislaţiei în domeniul asigurării calităţii serviciilor sociale GLT, constituit 
în baza Ordinului ministrului MMJS nr. 1678/07.09.2017 şi contribuţie la elaborarea şi 
formularea proiectelor de modificare şi/ sau completare a următoarelor acte normative: 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale. 
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012. 
- Formularea şi transmiterea de propuneri referitoare la proiectul Hotărârii Guvernului 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea 
categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/autorizării privind 
securitatea la incendiu, respectiv introducerea serviciilor sociale cu cazare şi fără cazare 
din domeniul violenţei domestice. 
- Participarea la reuniunile grupului de lucru comun MMJS – MAI pe tema licenţierii 
serviciilor sociale, respectiv, dificultatea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu, 
document important în vederea licenţierii şi eventualitatea finalizării unui proiect de 
Ordin comun MMJS – MAI. 
- Participarea la reuniunea de lucru lunară, coordonată de Direcţia Politici Servicii Sociale 
- MMJS, cu reprezentanţii ANPIS, ANPDCA şi ANPH pe teme referitoare la acreditarea 
furnizorilor şi licenţierea serviciilor sociale, precum acreditarea furnizorilor de servicii 
sociale în contextul radierii furnizorilor din Registrul electronic unic al serviciilor sociale 
în cazul în care aceştia nu au înfiinţat servicii sociale în primii 3 ani de la data eliberării 
certificatului de acreditare, sau niciunul dintre serviciile sociale înfiinţate de aceştia, nu 
au primit licenţă de funcţionare şi autorizarea privind securitatea la incendiu 
- Analiză şi formulare de propuneri, din perspectiva egalităţii de gen şi a prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice pentru Nota de fundamentare şi pentru proiectul Hotărârii 
Guvernului privind aprobarea standardelor de autorizare, de funcţionare provizorie, a 
standardelor de acreditare, a standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă 
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 
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- Participarea şi elaborarea contribuţiei ANES în cadrul grupului de lucru constituit la 
nivelul MMJS pentru formularea unui răspuns integrat la plângerea prealabilă a 
furnizorului de servicii sociale – Asociaţia Aura 2010, în urma misiunii de verificare şi a 
raportului Direcţiei Generale Corp Control – MMJS. 
 

���� Servicii și protecție pentru victimele violenței în familie 
 

• Activitatea liniei de urgență 0800.500.333 destinată victimelor violenței 
domestice: 

În anul 2017 în cadrul call-center-ului au fost primite un număr de 2627 apeluri, incluzând 
atât apelurile scurte, fără dialog, cât și reveniri ale unor persoane care au apelat inițial 
linia telefonică – 0800 500 333. 
Din totalul de 2627 apeluri, exceptând apelurile scurte, au fost 1882 apeluri preluate de 
la persoane apelante (inclusiv reveniri ale apelurilor anterioare) – persoanele apelante 
fiind preponderent de sex feminin (1514 persoane), calitatea apelantului fiind:  
- victimă a violenței domestice – 694 apelanți; 
- martor al unui act de violență – 267 apelanți; 
- altă persoană – 921 apelanți (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte 
care nu sunt de competența ANES), domeniul pentru care s-a apelat constituindu-l: 
- violența domestică – 1006 persoane; 
- traficul de persoane – 7 persoane; 
- egalitatea de gen – 3 persoane; 
- altul – 866 persoane (persoana apelantă solicită informații sau relatează aspecte care 
nu sunt de competența ANES). 
Din cele 1882 apeluri primite, prin care au fost solicitate informații de către persoanele 
a căror calitate a fost menționată anterior, pentru domeniile specificate, 1779 apeluri au 
constituit apeluri prin care s-au raportat diverse incidente, s-au solicitat informații, 
respectiv consiliere.  
Pentru un număr de 103 de apeluri, conform acordului persoanei apelante, s-au întreprins 
demersuri în scopul realizării unei intervenții adecvate, respectiv adrese înaintate 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene/ale sectoarelor 
Municipiului București, poliție, Asociația ANAIS, direcționarea cazurilor către echipele 
județene de intervenție în vederea relaționării cu alți furnizori de servicii publice și 
private în vederea asigurării serviciilor sociale specializate victimelor violenței domestice 
în funcție de nevoile acestora. 
În anul 2017, consilierii din cadrul call-center-ului au participat la întâlniri periodice cu 
psihologi și avocați ai Asociației ANAIS, întâlniri în cadrul cărora au fost dezbătute 
subiecte punctuale cum ar fi: dificultăți întâmpinate privind abordarea persoanelor cu 
probleme psihice sau limbaj inadecvat, gestionarea situațiilor conflictuale apărute în 
cadrul relației consilier-apelant generate de apelanții cu discurs exagerat, ce constituie 
abuzuri la adresa consilierilor, demersuri întreprinse în cazurile de violență domestică, 
instituții implicate în prevenirea și intervenție în cazurile de violență etc. 
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• Activitatea Centrului de primire în regim de urgență destinat victimelor 

violenței domestice – Casa INVICTA 
 
Centrul de primire în regim de urgență destinat victimelor violenței în familie – Casa 
INVICTA reprezintă un model de bune practici în domeniul serviciilor de asistență 
acordate victimelor violenței domestice. Acesta funcționează din luna august 2017, în 
baza unui parteneriat tripartit între ANES, Primăria Municipiului București și Asociația 
ANAIS. 
În perioada august-decembrie 2017, un număr de 40 de persoane adulte și 49 de minori, 
victime ale violenței domestice, au fost găzduite temporar și au beneficiat de asistență 
medicală, hrană, consiliere socială, psihologică și juridică. 
 

���� Protocoale de colaborare în domeniul prevenirii și combaterii violenței 
domestice și a violenței împotriva femeii 

ANES a încercat să coalizeze majoritatea instituţiilor implicate în combaterea violenței 
domestice și a violenței împotriva femeii. 

Instituții publice cu care ANES se găseşte în relaţii de colaborare, fiind semnate în unele 
cazuri şi protocoale sau acorduri de colaborare, sunt: 

- Federația Română de Lupte – Protocol de colaborare din data 29.03.2017, 
- Școala Centrală – Acord Parteneriat din data 28.04.2017, 
- Liceul Traian Vianu – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Colegiul Național Matei Basarab – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Liceul SF.Pantelimon – Acord de Parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Liceul Iulia Hașdeu – Acord de Parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Liceul C.A. Rosseti Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Liceul Ion I.C. Bratianu – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Școala Giamnazială Titu Maiorescu – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Colegiul Național Mihai Eminescu – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Colegiul Național I.L.Caragiale – Acord de Parteneriat din data de 28.04.2017, 
- Liceul de Informatică – Acord de parteneriat din data de 28.04.2017,  
- Școala Generală nr. 150 – Protocol de colaborare din data de 28.03.2017. 

  Colaborarea cu societatea civilă si mediul academic  

- AVON COSMETICS ROMANIA – Protocol de Colaborare din data de 28.02.2017,  
- Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – Protocol de colaborare din data de 

09.03.2017, 
- Pagini Naționale roLocal – Protocol din data de 20.03.2017, 
- Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu – Protocol Stagiu Practică din 

data de 21.03.2017, 
- Asociația Național Culturală ARTREVOLUTION – Protocol din data de 22.03.2017, 
- Asociația Culturală Replika – Protocol de colaborare din data de 28.03.2017, 
- Romanian Peace Forum EU – Acord de Parteneriat din data de 02.05.2017. 
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C3. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI ÎN CURSUL 
ANULUI 2017 
 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE 
� O mare parte dintre instituțiile 

responsabile au transmis rapoarte bine 
realizate, atât din punct de vedere al 
formei, cât și al informațiilor din 
conținut; 

� O parte din instituțiile care au raportat au 
implementat în mare parte din măsurile 
planului operațional; 

� Instituțiile centrale au întreprins acțiuni 
relevante în vederea implementării 
planului operațional, fiind mai implicate 
în procesul de combatere a violenței 
domestice; 

� Au fost inițiate multe colaborări între 
instituțiile răspunzătoare de 
implementarea planului operațional; 

� Au fost implementate multe proiecte cu 
scopul prevenirii violenței domestice și a 
violenței împotriva femeii; 

� Un număr crescut de instituții de 
învățământ sunt implicate în scopul 
combaterii violenței domestice și a 
violenței împotriva femeii. 

� Unele instituții nu au dat curs solicitărilor 
ANES de a raporta gradul de 
implementare a strategiei; 

� Unele instituții au raportat în alt format 
îngreunând activitatea de centralizare a 
datelor din rapoarte; 

� Informațiile instituțiilor care au raportat 
în alt format, au fost incluse cu 
aproximație într-o anumită măsură a 
planului operațional, aceste informații 
fiind interpretabile; 

� Unele instituții nu au implementat nicio 
măsura din planul operațional 
minimalizând importanța acesteia; 
 

OPORTUNITĂȚI  AMENINȚĂRI  
� Posbilitatea accesării fondurilor 

structurale/alte fonduri. 
� Imposibilitatea bugetării măsurilor 

planului operațional; 
� Lipsa de implicare a managerilor 

instituțiilor care sunt abilitați să 
implementeze planul operațional. 

 

 
C4. PROPUNERE DE SOLUȚII PENTRU ELIMINAREA OBSTACOLELOR ȘI DIFICULTĂȚILOR 
LA IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNE 
 

Luând în considerare datele raportate de instituțiile responsabile cu implementarea 
măsurilor prevăzute în Strategia națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului 
violenţei în familie pentru perioada 2013 – 2017, potrivit prevederilor H.G. nr. 1156/2012, 
se reliefează următoarele aspecte: 
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- se constatată o deschidere din partea autorităților administrației publice centrale și 
locale și societatea civilă în ceea ce privește adoptarea unor măsuri care să contribuie, 
pe de o parte la implementarea măsurilor strategiei, iar pe de altă parte, la asigurarea 
protecției efective a victimelor violenței în familie și la îmbunătățirea accesului 
victimelor la justiție și la servicii adecvate, garantând respectarea drepturilor acestora. 

- Informarea tuturor instituțiilor responsabile asupra obligației lor de a implementa 
planul operațional al noii strategii; 

- Responsabilizarea managerilor instituțiilor care sunt abilitați să implementeze planul 
operațional în vederea implicării în acțiuni împotriva violenței domestice; 

- Transmiterea procedurii de raportare și solicitarea de către ANES a rapoartelor de 
monitorizare intermediare; 

- Elaborarea unei baze de date cu persoanele desemnate din partea instituțiilor abilitate, 
care vor comunica în permanență cu ANES în ceea ce privește: stadiul de implementare 
a planului, rezultate, indicatori, probleme identificate etc.; 

- Creșterea numărului de întâlniri a responsabililor de implementarea planului 
operațional; 

- Solicitarea raportărilor semestriale. 
 

C5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

- sfârşitul anului 2017 marchează terminarea perioadei de implementare a Strategiei 
naţionale pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenţei în familie pentru 
perioada 2013 – 2017 şi a Planului operaţional aferent, aprobate prin H.G. 
nr.1156/2012. 

- elaborarea și aprobarea de către Guvernul României a unui nou document strategic, 
care vizează perioada 2018 - 2021 în vederea reglementării viitoarelor măsuri şi acţiuni 
ale diferitelor instituţii şi autorităţi, cu atribuţii în acest domeniu, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei naţionale dar şi în conformitate cu prevederile Convenţiei 
Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei domestice și ale Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (CEDAW). 

- prin prisma rezultatelor obţinute şi a concluziilor rezultate din analizele de situație din 
diferitele domenii de activitate, considerate fundamentale pentru protecția și 
promovarea drepturilor victimelor violenței în familie, cum ar fi cel al sănătăţii, social, 
justiție, sau educație s-a impus conturarea unor noi direcţii de acţiune care să 
garanteze accesul victimelor din diferite categorii, la serviciile de calitate de care 
acestea au nevoie. 

- asigurarea unui cadru efectiv de implementare a principalelor măsuri din domeniul 
prevenirii și combaterii violenței domestice și violenței împotriva femeilor prevăzute 
în Capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, Punctul 8 – Respect 
și demnitate pentru femei, din cadrul Programului de Guvernare pentru perioada 2017 
-2020. 
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RAPORT ASUPRA STADIULUI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA 
FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU PERIOADA 2013-2017 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

1. Prevenirea 
violenţei în 
familie în vederea 
diminuării 
fenomenului 

1.1. Creşterea 
eficacităţii 
programelor de 
prevenire prin 
implementarea 
sistematică a 
măsurilor de 
prevenire în 
vederea 
reducerii 
toleranţei faţă 
de violenţa în 
familie 

1.1.1. Organizarea de 
campanii naţionale şi 
locale de 
sensibilizare şi 
conştientizare a 
populaţiei şi mass-
mediei asupra 
consecinţelor grave 
ale violenţei în 
familie cu accent pe 
mediile cu acces 
redus la informaţie 

Anual   • MS 
• MAI 
• MMFPS 
• MECTS 

(inspec
torate 
şcolare
, 
univers
ităţi) 

• ONG 
• mass-

media  
• alte 

instituţ
ii 
respons
abile 

• Număr de 
campanii 
organizate 

• Număr de 
persoane 
informate 

• Număr de 
materiale 
informative 
diseminate 

ANES 
� Campania online desfășurată pe 

facebook-ul ANES pentru a celebra ziua de 8 martie 
– Ziua Internațională a Femeii s-a derulat pe tot 
parcursul lunii martie, în fiecare zi a fost postată 
câte o poveste reprezentativă, inspirată din viața 
femeilor care au apelat de-a lungul timpului la 
serviciile call-center–ului (0800 500 333) gestionat 
de către ANES. 

� 5 dezbateri din licee au avut ca subiect 
principal violența în rândul tinerilor 

� o campanie online de promovare a femeii 
în stiință - promovarea poveștilor de succes ale 
femeilor care au marcat istoria stiințifică 
românească 
 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
� la nivel național a continuat derularea 
proiectului partenerial organizat cu Asociația 
Telefonul Copilului, al cărui scop vizează 
îmbunătățirea accesului copiilor la serviciile de 
informare și consiliere pe problematica 
drepturilor copilului, prin accesarea, în regim 
gratuit, a Telefonului   Copilului   -  116 111, 
precum și a serviciilor puse la dispoziția copiilor, 
părinților și a cadrelor didactice prin acest apel 
gratuit; 
� au fost organizate  campanii de 
informare, sensibilizare și conștientizare în 
unitățile de învățământ din țară, adresate 
elevilor, preponderent elevilor proveniți din medii 

   ANES 
                                                      

� 1 campanie online pe 
facebook 

� 5 dezbateri  
� 1 campanie online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTERUL EDUCAȚIEI 
NAȚIONALE 

� 1 proiect derulat 
� campanii informare 
� 16000 de persoane (elevi, 

părinți, profesori, membri 
ai comunităților locale 
etc.) 

� prezentări ppt,  pliante, 
fișe de lucru  

� peste 200 de protocoale de 
colaborare  

� peste 500 de programe 
derulate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

defavorizate și s-au derulat inclusiv  activități de 
consiliere parentală și pregătire pentru viață de 
familie susținute de specialiști în domeniu, tutori 
sau mentori; 
� peste 16000 de persoane (elevi, părinți, 
profesori, membri ai comunităților locale etc.) au 
participat la sesiuni de informare – ateliere de 
lucru, dezbateri, conferințe, simpozioane, 
seminarii - pe tematica violenței, care a inclus și 
componente referitoare la violența în familie; 
� au fost elaborate materiale informative: 
prezentări ppt,  pliante, fișe de lucru etc.) 
� s-au încheiat peste 200 de protocoale de 
colaborare între inspectoratele școlare și instituții 
sau organizații care derulează proiecte incluzând 
și obiective privind prevenirea violenței în mediul 
școlar și în familie. 
� în baza protocoalelor de colaborare 
încheiate au fost proiectate și derulate peste 500 
de programe care au avut ca obiectiv sau au inclus 
activități specifice prevenirii violenței în mediul 
școlar și în familie ( de exemplu combaterea 
consumului de droguri, prevenirea traficului de 
persoane, consilierea copiilor cu părinți plecați în 
străinătate, consiliere parentală, educaţie pentru 
viața de familie etc.) 
� peste 50000 de elevi și părinți au 
participat la programe educative proiectate să 
prevină violența în familie 
� în baza protocoalelor de colaborare 
încheiate de inspectoratele școlar și/sau de 
unitățile de învățământ cu instituții sau 
organizații care derulează proiecte având printre 

� peste 50000 de elevi și 
părinți participanți 

� peste 8000 activități extra 
–curriculare și extrașcolare  

� s-au  derulat peste 16 
cursuri de formare 
acreditate/avizate   

� peste 800 de persoane au 
fost formate 

� 550 de specialisti formați  
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Operațional 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

obiective prevenirea violenței în familie, de 
exemplu  Inspectoratul Judeţean de Poliție, 
Agenția Națională Împotriva Traficului de 
Persoane, Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență, ONG-uri, au fost derulate peste 8000 
activități extra –curriculare și extrașcolare  care 
au avut ca obiectiv, sau au inclus activități 
specifice prevenirii violenței în familie 
(combaterea consumului de droguri, prevenirea 
traficului de persoane, consiliere a copiilor cu 
părinți plecați în străinătate, consiliere parentală, 
educaţie pentru viața de familie etc.) 
� s-au  derulat peste 16 cursuri de formare 
acreditate/avizate   
� peste 800 de persoane au fost formate 
� La nivel național sunt formați și activează 
peste 550 de specialisti în scopul reducerii 
violentei domestice asupra copiilor formați de 
Organizatia Salvati Copiii în cadrul proiectului 
implementat în parteneriat cu Save the Children 
Norway, facilitandu-se astfel transferul de bune 
practici pe care țările scandinave le-au dezvoltat 
in domeniul protectiei copiilor împotriva tuturor 
formelor de violență (sprijin financiar acordat de 
Norvegia in cadrul Mecanismului Financiar 
Norvegian 2009-2014). 
� Măsura 3.3. din Planul de acțiune pentru 
desegregare şcolară și creșterea calității 
educaționale în unitățile de învățământ 
preuniversitar din România (OMENCȘ nr. 
6.158/22.12.2016) prevede formarea cadrelor 
didactice și a managerilor din unitățile de 
învățământ preuniversitar (cu prioritate a celor 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

cuprinși în Harta segregării școlare din România) 
în domeniile: managementului școlar, calității 
educației, educației incluzive și nediscriminare, 
interculturalității și atragerii și gestionării de 
fonduri (FSE, ERASMUS+, Fond ONG, etc.). 
� peste două treimi din dintre proiectele de 
cooperare internațională au inclus activități de 
promovare a nonviolenței în mediul școlar. 
 

ANAIS 
� Reţeau pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei impotriva femeilor a organizat pe data 
de 14 octombrie, pentru a treia oară, marșul 
„Împreună pentru siguranța femeilor„. Marșul a 
pornit din Parcul Colţea până la Piaţa Victoriei. 
Asociatia ANAIS a fost și anul acesta alături la 
acțiune. Reţeau pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei impotriva femeilor a organizat pe data 
de 15 octombrie, pentru a doua oara, marsul 
„Impreuna pentru siguranta femeilor„. Marsul a 
pornit din  Parcul Colţea pana la Piaţa Victoriei. 
Asociatia ANAIS a fost si anul acesta alaturi la 
actiune. Au fost la marș și în acest an Doamna 
Päivi Pohjanheimo (Ambasadoarea Finlandei), și 
Doamna Anneli Lindahl Kenny (Ambasadoarea 
Suediei). Ni s-au alăturat și Excelența Sa Dl. 
Ramiro Fernández-Bachiller, Ambasador al 
Regatului Spaniei în România şi în Republica 
Moldova și Domnul Paul Brummel, Ambasadorul 
Marii Britanii la București. Prezența lor ne 
încurajează pentru că țările lor reprezintă 
exemple de soluții de succes în lupta pentru 
reducerea pînă la dispariție a fenomenului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANAIS 

� 10.000 de ghiduri practice 
pentru victimele violentei 
in familie distribuite  
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anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 
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violenței împotriva femeilor și violenței 
domestice. 

� Am participat pe parcursul întregului an 
la conferințe, dezbateri, consultări publice, 
grupuri de lucru, seminarii și ateliere tematice 
organizate de organizații naționale și europene 
partenere, instituții publice locale sau centrale, 
instituții de învățământ 

 
Asociația Solwodi 
�  Realizarea unor activități educative specifice 

adresate elevilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 
19 ani, evenimente la care au participat cadre 
didactice și părinți ai elevilor, reprezentanți ai 
comunităților locale 

 

 
Asociația Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 
� Întâlniri periodice cu 30 de beneficiari ai 

centrului 
� Pe site-ul centrului 

www.casaestera.ro/category/campanii sunt 
postate informaţii despre cum poţi ajuta o 
victimă şi informaţii utile pentru victime 

 
 

 
 
 
DGASPC VRANCEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociația Solwodi 

� Trei campanii realizate 
� 650 de persoane informate 
� 1000 de materiale 

informative diseminate 
 
 
 
Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Număr de campanii 
organizate -1 

� Număr de persoane 
informate – 30.  

� Număr de materiale 
informative diseminate – 
informarea beneficiarilor a 
fost verbală, prin 
parcurgerea a 5 
documente, iar pe site se 
poate consulta informaţia 

 
DGASPC VRANCEA 
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� -„Să creștem fără violență” (5 iunie – Ziua 
internaţională împotriva violenţei asupra 
copilului; 

� -„Implică-te! Spune NU violenţei”; 
� -„Educă-l, nu-l lovi! Stop Violenţa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DGASPC ZALAU 

� 2 campanii realizate 
 
 
 

DGASPC VRANCEA 
� -„Să creștem fără violență” (5 iunie – Ziua 

internaţională împotriva violenţei asupra 
copilului; 

� Număr de campanii 
organizate: 

� 3 campanii mass-media cu 
privire la problema 
abuzului, neglijarii si 
exploatarii copilului, 
precum si incurajarea 
comunitatii in vederea 
implicarii in identificarea 
si sesizarea catre organele 
competente asupra 
cazurilor de abuz; 

� Număr de persoane 
informate: 

� Campanii stradale–
populatia judetului 
Vrancea; 

� Număr de materiale 
informative diseminate 

� Pliante si baloane cu 
mesaj tematic; 

� Articole în presa locala. 
 

DGASPC ZALAU 
� 2 campanii realizate 
� Număr de persoane 

informate-100 
 
DGASPC VRANCEA 

� Număr de campanii 
organizate - 3 campanii 
mass-media cu privire la 
problema abuzului, 
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� -„Implică-te! Spune NU violenţei”; 
� -„Educă-l, nu-l lovi! Stop Violenţa” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DGASPC MURES 
� 16 zile de activism împotriva violenţei 

asupra femeii” 
� “Săptămâna prevenirii criminalităţii” 
� “Zero toleranţă faţă de violenţa în 

familie”. 
 
 
 

DGASPC SIBIU 
� În data de 25.01.2017 – interviu acordat 

ziarului Turnul Sfatului; 
� În data de 07.02.2017 – interviu acordat 

ziarului Adevărul (publicat în ediția din data de 
14.02.2017); 

neglijarii si exploatarii 
copilului, precum si 
incurajarea comunitatii in 
vederea implicarii in 
identificarea si sesizarea 
catre organele 
competente asupra 
cazurilor de abuz; 

� Număr de persoane 
informate: Campanii 
stradale – populația 
județului Vrancea; 

� Număr de materiale 
informative diseminate 
Pliante si baloane cu 
mesaj tematic; Articole în 
presa locală. 

 
DGASPC MURES 

� Număr de campanii 
organizate: 3 

� Număr de persoane 
informate: cca 5300 

� Număr de materiale 
informative diseminate: 
cca 200. 
 

DGASPC SIBIU 
� 5 Interviuri acordate 
� 4 vizite realizate 
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� În data de 14.02.2017 – interviu acordat 
postului de radio Vocea Evangheliei Sibiu; 

� În data de 15.02.2017 – interviu acordat 
postului România TV; 

� În data de 16.02.2017 – interviu acordat 
postului Antena 3 – emisiunea „Pre viziuni”; 

� Vizită în data de 02.03.2017,  la Adăpost 
a unei delegații din partea Ambasadei Norvegiei la 
București, condusă de către E.S. doamna 
ambasador Tove Bruvik Westberg. 

� Vizită în data de 02.09.2017,  la Adăpost 
a unei delegații din partea ACWW (Associated 
Country Women of the World) - Irlanda; 

� Vizită în data de 08.09.2017,  la Adăpost 
a unei delegații din partea ACWW (Associated 
Country Women of the World) - Norvegia. 

� Vizită în data de 09.09.2017,  la Adăpost 
a conducerii ACWW (Associated Country Women of 
the World). 

 
DAS RESITA 
� Au fost diseminate în comunitate pliante, în 

cadrul unei seisuni de informare impreună cu 
IPJ Caraș-Severin, în data de 28.04.2017 

 
DGASPC RAMNICU VALCEA 
� Participarea la întâlnirea organizată de 
Instituția Prefectului Vâlcea în cadrul proiectului 
“ Grupul de Intervenţie Rapidă (G.I.R.)” ce are ca 
scop prevenirea oricăror forme de  abuz asupra  
copiilor (22.03.2017) 
 

DGASPC OLT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAS RESITA 

� 180 de pliante distribuite 
 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� 1 întâlnire organizată 
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� La data de 30.04.2017, s-a încheiat 
Proiectul Centru de Primire în Regim de Urgență 
pentru victimele violenței în familie din județul 
Olt, desfășurat în cadrul Programului RO 20 “ 
Violența domestică și violența bazată pe 
deosebirea de sex “ , finanțat prin Mecanismul 
financiar norvegian 2009-2014. În data de 
28.04.2017, s-a desfășurat conferința finală de 
închidere a proiectului, precum și un seminar de 
diseminare a informațiilor privind implementarea 
proiectului și problematica violenței în familie. 
� O acțiune de promovare a drepturilor 
copilului, precum și de mediatizare a TU 
(Telefonul pentru semnalarea cazurilor de 
urgență), a fost realizată în cadrul întâlnirii cu 
reprezentanții a 104 primării, din data de 
22.05.2017, în sala de ședințe a CJ Olt, ocazie cu 
care au fost distribuite pliante și fluturași, iar 
acțiunea a fost mediatizată și în mass-media 
locală. 
� În anul 2017, s-au desfășurat 7 acțiuni 
stradale, din care 4 acțiuni au fost derulate 
împreună cu membrii Echipei Intersectoriale 
Locale (EIL), privind prevenirea și combaterea 
violenței în familie, drepturile copilului, 
combaterea discriminării, fiind distribuite pliante, 
iar acțiunile au fost mediatizate și în mass-media 
locală. 
 
DGASPC PRAHOVA 

� participarea la  emisiuni TV ce au avut ca 
scop sensibilizarea și conștientizarea populației 
asupra fenomenului violenței în familie; 

DGASPC OLT 
� 1 proiect implementat 
� 1 conferință finală 

desfășurată 
� 1 seminar organizat 
� Întâlniri cu preprezentanți 

a 104 primării 
� 7 acțiuni stradale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC PRAHOVA 

� 3 emisiuni TV 
� 82 SPAS-uri din județul 

Prahova au participat la 
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� organizarea de întâlniri de lucru cu 
asistenții sociali/persoane cu atribuții în asistență 
socială în vederea diseminării, în comunitate, de 
informații privind fenomenul violenței în familie 
(legislație, factori de risc, consecinţele, 
persoanele/instituţiile cu rol în protecţia 
victimelor violenței în familie, modalităţi de 
acţiune) 
 
DGASPC HUNEDOARA 
 

� Campanie de prevenire a criminalității și 
violenței în familie ,,Aripi frânte,,.Organizator : 
IPJ Hunedoara si Episcopia Devei / Hunedoarei a 
derulat campania la nivelul comunităților / 
biserici din județul Hunedoara împreunî cu  
DGASPC Hunedoara și serviciile  de asistență 
socială/ Primării din județul Hunedoara. 
 
 
DGASPC IASI 

� Conferința de presă privind închiderea 
proiectului “SIGURANTA SI SPRIJIN - optimizarea 
serviciilor Centrului Social pentru Ocrotirea 
Femeilor Victime ale Violentei Domestice Iași” și 
popularizarea activităților oferite prin proiect 
victimelor violenței domestice. Proiectul a fost 
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, Operator de program: Ministerul 
Justitiei. Promotor acestui proiect este  DGASPC 
Iasi şi partener -  Filiala Iași a Fundației “Holt 
România” 

întâlnirile de lucru 
organizate în anul 2017 

 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HUNEDOARA 
 

� Număr de campanii 
organizate : 1 

� Număr de persoane 
informate: 6 persoane din 
cadrul DGASPC Hunedoara 

� Număr de materiale 
informative diseminate: 
40 pliante distribuite 

 
DGASPC IASI 

� Număr de campanii 
organizate – 1  

� Număr de persoane 
informate - 40 

� Număr de materiale 
informative diseminate 
(mape, brosuri) – 40 

� Număr de campanii 
organizate - 1 campanie, 
79  de acțiuni punctuale 
organizate în centrele 
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� Campania ”19 zile de activism pentru 
prevenirea abuzului și violenței împotriva copiilor 
și tinerilor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC GORJ 
- Tabăra pentru elevi Săcelu, Județul Gorj, 
recomandări în sensul prevenirii violenței; 
Prezentarea serviciilor oferite de DGASPC Gorj și 
instituțiile cu care colaborează 
- Centrul de Agrement - Tabăra Tismana- 
recomandări în sensul prevenirii violenței; 
Prezentarea serviciilor oferite de DGASPC Gorj și 
instituțiile cu care colaborează 
 
DGASPC COVASNA 

� Număr de activităţi extracurriculare 
organizate: 11 

 
 

DGASPC DAMBOVITA 
� Simpozion - 15.05.2017, cu ocazia Zilei 

internaționale a familiei 

DGASPC și în aparatul 
propriu al DGASPC 

� Număr de persoane 
informate - peste 200 de 
persoane informate 

 
� Număr de materiale 

informative diseminate –  
peste 50 de prezentări PPT 
și materiale realizate ca 
urmare a atelierelor de 
lucru 

DGASPC GORJ 
� 30 de elevi informați 

 
� 28 de elevi informați 

 
 

 
 
 
 
DGASPC COVASNA 

� Nr. de unități școlare: 2 
� Număr de activităţi 

extracurriculare 
organizate: 11 

 
DGASPC DAMBOVITA 

� Număr de persoane 
informate- Aproximativ 
300 persoane 
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� Marș de protest împotriva violenței -
23.11.2017, cu ocazia Zilei internaţionale pentru 
eliminarea violenţei în familie  
 
 
 
DGASPC ARGEȘ 

� În data de 21.03.2017, cu prilejul Zilei 
Mondiale a Asistenţei Sociale, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, în 
parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților 
Sociali din România – Sucursala Argeș și Asociația 
,,Sf. Spiridon și Irina”, a organizat Seminarul 
“Promovarea sustenabilităţii dezvoltării 
comunităţii şi a mediului”, la care au participat 
asistenţii sociali din cadrul primăriilor, Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, centrelor 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş și unităţilor sanitare. 
În cadrul seminarului a avut loc și o întâlnire 
semestrială cu asistenții sociali din cadrul 
primăriilor din județul Argeș, pentru anul 2017, 
conform prevederilor H.G. nr. 691/19.08.2015 
pentru aprobarea procedurii  de monitorizare a 
modului de creștere și îngrijire a copilului cu 
părinții plecați la muncă în străinătate și a 
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și 
aprobarea metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre DGASPC și serviciile publice de 
asistență socială și a modului standard al 
documentelor elaborate de către acestea. 

� În data de 12.06.2017, cu prilejul Zilei 
Mondiale Împotriva Exploatării prin Muncă a 
Copiilor, Direcția Generală de Asistență Socială și 

� Număr de materiale 
informative diseminate 
Aproximativ 300 pliante 

 
DGASPC ARGEȘ 

� Întâlniri organizate 
� Specialiști participanți 
� Participarea specialiștilor 

la emisiuni TV locale  
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Protecția Copilului, în parteneriat cu Serviciul 
Public de Asistență Socială Curtea de Argeș, a 
organizat Seminarul “Implică-te, munca nu e 
pentru copii”, la care au participat asistenţii sociali 
din cadrul primăriilor invitate, Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Curtea de Argeș, 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş, profesori etc. 
Scopul întâlnirii a fost acela de: Promovarea 
colaborării între organismele și instituțiile cu 
atribuții specifice în domeniul 
prevenirii/combaterii oricăror forme de 
exploatare asupra  copilului; Identificarea și 
implementarea celor mai eficiente proceduri de 
prevenire a situațiilor de risc și de intervenție 
interinstituțională în prevenirea exploatării, sau 
folosirii copiilor în activități care le-ar dăuna 
sănătății, moralității sau care le-ar pune în 
primejdie viața ori dezvoltarea normală; 
Schimbarea percepției și a atitudinii publice cu 
privire la consecințele pe care fenomenul 
exploatării îl are asupra celor care devin victime 
ale acestuia, dar și asupra societății în ansamblul 
său și determinarea unei implicări mai active a 
membrilor acesteia atât în prevenire, cât și în 
combaterea fenomenului. 

� În data de 07.09.2017, Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului, în 
parteneriat cu Colegiul Național al Asistenților 
Sociali din România – Sucursala Argeș a organizat 
evenimentul ,,Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Argeș la ceas 
aniversar, 20 de ani de existență”. La eveniment 
au participat reprezentanți ai Autorității 
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Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, 
autorităților și instituțiilor publice din județ, 
specialiști din domeniul asistenței sociale și 
protecția copilului, din domeniul educației și 
sănătății și alți parteneri sociali. 

� În data de 03.10.2017, specialiştii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş, au participat la 
evenimentul organizat de către Inspectoratul de 
Poliţie  Judeţean  Argeş, Secţia nr.1 Poliţie Piteşti, 
jud. Argeş, urmare desfăşurării pe plan naţional 
a”Săptămânii Prevenirii”. 

� În data de 21.11.2017,  Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, în 
parteneriat cu Asociaţia “Sf. Spiridon şi Irina”, a 
organizat, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean 
Argeş,  seminarul cu tema “NU abuzului – DA 
drepturilor copilului!”,  eveniment prilejuit de 
marcarea zilelor de 19 noiembrie – Ziua Mondială 
de Prevenire a Abuzului asupra Copiilor şi 20 
noiembrie – Ziua Universală a Drepturilor Copilului. 
Cu același prilej a avut loc a 2-a întâlnire 
semestrială cu asistenții sociali din cadrul 
primăriilor din județul Argeș, pentru anul 2017, 
conform prevederilor H.G. nr. 691/19.08.2015 
pentru aprobarea procedurii  de monitorizare a 
modului de creștere și îngrijire a copilului cu 
părinții plecați la muncă în străinătate și a 
serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și 
aprobarea metodologiei de lucru privind 
colaborarea dintre DGASPC și serviciile publice de 
asistență socială și a modului standard al 
documentelor elaborate de către acestea. 
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� Prin Dispoziția directorului general al 
D.G.A.S.P.C.Argeș, s-a desemnat un număr de 20 
de asistenți sociali din aparatul propriu și din 
centrele de tip rezidențial aflate în subordinea sa, 
care să fie responsabili cu menţinerea legăturii cu 
serviciile publice de asistenţă socială de pe raza 
județului Argeș, în conformitate cu prevederile 
H.G. nr. 691/2015, pentru aprobarea Procedurii de 
monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 
şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru 
privind colaborarea dintre direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile 
publice de asistenţă socială şi a modelului standard 
al documentelor elaborate de către acestea. 
Coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
activităţii serviciului public de asistenţă socială, în 
domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 
copilului, sunt asigurate de către direcţia generală 
de asistenţă socială şi protecţia copilului de la 
nivel judeţean. 

� În decursul anului 2017, specialiștii din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeş au participat la mai 
multe emisiuni TV locale (ex. Absolut TV, Argeș 
TV), emisiuni în cadrul cărora  opinia publică a 
fost informată despre violența asupra copilului și 
violența în familie”, inclusiv despre metodele de 
prevenire a violenţei împotriva copilului. 

 
DGASPC HARGHITA 
���� La data de 16 martie 2017, DGASPC 
Harghita, în colaborare cu Asociația ”Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HARGHITA 

� 1 expoziție tematică 
realizată 
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Femina” și Editura Bookart, au organizat 
expoziția tematică ”Femeia în arta plastică”. 
Locul desfășurării evenimentului a fost la  
Biblioteca Județeană ”Kájoni János” din 
Miercurea Ciuc, fiind prezentată și carta 
jurnalistului Jack Holland: ”Misoginismul: Cea 
mai veche prejudecată a omenirii”. Astfel, 
DGASPC Harghita a urmărit să scoată în evidență 
într-un mod inedit, rolul său de militant pentru 
prevenirea violenței în familie, sensibilizarea și 
conștientizarea societății față de mecanismele 
abuzului, cu precădere abuzul asupra femeii. Cu 
această ocazie, au fost diseminate și flayere cu 
datele de contact ale serviciilor din subordinea 
DGASPC Harghita cu atribuții în domeniul 
prevenirii și combaterea violenței. Expoziția a 
fost deschisă până la data de 31 martie 2017, 
lucrările expuse aparținând unor tineri artiști 
harghiteni. 
���� La data de 05.07.2017, reprezentanți de 
la Compartimentul Violența în familie și ai 
Centrului de primire și intervenție în regim de 
urgență din cadrul DGASPC Harghita, în 
colaborare cu Tribunalul Harghita, au organizat o 
Masă rotundă  având ca temă: ”Colaborarea 
interinstituțională în domeniul violenței 
domestice și a altor forme de abuz și neglijare”, 
eveniment la care au participat conducători de la 
Tribunalul Harghita și judecătoriile din județ, ai 
parchetelor de pe lângă judecătorii, un 
reprezentant al Baroului de avocați, 
reprezentanți ai poliției județene, Serviciului de 

� 50 de persoane 
participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Au participat aproximativ 
40 de specialiști în 
domeniu 
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medicină legală și alți profesioniști de la alte 
instituții implicate în acest fenomen. 
���� Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Harghita a organizat la data 
de 14 noiembrie 2017 Evenimentul ”Împreună 
pentru comunitate”, ocazie cu care insp. 
Moldovan A. Marius din cadrul Compartimentului 
Violența în familie a abordat o serie de teme 
privind violența domestică precum și 
mediatizarea serviciilor din subordinea Direcției 
generale care se ocupă de acest fenomen. 
 
DGASPC BAIA MARE 
Campania celor 16 zile de activism împotriva 
violenței asupra femeii- 2017- Baia Mare 
Organizatori: SPAS Baia Mare și AFIV Artemis Baia 
Mare 
Parteneri: Asociaţia YMCA Baia Mare, Federația 
YMCA România, Asociația Femina XXI, ISJ 
Maramureș, IPJ  Maramureș, Biblioteca Judeţeană 
„Petre Dulfu” Baia Mare, Graiul Maramureșului, 
Tele + Maramureș 
 
DGASPC Bistrita Nasaud  

� În anul 2017 DGASPC BN a  continuat 
“Campania  pentru prevenirea discriminării şi 
reducerea comportamentului violent sau  deviant”. 
Campania a constat in prezentarea materialului 
video antidiscriminare ”anti-racist short film 
JAFAR”, urmat de discuţii libere pe tema  
discriminării, marginalizării, reducerii 
comportamentului violent, traficului de persoane 
şi drogurilor. 

 
� Au participat angajații de 

la SPAS-uri, respectiv  
asistenți sociali, referenți, 
inspectori, dar și 
mediatori sanitari, 
psihologi, alături de 
profesioniști din cadrul 
DGASPC Harghita, numărul 
participanțiilor fiind de 92 
de persoane. 

 
DGASPC BAIA MARE 
Număr de persoane informate:  

� Direct: peste 400 de 
persoane 

� Indirect peste 1000 de 
persoane 

 
 
 
 
 
DGASPC Bistrita Nasaud  

� Număr de campanii 
organizate: 2 

� Număr de persoane 
informate: 210 

� Număr de materiale 
informative diseminate 
120 

� Numar de protocoale 
incheiate: 2 
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� În anul 2017 a continuat si ‘’Campania  
pentru  responsabilizarea părinţilor, prevenirea 
discriminării şi reducerea comportamentului 
violent sau  deviant’’ 
 
 
 
 
DGASPC Bihor 

� Campania „19 zile de prevenire a 
abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor” 
cu prilejul Zilei Internaţionale a Drepturilor 
Copilului, sărbătorită în data de 20 noiembrie, 
desfășurată în  școli din județul Bihor, în perioada 
07.11.2017 – 15.11.2017.   
Obiectivul acestei campanii a fost diseminarea de 
informaţii cu privire la formele de violenţă in 
familie și asupra copiilor, prevenirea şi 
combaterea acestora, metode de intervenţie 
precum şi serviciile oferite în astfel de situaţii.  
Activităţile care s-au desfăşurat în cadrul acestei 
campanii au fost următoarele: 
1. Distribuirea de pliante privind semnalarea 
situațiilor de abuz, neglijare, exploatare și orice 
formă de violență;  
2. Postarea în cadrul școlilor a unor afișe 
cuprinzând temele privind abuzul, neglijarea, 
exploatarea copilului și a traficului de persoane; 
3. Discuții cu copiii și profesorii prezenți cu 
privire la protecția și promovarea drepturilor 
copilului. 
Scopul acestor întâlniri a fost de informare asupra 
drepturilor pe care le are victima abuzurilor, 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bihor 

� 1 campanie organizată 
� 1 acțiune stradală 
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precum și modul de solicitare și soluționare a 
problemelor existențiale. Totodată a fost 
prezentat serviciul Telefonul copilului și 
semnalarea cazurilor de urgență din cadrul 
DGASPC Bihor. Reprezentanții DGASPC Bihor au 
fost însoțiți de reprezentanți ai Inspectoratului de 
Poliție Județean Bihor. 

� Acțiune stradală desfășurată în data de 
24.11.2017 cu prilejul zilei de 25.11.2017 – Ziua 
internațională pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor.  
Obiectivul campaniei a fost diseminarea de 
informații cu privire la formele de abuz, neglijare 
și violență, prevenirea și combaterea acestora, 
precum și serviciile oferite în astfel de situații prin 
intermediul Telefonului copilului și semnalarea 
cazurilor de urgență, din cadrul DGASPC Bihor.  
Scopul campanie a fost de de informare, 
comunicare și educare a comunității cu privire la 
suspiciunile de abuz, neglijare, exploatare, 
cooperarea dintre societatea civilă și instituțiile 
statului, precum și promovarea serviciilor oferite 
pentru victime. 
Parteneri: Inspectoratul de Poliție Județean Bihor 
– Compartimentul de analiză și prevenire a 
criminalității, Fundația ”Lampas”, Asociația 
”Smiles” și Liceul de Arte Oradea. 
 
DGASPC Buzău 
� Organizarea CAMPANIEI "Respectarea 

drepturilor copilului începe de acasă!", 7 echipe 
de specialiști (psihologi, asistenți sociali, 
consilieri, juriști) din cadrul DGASPC Buzău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Buzău 

�  85 comunitati locale 
informate și consiliate cu 
privire la drepturile 
copilului și implicit 



 

      
 

58 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

realizează întâlniri cu membrii comunităților 
implicate 

 
 

DGASPC BACAU 
�  Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor  și 
violenței asupra copiilor și tinerilor” în cadrul 
Proiectului educațional ”Pericolele comunicării 
virtuale asupra copiilor” - proiect național de 
conștientizare, consultare și participare a copiilor 
și tinerilor la prevenirea tuturor formelor de 
violență exercitate asupra lor în familie, școală, 
comunitate. Promotor FICE. 
 
DGASPC NEAMT 

� Campania 19 Zile de prevenire a 
abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor 
- rapoartele nationale ale campaniei au fost 
publicate in fiecare an si se regasesc pe pagina web 
a FICE Romania, 
www.ficeromania.wix.com/ficeromania 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevenirea violenței în 
familie 

� 7 echipe de specialitși 
constituite 

DGASPC BACAU 
� Nr. participanți: 120 copii 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC NEAMT 

� Activitati informative cu 
elevii;  

� Intalniri ale elevilor cu 
specialisti (politisti, 
asistenti sociali, psihologi, 
medici); dezbateri, mese 
rotunde; teatru-forum; 
colaje, afise, desene pe 
tema prevenirii abuzurilor 
si violentelor 
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1.1.3. Organizarea la 
nivel naţional a unor 
evenimente cu ocazia 
Zilei internaţionale 
pentru eliminarea 
violenţei în familie - 
25 noiembrie şi a 
Zilei internaţionale a 
familiei - 15 mai 

Anual  • MMFPS 
• Autorit

ăţi 
locale 

• Servicii
le 
deconc
entrate 
ale 
ministe
relor 
respons
abile 

• ONG 
• mass-

media 

• Număr de 
evenimente 
organizate 

• Număr de 
autorităţi 
ale 
administraţ
iei publice 
centrale şi 
locale care 
organizeaz
ă 
evenimente 

• Număr de 
participanţi 
la 
evenimente 

ANES 
� La data de 24 mai 2017, la Institutul 

Cervantes, s-a desfășurat Seminarul cu tema 
“Poliția Națională și Legislația Spaniolă în fața 
Violenței Împotriva Femeilor”. Evenimentul a fost 
găzduit de către Ambasada Spaniei 

� Săptămâna egalității de șanse între femei 
și bărbați, organizată pentru al doilea an 
consecutiv de către ANES, în perioada 8-14 mai 
2017. Activitățile au fost destinate liceenilor 
bucureșteni și au avut la bază două teme 
importante: prevenirea violenței în rândul 
tinerilor și rolul femeii în știință. ANES și-a propus 
ca, în contextul a patru dezbateri, să le prezinte 
liceenilor din capitală patru femei cu o bogată 
activitate în știință. 

� Alte 5 dezbateri din licee au avut ca 
subiect principal violența în rândul tinerilor: în 3 
licee s-a pus accent pe relațiile între tineri 
(prezentarea cercetării "In a relationship", 
coordonată de Fundația Friends for Friends, în 
cadrul Campaniei Respectului inițiată de Avon și 
dedicată luptei împotriva violenței domestice), în 
cadrul unui liceu dezbaterea a fost despre 
bullying-ul în școli 

 
Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� Participarea la cele două evenimente 
organizate la Sibiu cu ocazia Zilei internaţionale 
pentru eliminarea violenţei în familie - 25 
noiembrie a fost marcată de mesajul: „Curajul 
este o caracteristică a femeilor care reușesc să o 

ANES 
� 1 seminar organizat  
� 1 eveniment organizat - 

Săptămâna egalității de șanse între 
femei și bărbați, în perioada 8-14 
mai 2017 

�  5 dezbateri în licee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Număr de evenimente 
organizate - 2 

� Număr de participanţi la 
evenimente - 160 
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ia singure de la capăt, așa cum este și un element 
definitoriu al antreprenorilor” 
 
DAS RESITA 

� 2 evenimente organizate în Centrul de zi 
copii. 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� Participarea la seminarul “Interesul 
superior al copilului” organizat de DGASPC 
(30.05.2017) 

� Interventii în mass-media ale 
reprezentanților DPS, cu abordarea problematicii 
violenței în familie 
 
DGASPC OLT  

� În data de 24.11.2016, cu ocazia “Zilei 
internaționale pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor”, DGASPC Olt a desfășurat o 
acțiune stradală, în Slatina, ocazie cu care au fost 
distribuite 300 de pliante, privind violența în 
familie, cadrul legal pentru prevenirea și 
combaterea violenței în familie și serviciile sociale 
existente la nivel județean, pentru protejarea 
victimelor violenței în familie 
 
DGASPC PRAHOVA 

� Marcarea Zilei internaționale pentru 
eliminarea violenței în familie prin organizarea 
unei sesiuni de informare cu tema violența în 
familie la Școala Gimnazială “Ion Ionescu” Valea 
Călugărească 

 
 
 
DAS RESITA 

� 2 evenimente organizate 
în Centrul de zi copii. 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� 1 seminar organizat  
 
 
 
 
 
 
DGASPC OLT  

� 1 acțiune stradală 
� 300 de pliante distribuite 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC PRAHOVA 

� sesiuni de informare  
� 33 elevi de clasa a-V-a de 

la Școala Gimnazială „Ion Ionescu” 
Valea Călugărească 
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DGASPC IASI  

� Organizarea și derularea de activități cu 
prilejul Zilei internaționale a familiei – 15 mai 
 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Campanie locala de informare cu ocazia 
Zilei Internationale pentru eliminarea violentei in 
familie. Organizator:DGASPC Hunedoara. 
Evenimente:informarea comunităţii prin 
distribuirea de 20 de afişe şi 175 pliante 
informative la nivelul SPAS-urilor (Deva, Haţeg şi 
Zona Văii Jiului), unităţi şcolare şi alte instituţii 
publice. 

� Acțiune de mediatizare a drepturilor 
copilului si prevenirea violentei in familie- 
Organizator: Mondo TV Petroșani și DGASPC 
Hunedoara, Evenimente: mediatizarea efectelor 
negative ale violentei asupra copiilor 
 
DGASPC HARGHITA 

� Pe perioada celor 10 zile de activism 
împotriva violenței (25 noiembrie-04 decembrie 
2017), angajații D.G.A.S.P.C. Harghita din cadrul 
Centrului de asistență și sprijin pentru readaptarea 
copilului cu probleme psihosociale – în vederea 
evitării separării acestuia de familia sa, precum și 
alți angajați ai Direcției noastre, au purtat însemne 
de culoare albă pentru a atrage atenția asupra 
violenței 

 
DGASPC IASI  

� Număr de evenimente 
organizate – 1 

� Număr de participanți la 
evenimente   - peste 20 persoane 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Număr de evenimente 
organizate 2 

� Număr de participanţi la 
Evenimente: 12 persoane din 
cadrul DGASPC Hunedoara -
Serviciul intervenţie în regim de 
urgenţă în domeniul protecţiei 
copilului şi telefon semnalare 
cazuri de urgenţă şi Serviciul 
monitorizare servicii sociale pentru 
adulţi, violenţă în familie. 

� Număr de autorităţi ale 
administrației publice centrale și 
locale care organizează 
evenimente 1 – DGASPC Hunedoara 
 
DGASPC HARGHITA 

� 10 zile de activism 
împotriva violenței (25 noiembrie-
04 decembrie 2017) 

�  Specialiști implicați 
D.G.A.S.P.C. Harghita  
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
DGASPC GALATI 

� Etape de organizare a evenimentelor: 17-
26 noiembrie - desfășurarea evenimentelor în 
cadrul a 4 şcoli din județul Galați 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC FOCSANI 

� Eveniment organizat pentru a marca Ziua 
internaţionala pentru eliminarea violenţei în 
familie - 25 noiembrie 2017, de Inspectoratul de 
Poliție Județean Vrancea, la Ateneul Popular ”Mr. 
Gheorghe Pastia” din municipiul Focșani. Vernisaj-
expoziție de pictură, sub sloganul ”Nouă ne pasă 
!”, cu lucrările realizate de către cadre didactice 
și  talentați elevi ai Liceului de Artă ”Gheorghe 
Tătărescu”. 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Simpozion- 15.05.2017, cu ocazia Zilei 
internaționale a familiei 

 
� Marș de protest împotriva violenței -

23.11.2017, cu ocazia Zilei internaţionale pentru 
eliminarea violenţei în familie  
 
 
 

 
DGASPC GALATI 

� Număr de evenimente 
organizate:4 

� Număr de participanţi la 
Evenimente: 120 copii, 20 părinți și 
cadre didactice 

� Număr de autorități ale 
administrației publice centrale și 
locale care organizează 
evenimente:  5 

 
DGASPC FOCSANI 

� 1 Eveniment local realizat 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
DGASPC DAMBOVITA 

� 1 simpozion organizat 
� Număr de participanţi la 

Evenimente Aproximativ 300 
persoane 

� Număr de autorități ale 
administrației publice centrale și 
locale care organizează evenimente 
-5 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC ARGEȘ 

� În data de 15.05.2017, doi reprezentanţi 
din cadrul Direcției de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Argeș au participat la 
Simpozionul Național “Familie într-o lume în 
continuă schimbare”, în vederea celebrării zilei 
Internaţionale a Familiei, organizat de către 
Asociația Social Impact, Colegiul Psihologilor din 
România – Filiala Argeș în parteneriat cu 
D.G.A.S.P.C. Argeș.    

  
DGASPC Braila 
� Actiune preventiva adresata femeilor cu 
ocazia Zilei Mondiale pentru Eliminarea Violentei 
asupra Femeii, desfasurata la Braila Mall, in data 
de 24.11.2017 ( 100 pliante realizate in cadrul 
proiectului ,,Infiintarea a 2 centre de consiliere si 
gazduire pentru victimele violentei in familie din 
judetul Braila’’   si 110 brosuri realizate in cadrul 
Campaniei ,,Aripi frante’’. Actiunea s-a derulat in 
parteneriat cu Inspectoratul Politie Judetean 
Braila. 

- Direcția de Asistență 
Socială Târgoviște (Primăria 
Târgoviște) 

- Consiliul Județean 
Dâmbovița 

- Crucea Roșie -Filiala 
Dâmbovița 

- Arhiepiscopia Târgoviștei 
- DGASPC -Dâmbovița 

DGASPC ARGEȘ 
� 1 simpozon organizat 
� doi reprezentanţi din 

cadrul Direcției de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Argeș  
particianți  
 
 
 
 
 
 
DGASPC Braila 

� 1 Acțiune preventivă  
� 100 pliante realizate și 

diseminate 
� 110 broșuri realizate și 

diseminate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

� Simpozion cu tema ,,Stop violenta in 
familie’’ desfasurata la Muzeul Brailei ,,Carol I’’ 
in data de 25 noiembrie 2017 
 

DGASPC BACAU 
� 1 campanie de informare pe tema violenței în 
familie în cadrul Zilei Internaționale pentru 
eliminarea violenței împotriva femeii!  - au fost 
distribuite flayere în zone diferite ale municipiului 
Bacău  

 
 
 
 
DGASPC BACAU 
� 1 campanie de informare 

 
 
 

 
1.2. 
Dezvoltarea de 
atitudini şi 
comportamente 
nonviolente 
pentru atingerea 
obiectivului 
"toleranţă zero" 
faţă de violenţa 
în familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Desfăşurarea 
unor programe 
educative pentru 
părinţi şi copii, în 
vederea prevenirii 
violenţei în familie, 
inclusiv prin 
parteneriate şcoală-
comunitate-familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală  
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• MECTS 
• MMFPS 
• ONG  
• Alți 

parten
eri 
instituţ
ionali 

• Număr de 
protocoale 
de 
colaborare 
încheiate 
între 
instituţiile 
implicate 

• Număr de 
programe 
desfăşurate 

• Număr de 
participanţi 

ANES 
����  10 mai, a avut loc dezbaterea cu tema: 
"Discriminare și bullying", la Colegiul Tehnologic 
I.C. Bratianu, organizata de ANES în parteneriat 
cu Salvați Copiii. 
���� ANES a organizat in data de 9 mai, în 
parteneriat cu Fundația Friends for Friends, o 
dezbatere despre violenta în relațiile dintre tineri, 
la Colegiul Tehnic “MEDIA”. S-a discutat despre 
cercetarea "In a relationship", coordonată de 
Fundația Friends For Friends, în cadrul Campaniei 
Respectului inițiată de Avon, dedicată luptei 
împotriva violenței domestice. 
 
Asociația Solwodi 
���� Activități educative adresate elevilor cu vârsta 
între 14 și 19 ani, cadre didactice și părinți ai 
elevilor, reprezentanți ai comunităților locale 
 
 
 
 

ANES 
����  2 dezbateri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociația Solwodi 
���� Trei campanii realizate 
���� 650 de persoane informate 
���� 1000 de materiale informative 
diseminate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 
���� Cu 12 copii de vârstă şcolară şi preşcolară şi cu 
12 femei, care au fost găzduiţi în centrul nostru, 
s-au organizat periodic întâlniri educative privind 
dezvoltarea de atitudini şi comportamente non-
violente pentru atingerea obiectivului "toleranţă 
zero" faţă de violenţa în familie 
���� Copiii la rândul lor au diseminat informaţiile 
colegilor şi prietenilor lor, din două şcoli şi două 
grădiniţe 

 
DGASPC VRANCEA 
���� “Cine sunt Eu?” Nouă ne pasă!- Campanie 
derulata la nivelul comunitatilor de catre 
D.G.A.S.P.C. Vrancea, in care s-au purtat discutii 
cu copii, părinţii, reprezentanţi legali din 
comunităţile judeţului Vrancea privind prevenirea 
violenţei în familie 
 

DGASPC ALBA IULIA 
Au fost încheiate 7 protocoale de colaborare și 
au fost desfășurate 2 programe  

 
 
 
 
DGASPC VASLUI 

� Desfăşurarea unor programe educative 
pentru părinţi şi copii, în vederea prevenirii 
violenţei în familie, inclusiv prin parteneriate 
şcoală-comunitate-familie. 

 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 
���� Număr de participanţi – 24, din 
acre 12 minori și 12 femei 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC VRANCEA 
���� 1 Campanie derulată  
 
 
 
 
 
 
DGASPC ALBA IULIA 
���� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate 7 
���� Număr de programe desfăşurate 
2 
���� Număr de participanţi-50 
 
DGASPC VASLUI 
���� 10  protocoale de colaborare 
încheiate 
����  2  programe desfăşurate 
����  300 elevi, cadre didactice, 
familii - participanţi 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DGASPC SIBIU  
���� În perioada decembrie 2016 - noiembrie 2017 
Adăpostul a desfășurat proiectul „Terapie prin 
artă” derulat prin intermediul ACWW (Associated 
Country Women of the World), prin care s-au 
creat obiecte unicat prin tehnica quilling pentru 
dezvoltarea abilităților necesare unei vieții 
independente. 
 
DAS RESITA 

� 2 protocoale încheiate cu Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al 
Judeţului Caraş-Severin; 

� - 2 protocoale încheiate cu IPJ Caraș-
Severin; 

� - 5 acțiuni derulate la nivelul centrelor de 
zi din subordinea Consiliului Local Reșița, având 
drept participanți beneficiarii centrului și părinții 
acestora 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA  

� Organizarea, de către Biblioteca 
Județeană, a   campaniei pentru prevenirea și 
combaterea violenței în școli “Viața fără violență“, 
desfășurată în parteneriat cu Asociația Viața fără 
Violență – membră a CNMR (Coaliția Naționala pt 
Modernizarea României)- 29.11.2017 
 
DGASPC OLT  

� Acțiuni de conștientizare și informare 
privind  prevenirea și combaterea violenței în 
familie, s-au desfășurat și în unitățile școlare din 

 
DGASPC SIBIU  
���� 1 program desfășurat  
���� Realizarea unor obiecte unicat 
prin tehnica quilling pentru 
dezvoltarea abilităților necesare 
unei vieții independente 
 
 
 
DAS RESITA 

� 4 protocoale încheiate 
� 5 acțiuni derulate  

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA  

� 1 campanie organizată  
 
 
 
 
 
 
DGASPC OLT  

� Acțiuni de conștientizare 
și informare desfășurate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slatina, organizate de DGASPC Olt împreună cu 
ceilalți membri ai EIL, respectiv cu ocazia marcării 
Zilei mondiale împotriva exploatării prin muncă a 
copiilor (12.06.2016) și Ziua împotriva Violenței 
asupra copilului (05.06.2016). 
 
DGASPC IASI 

� Incheierea convenției de parteneriat (nr. 
36547/23.11.2016) între DGASPC Iași, Școala 
Gimnazială ”Alexandru cel Bun” – Grădinița cu 
program normal nr.21 și Asociația Atitudini pentru 
Viață ”Vatra Cetății” privind facilitarea unor rețele 
de comunicare între cadre didactice părinți, copii, 
voluntari, reprezentanți ai comunității, în vederea 
modelării atitudinilor favorabile integrării sociale 
în spiritul valorilor contemporane: toleranță, 
umanism, implicare civică 

� Susținerea work-shopurilor destinate 
părinților, cadrelor didactice, specialiștilor în 
domeniu 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Colaborare permanenta a specialistilor 
din cadrul DGASPC Hunedoara cu unitatile scolare 
in cadrul activitatilor ,,Scoala parintilor ,, in 
vederea informarii asupra obligatiilor parintesti si 
drepturilor copilului prevazute de legislatia in 
vigoare - Asigurarea serviciilor de consiliere 
psihologica pentru 42 de parinti si 42 de copii. 
 
DGASPC HARGHITA 

� S-au desfășurat un număr de 5 campanii 
de prevenire în unități școlare din Miercurea Ciuc 

 
 
 
 
 
 
DGASPC IASI 
���� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate între 
instituțiile implicate – 1 
���� Număr de programe 
desfășurate – 1 
���� Număr de participanți - 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HUNEDOARA 
Număr de protocoale de colaborare 
încheiate: 2 
Număr de programe desfăşurate: 4 
Număr de participanţi: 84 
 
 
 
 
DGASPC HARGHITA 

� 5 campanii de prevenire 
realizate  
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operaţional 
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Operațional 
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de 
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bil 
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conform 
Planul 
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Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

și Gheorgeni, la care au participat reprezentanți ai 
DGASPC Harghita alături de membrii ai Ecipei 
intersectoriale pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie și EIL Harghita pentru 
combaterea exploatării copilului prin muncă, fiind 
vizate inclusiv cazurile de neglijare și consum de 
alcool și tutun. 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita; 
Conventie de parteneriat nr  36 918/ 13.10 2017 
in domeniul prevenirii si combaterii violentei 
domestice, Scopul conventiei  angajarea si 
conlucrarea partilor si mobilizarea resurselor 
disponibile in vederea infiintarii si 
operationalizarii/ participarea in cadrul echipei 
multidisciplinare/ intersectoriale locale in 
situatiile de violenta asupra copilului si de 
violenta in familie, la nivelul judetului  
Dambovita; 

� Proiecte in desfasurare - Proiect- 
“Împreuna putem schimba lumea” inițiat de IPJ 
Dambovita. 

 
DGASPC BUZAU 

� Acțiuni de informare în cadrul Proiectului 
educativ "Stop Violență!", în scopul sporirii 
capacității comunității locale de implicare activă 
în rezolvarea actelor de violență în grădiniță, 
locuri de joacă și acasă, în vederea conștientizării 
fenomenului de violență și prevenirea acestuia în 
rândul preșcolarilor 

 

� 300 elevi și cadre 
didactice participante 

 
 

 
 
 
 
DGASPC DAMBOVITA 
���� 1 convenție de colaborare 
���� Participanți - Cadre didactice, 
părinți, conducerea Facultății de 
Drept, victime ale violenței în 
familie și ONG 
���� 1 proiect în desfășurare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC BUZAU 
� Numar de protocoale de 

colaborare incheiate – 1 ; 
� Numar de activitati 

desfasurate – 2 ; 
� Numar de participanti - 
125 prescolari si parintii acestora 
au participat la intalniri cu 
specialisti ai DGASPC Buzau, in 
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conform 
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Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bacău 
� Activitatea „Educație prin iubire, nu cu violență” 
în cadrul micro-grantului “Împreună suntem o 
familie” 
 
� Activitatea “Spunem stop violenței” din cadrul 
micro-grantului “Strop de zâmbet - 2017” în cadrul 
căreia au fost prezentate formele de violență, 
drepturile copilului 
� Activitatea „Viața fără violență” din cadrul 
micro-grantului “Bucuria copilăriei” având ca 
obiectiv informarea cu privire la consecințele 
violenței verbale și găsirea unor mijloace 
alternative de comunicare 
 
� Activitatea “Abordează comunicarea, nu 
violența!” din cadru micro-grantului “Copilăria 
este frumusețea vieții” având ca obiectiv 
informarea beneficiarilor cu privire la urmările 
actelor de violență (verbală, fizică, emoțională) 
 

cadrul carora au fost informati 
despre  prevenirea si combaterea 
agresiunilor fizice, verbale sau de 
alta natura in mediul prescolar, 
reducerea actelor de violenta in 
randul copiilor, implicarea 
familiilor in prevenirea si 
combaterea fenomenelor de 
violenta, agresivitate in randul 
copiilor 
 

DGASPC Bacău 
� Nr. participanți: 30 copii (15 
băieți și 15 fete), 5 părinți (din 
care : 3 mame, 2 tați), 5 Autorități 
Publice Locale 
� Nr. participanți: 36 copii, 2 
părinți, 7 alte persoane  
 
 
� Nr. participanți: 20 copii și 10 

părinți 

 

 

� Nr. participanți: 20 copii și 10 
părinți 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 
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Responsa
bil 
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conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
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Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

� Activitatea „Nu lăsa violența în viața ta” din 
cadru micro-grantului “Fiecarea copil a re nevoie 
de copilărie” având ca obiectiv informarea 
copiilor/adolescenților cu privire la formele de 
violență și despre consecințele adoptării  uni 
comportament violent 
 
� Activitatea „Nu violența te face mai puternic” 
din cadrul micr-grantului “Fiecare copil are nevoie 
de copilărie - 2017” aavând ca obiectiv promovarea 
metodelor de disciplinare pozitivă și combaterea 
violenței în familie  
 
� Activitatea „Spune Stop Violenței” din cadrul 
micro-grantului “împreună pentru noi și pentru 
viitorul copiilor noștri” în vederea prevenirii și 
combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă 
natură 
 
� Activitatea ’’Violența naște violență’’ din cadrul 
micro-grantului ”De mână cu cei mici redăm 
culoare vieții” avănd ca obiectiv 
 
� Activitatea ”Violența  în grupurile de presiune” 
din cadrul micro-grantului ”Părinți informați copii 
protejați”. 
 
� Activitatea „Spune NU violenței” din cadrul 
Proiectului “ Incluziune socială prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunității” avănd ca 
obiectiv conștientizarea privind riscurile violenţei 
 

� Nr. participanți: 22 
copii/adolescenți si 6 părinți 
 
 

 
 
 
� Nr. participanți: 40 
copii/adolescenți și 8 părinți 
 
 
 

 
� Nr. participanți: 30 copii și 10 
părinți 

 
 
 
 
� Nr. participanți: 30 copii și 10 
copii 
 

 
� Nr. participanți: 63 copii și 19 
părinți 
 
 
� Nr. participanți: 60 copii, 
adolescenți și părinți 
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operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 
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conform 
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Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

� Activitatea „O șansă pentru a zâmbi” din cadrul 
Proiectului “Incluziune socială prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunității” având ca 
obiectiv reducerea tuturor formelor de violență și 
responsabilizarea părinților 
 
� Activitatea ”Bataia nu e  rupta din rai!” din 
cadrul Proiectului ”Incluziune sociala prin 
furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunitatii”  
 
� Activitatea “De la violent la delincvent” din 
cadrul Proiectului “Incluziune socială prin 
furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunității” având ca obiectiv informarea asupra 
tuturor formelor de violență manifestate în zilele 
noastre și repercursiunile acestora 
 
� Activitatea ”Violenta poate degenera” din cadrul 
Proiectului ”Incluziune sociala prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunitatii” având ca 
obiectiv informare asupra tuturor formelor de 
violență manifestată în zilele noastre și 
repercusiunile acestora. 
 
� Activitatea ”Copilarie fara violenta” din cadrul 
Proiectului ”Incluziune sociala prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunitatii” 
 
� Activitatea „Prevenirea violenței sociale și a 
infracționalității juvenile” din cadrul Proiectului 
“Incluziune socială prin furnizarea de servicii 
integrate la nivelul comunității” având ca obiectiv 

� Nr. participanți: 27 
copii/adolescenți 

 
 
 
 
�Nr. participanți: 13 părinți  

 
 
 
 

�Nr. participanți: 16 adolescenți 
 
 
 
 
 
 

�Nr. participanți: 24 de copii 
 
 
 
 
 
 

�Nr. participanți: 27 copii 
 
 
 
- Nr. participanți: 60 elevi și 30 de 
părinți 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

informarea beneficiarilor, implicarea și 
sensibilizarea și găsirea soluțiilor pentru 
prevenirea și combaterea violenței 
 
� Activitatea “Copilărie fără violență” din cadrul 
Proiectului “Incluziune socială prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunității” 
 
� Activitatea „Colorează-ți viața fără violență” din 
cadrul Proiectului “Incluziune socială prin 
furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunității” având ca obiectiv conștientizarea 
consecințelor negative ale violenței  
 
�  Activitatea „Violența ucide suflete” din cadrul 
Proiectului ”Incluziune sociala prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunitatii” 
 
�  Activitatea „Viața fără violență” din cadrul 
Proiectului ”Incluziune sociala prin furnizare de 
servicii integrate la nivelul comunitatii” – 
consilierea pentru combaterea și prevenirea 
tuturor formelor de violență asupra copiilor 
 
� Activitatea Copilarie pentru fiecare copil din 
cadrul Proiectului ”Incluziune sociala prin 
furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunitatii” având ca obiectiv reducerea formelor 
de violenta asupra copiilor in familie si in 
comunitate 
 
� Activitatea „Întinzând o mână schimbăm 
destine” în cadrul Poriectului “Incluziune socială 

 
 
 
 
� Nr. participanți: 35 copii și 15 

părinți 
 

 
� Nr. participanți: 25 copii și 15 

părinți 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 25 copii și 20 
părinți 
 
 

� Nr. participanți: 30  copii și 15 
părinți 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 15 copii și 10 
părinți 
 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 30 copii și 13 
părinți 



 

      
 

73 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

prin furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunității” - Consiliere pentru combaterea si 
prevenirea violentei in familie si scoala, si 
obligatiile legale ale parintilor. 
 
� Activitatea Aproape de copiii noștri – Violenta 
naste violenta din cadrul Proiectului ”Incluziune 
sociala prin furnizare de servicii integrate la nivelul 
comunitatii” - efectele violentei asupra copilului, 
obligatiile parintilor si consecinte ale actelor de 
violenta. 
 
� Activitatea „Un climat pozitiv familial – un copil 
fericit” Violenta nu educa din cadrul Proiectului 
”Incluziune sociala prin furnizare de servicii 
integrate la nivelul comunitatii” 
 
� Activitatea ”Violența face victime, bunătatea 
face prieteni” din cadrul micro grantul-ui "Invatam 
de mici sa ajungem mari!" sesiuni de informare pe 
următoarele teme: formele de violență domestică, 
urmările pe plan fizic și psihic a violenței 
domestice, riscuri la care se expun zi de zi în ceea 
ce privește sănătatea, metode de relaționare între 
indivizi, creșterea stimei de sine, a restabilirii 
relaţiilor familiale, prevenirea abandonului școlar, 
promovarea reconcilierii şi iertării greşelilor 
celorlalţi în diferite puncte stategice și cât mai 
aproape de adolescenți 
 
� Activitatile Combatem violenta! Promovam 
comportamentul pozitiv!, Cupa Fair play in viata si 
in sport! si activitatea Spune Nu violentei! din 

 
 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 70 copii și 15 
părinți 

 
 
 

 
� Nr. participanți: 35 copii și 13 

părinți 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 82 copii și 54 
părinți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nr. participanți: 85 
copii/adolescenți 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

cadrul microgrant-ului "Gândim pozitiv-acționăm 
pozitiv" 
 
� Activitatea ”Nu frânge aripile copilului tău” din 
cadrul micro grant-ului ”Împreună pentru 
comunitatea de maine” campanie de prevenire a 
violenței asupra copilului realizată printr-o 
expoziție cu fotografii alb-negru, prezentă în 
deschiderea evenimentului ”Ziua copiilor noștri!” 
organizată cu prilejul zilei de 1 Iunie.    
 
� Activitatea "Și cuvintul  lasă urme"din cadrul 
micro grant-ului   "Impreună pentru o copilărie mai 
bună" 
 
� Atelier de lucru privind efectele violentei 
importiva copiilor din cadrul micro grant-ului 
"Învestim în viitorul copiilor"  
 
� Atelier de lucru privind efectele violentei 
importiva copiilor dar si efectele violentei dintre 
copii din cadrul micro grant-ului "Familia suport 
pentru adolescenţi" 
 
� Activitatea "Prevenirea violentei in familie"din 
cadrul micro grant-ului "Centrul Comunitar Lumea 
mea” 
 
� “Stop violentei aceste mâini ocrotesc” din cadrul 
micro grant-ului "Ascultă-ți copilul!" -informare 
despre toate formele de violenta si efectele 
violentei pe termen lung.   
                                        

 
 

 
� Nr. participanți: 130 copii, 70 

profesori, părinti,  60 juriști și 
alți profesioniști din mediul 
social 

 
 
 
 

� Nr. participanți: 78 fete, 96 
băieți, 71 părinți 
 
 

� Nr. participanți: 25 părinți 
 
 
 

� Nr. participanți: 20 parinti si 
30 copii 
 
 
 

� Nr. participanți: 40 
copii/adolescenti și 10 parinti 
 
 

� Nr. participanți: 37 copii si 14 
parinti   
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

� COPILĂRIE FĂRĂ VIOLENȚĂ - Dezvoltarea  și 
consolidarea serviciilor integrate,eficace și 
eficiente care să rezolve prin informare,educare și 
consiliere problemele grupurilor vulnerabile 
 
� Seminarul „Educația copiilor fără violență – 
Disciplina pozitivă” din cadrul proiectului “Zoom în 
comunitate”  
 
� Activități de informare și prevenire pe tema 
“Comunicarea și gestionarea confictelor  și 
fenomenul de bullying” 

� Nr. participanți: 31 
adolescenți și 25 părinți 
 
 
 

� Număr de participanţi: 21 
mame din cadrul Modulului 
Maternal 

 
� Nr. participanți: 28 copii și 

mame beneficiari ai Modulelor 
Artemis și Maternal 

1.2.3. Organizarea 
unor activităţi 
extracurriculare în 
unităţile şcolare cu 
participarea 
specialiştilor în 
prevenirea şi 
combaterea violenţei 
în familie în vederea 
conştientizării 
consecinţelor şi 
efectelor actelor de 
violenţă în familie 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală -
2016 

• MECTS 
• MMFPS 
• DGASP

C 
• alte 

autorit
ăţi 
locale 

• servicii
le 
deconc
entrate 
ale 
ministe
relor 
respons
abile 

• ONG 

• Număr de 
activităţi 
extracurric
ulare 
organizate 

ANES 
� În data de 16.08.2017, Agenția Natională 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a 
avut deosebita plăcere de a găzdui vizita tinerilor 
înscriși în Programul Oficial de Internship al 
Guvernului României, ediția a V-a, derulat în 
perioada 17 iulie-18 septembrie 2017. Scopul 
vizitei a fost familiarizarea tinerilor interni cu rolul 
și misiunea ANES, promovarea principiului 
egalității de sanse și de tratament între femei și 
bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de 
discriminare bazate pe criteriul de sex și 
combaterea violenței în familie, prin 
implementarea de măsuri, politici și programe 
adaptate nevoilor victimelor 

 
Asociația Solwodi 
���� Activități educative adresate elevilor cu vârsta 
între 14 și 19 ani, cadre didactice și părinți ai 
elevilor, reprezentanți ai comunităților locale 
 

ANES 
� Găzduire 1 vizite a 

tinerilor înscriși în Programul 
Oficial de Internship al Guvernului 
României 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociația Solwodi 
���� Trei campanii realizate 
���� 650 de persoane informate 
���� 1000 de materiale informative 
diseminate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� Nu s-au organizat activităţi 
extracurriculare în unităţile şcolare de către 
centrul nostru, dar un copil din centru a participat 
la o astfel de activitate organizată de către 
Judecătoria Mediaş la Şcoala pe care o 
frecventează 
 
DGASPC ZALAU 

� Număr de activităţi extracurriculare 
organizate - 2 

� Nr. de unități școlare -3 
 

DGASPC VRANCEA 
� Sesiuni de informare cu privire la riscurile 

consumului de droguri, violenţă şi comportament 
deviant; 

� Organizarea a doua sesiuni de lucru 
conform Hotararii nr.691/2015, cu asistentii sociali 
de la nivelul  SPAS- urilor si SPLAS – urilor din judet, 
in vederea indrumarii si coordonarii metodologice 
in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 
copilului. 
 
DGASPC ALBA IULIA 

� Realizarea unor activităţi 
extracurriculare în colaborarea cu unitățile 
școlare. 
 
 
 

 
Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� 1 copil a participat la o 
activitate extraccuriculară 
 
 
 
 
 
DGASPC ZALAU 

� Număr de activităţi 
extracurriculare organizate - 2 

� Nr. de unități școlare -3 
 
DGASPC VRANCEA 

� 1 sesiune de informare 
organizată 

� Elevi şi profesori din 
unităţi de învăţământ liceal din 
judeţul Vrancea -1883 elevi. 
 
 
 
 
 
DGASPC ALBA IULIA 

� Număr de activităţi 
extracurriculare organizate-3 

� Nr. de unități școlare-3 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC VASLUI 
� Organizarea unor activităţi 

extracurriculare în unităţile şcolare cu 
participarea specialiştilor în prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie în vederea 
conştientizării asupra consecinţelor negative şi 
efectelor actelor de violenţă în familie. 

 
DGASPC TIMIS 

� Campanie de prevenire a violenței asupra 
copilului și de promovare a Telefonului Copilului – 
0256/983 cu rol de responsabilizare și sensibilizare 
a populației cu privire la fenomenul violenței 
asupra copiilor și de promovare a serviciului 
”Telefonul Copilului”.  

� Campania se derulează permanent, 
activitățile principale fiind însă  prilejuite de 
marcarea, în data de 5 iunie, în România, a Zilei 
Naționale Împotriva Violenței asupra Copilului. 
Prin această inițiativă, am dorit să venim în 
sprijinul comunității locale și al copiilor și am 
organizat întâlniri cu elevii din mai multe localități 
cărora li s-a vorbit despre fenomenul violenței 
asupra copilului, despre drepturile și obligațiile 
copiilor și, totodată, le-au fost oferite materiale 
informative despre Serviciul “Telefonul Copilului”. 
La aceste întâlniri au participat reprezentanți ai 
DGASPC Timiș și ai ISJ Timiș. 
 
DGASPC S1 BUCURESTI 
� O sesiune de informare intr-o unitate de 

invatamant 
 

DGASPC VASLUI 
� 20  de activităţi 

extracurriculare organizate 
� 13 unităţi şcolare 
 
 

 
 

DGASPC TIMIS 
� Număr activități : 1 
� Campanie mediatizată 

intens, numărul publicului-țintă la 
care a ajuns informația neputând fi 
cuantificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC S1 BUCURESTI 
� O sesiune de informare intr-o 

unitate de invatamant 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC SATU MARE 
� 25 noiembrie - Mars de sensibilizare in 

localitatile Negresti Oas si Carei prin implicarea 
Echipei intersectoriale locale, unitati scolare, 
autoritati, institutii publice, ONG-uri cu ocazia 
Zilei internationale pentru eliminarea violentei 
impotriva femeii. La sfarsitul marsului de 
sensibilizare participanti au fost informati despre 
serviciul Telefonul copilului, la care pot apela in 
caz de nevoie sau pot sesiza orice forma de 
violenta indreptata asupra copilului.  

� Ziua 20 noiembrie Campania ”Sa ne 
cunoastem drepturile” prezentare la Scoala 
Gimnaziala ”Mircea Eliade” Satu Mare la clasele 
gimnaziale privind drepturile si obligatiile copilului 
impreuna cu membrii EIL, serviciul Telefonul 
copilului, la care pot apela in caz de nevoie sau pot 
sesiza orice forma de violenta indreptata asupra 
copilului . 

� Perioada februarie- decembrie Campania 
”Aripi frante” prin evenimente stradale, activitati, 
prezentarea, sesiunii de informare a angajatilor 
unor firme din localitatea Halmeu privind violenta 
in familie, violenta impotriva copiilor. Cu aceasta 
ocazie a fost prezentat serviciul Telefonul 
copilului, la care pot apela in caz de nevoie sau pot 
sesiza orice forma de violenta in familie, violenta 
indreptata asupra copilului.       

� Perioada ianuarie – mai Campania 
”Siguranta in mediul online” - informarea elevilor  
despre riscurile mediului online, riscul traficului de 
persoane, efecul lover-boy. Cu aceasta ocazie s-a 
facut cunoscut  serviciul Telefonul copilului, la 

DGASPC SATU MARE 
� 1 marș organizat 
� Nr. de unități școlare 

implicate 30 
� 1 campanie derulată 
� 1 campanie on-line 

derulată 
� 2 campanii de informare 

desfășurată 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

care pot apela in caz de nevoie sau pot sesiza orice 
forma de violenta indreptata asupra copilului.       

� Luna noiembrie - Campania de informare” 
Sa ne cunoastem drepturile” expozitie de desen cu 
tema drepturilor copilului cu ocazia zilei de 
20.11.2017 Ziua internationala a drepturile 
copilului. Prin desen au fost exprimate toate 
formele de violenta indreptata asupra copilului 

� Perioada ianuarie – martie Campania           
„Iubeste Inteligent” - Scopul campaniei a fost de  
reducere a riscului de implicare/victimizare a 
tinerilor in infractiuni de violenta sexuala prin 
educatie sexuala si cunoasterea legislatiei in acest 
domeniu. Activitatile au fost derulate in licee si 
scoli postliceale, s-au desasurat activitati cu 
grupuri vulnerabile, informarea publicului larg, 
organizarea de intalniri intre elevi/specialisti cu 
persoane private de liberate, intalniri non-
formale, publicarea si distribuirea de materiale cu 
caracter informativ-preventiv. 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� Directorul instituției, în calitate de 
membru în consiliul de administrație al unei unități 
de învățământ, a participat la o serie de întâlniri 
cu elevii. 
 
DGASPC PRAHOVA  

� derularea activităților  „Prevenirea 
delincvenței juvenile și a victimizării minorilor”  și  
“Furnizarea de informații privind 
infracționalitatea juvenilă” în centrele de 
plasament din subordinea DGASPC, și a constat  în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� întâlniri cu elevii 
 
 
 
 
DGASPC PRAHOVA  

� 3 sesiuni de informare cu 
privire la prevenirea 
comportamentului deviant, la care 
au participat copii/tineri din două 
centre rezidențiale din subordinea 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

activități de informare cu privire la prevenirea 
comportamentului deviant 
 
 
DGASPC IASI  

� Incheierea protocolului de colaborare (nr. 
5204/03.05.2017) între DGASPC Iași și Federația 
Comuntăților Educative din România (FICE), 
Asociația pentru Dezvoltarea Programelor Sociale 
(ADPS), Liceul Teoretic Vasile Alecsandri Iași în 
vederea asigurării accesului copiilor beneficiari ai 
unei măsuri de protecție specială la activitățile 
extracurriculare (Ziua familiei, 19 zile de lupta 
împotriva abuzului și violentei, etc) 

 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Colaborare permanenta a specialistilor 
din cadrul DGASPC Hunedoara cu unitatile scolare 
din judet in cadrul activitatilor extracuriculare in 
vederea informarii asupra  consecinţelor negative 
şi efectelor actelor de violenţă în familie - 
Asigurarea serviciilor de consiliere psihologica 
pentru 20 de parinti si 22 de copii  expusi la 
violenta in familie. 
 
 DGASPC HARGHITA 

� Reprezentantul EIL Harghita, inspector 
școlar Erdei Lucica a coordonat activitățile 
desfășurate la data de 18 octombrie 2017 ”Ziua 
Europeană de Luptă Împotriva Traficului de 
Persoane”, la care au participat cadre didactice și 
elevi de la colegii naționale, licee, școli 

DGASPC precum și copii/tineri 
aflați în plasament familial  

 
 
DGASPC IASI  

� Număr de activități 
extracurriculare organizate – aprox. 
10 

� Nr. de unități școlare - 
peste 10 școli implicate 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Număr de activităţi 
extracurriculare organizate: 6   

� Nr. de unități școlare: 6 
(din Deva, Hunedoara, Petrosani ) 
 
 
 
 
 
DGASPC HARGHITA 

� Au participat 600 de elevi 
și preșcolari, directori de instituții 
de învățământ și 24 de cadre 
didactice 
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bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
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gimnaziale și grădinițe din județul Harghita. 
Astfel, s-au desfășurat activități de sensibilizare și 
diseminare de materiale informative cu sprijinul 
Inspectoratului Județean Școlar Harghita – 
partener în cadrul Echipei intersectoriale pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie 
Harghita și EIL Harghita, în licee, școli generale și 
grădinițe din județ. De asemnea, elevii și-au 
exprimat prin desene, picturi și alte activități 
artistice, punctul lor de vedere cu privire la 
fenomenul traficului de persoane și a diferitelor 
forme de violență. 
 
DGASPC DOLJ 

� Conform parteneriatului școlar incheiat 
cu  Scoala Gimnaziala Carna, in data de 24.05.2017 
a fost sustinută o activitate de informare in cadrul 
școlii cu tema - Stop Violentei  

 
DGASPC GALATI 
� În data de 26.10.2017, la Şcoala Gimnazială 
„Elena Cuza’’ a fost desfăşurată o activitate cu 
tema „problema absenteismului şi abandonului 
şcolar’’ în rândul elevilor unităţii de învăţământ. 
� În data de 17.11.2017, la Colegiul Naţional “Al. 
I. Cuza” a fost desfaşurată o activitate dedicată 
non-violenţei, cu tema “Foloseste-ţi mintea, 
violenţa este o nebunie”, având ca scop 
promovarea ideii de educare a elevilor în armonie, 
solidaritate și respect pentru drepturile omului. 
� În data de 23 noiembrie 2017, la școala 
gimnazială „Sf. Nicolae” din localitatea Vânători a 
fost susţinută o oră deschisă cu elevii claselor I- IV-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DGASPC DOLJ 
� 1 activitate organizată 
� Elevi, cadre didactice, 

specialiști 
 

 
DGASPC GALATI 

� Număr de activităţi 
extracurriculare organizate 4 

� Nr. de unități școlare 4 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 
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conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

a cu tema “Violenţa nu trebuie să ne lase 
indiferenţi” 
� În data de 24.11.2017, la Școala gimnazială “Sf. 
Gheorghe” din com. Cuca a fost organizată 
Campania cu privire la prevenirea violenţei verbale 
și fizice în mediul familial și şcolar 
 
DGASPC FOCSANI 

� IJP Vrancea, DGASPC Vrancea si DST 
Vrancea – eveniment in data de 25 noiembrie 
pentru elevii Școlilor Postliceale Sanitare ”Vasile 
Alecsandri”, ”Carol Davila” și ”Hippocrate”. 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Inspectoratului Ṣcolar Judeţean 
Dâmboviţa a coordonat proiecte ṣi programe 
pentru prevenirea violenţei asupra copiilor 

� Proiect de prevenire a delicvenței 
juvenile și a victimizării minorilor- Atenție e viata 
ta! Inițiat de IPJ Dâmbovița în parteneriat cu 
Inspectoratului Ṣcolar Judeţean Dâmboviţa și 
Universitatea Valahia din Târgoviște 

 
DGASPC BUZAU 

� Activitati de informare in scopul 
prevenirii si combaterii fenomenului de violenta 
asupra copiilor si a violentei in familie, organizate 
in institutii de invatamant de pe raza jud. Buzau, 
centre de plasament din cadrul D.G.A.S.P.C. 
Buzau, centrate pe consecintele actelor de 
violenta asupra copilului, a familiei sale si a 
comunitatii, in baza parteneriatelor incheiate 
 

 
 
 
 
 
 
 
DGASPC FOCSANI 

� 1 eveniment extra 
curicular realizat  

 
 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Număr de activităţi 
extracurriculare organizate- 2  

� Nr. de unități școlare-38 
 
 
 
 
 
 
DGASPC BUZAU 

� elevi si cadre didactice din 
unitati scolare cu care DGASPC 
Buzau are incheiate parteneriate, 
copii/tineri beneficiari de masura 
de protectie speciala din 
centrele/complexele de servicii din 
cadrul DGASPC Buzau   – 50/sesiune 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 
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conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC ARGEȘ 
� În datele de 20.11.2017 şi 21.11.2017, 
specialiştii din cadrul instituţiei noastre au 
participat la diverse acţiuni de conştientizare care 
susţin non-violenţa, respectul, protejarea, 
relaţiile pozitive şi echitabile din perspectiva 
egalităţii de gen între toţi copiii şi adolescenţii, în 
cadrul Colegiului Economic ,,Maria Teiuleanu” 
Piteşti, jud. Argeş şi Centrul de Zi al Orgenizaţiei 
Salvaţi Copiii România – Filiala Argeş. 

 
 
DGASPC Baia Mare 

� Realizarea unor activităţi 
extracurriculare în colaborarea cu unitățile 
școlare. 
 
DGASPC Bacău 
� 12 activităţi extracurriculare de informare și 
prevenire pe tema Violenței – comportament de tip 
agresiv caracterizat prin manifestarea în exces a 
anumitor emoții negative; abuzul ca formă de rele 
tratamente fizice, psihice sau emoționale, 
neglijare sau exploatare, Securitatea 
copiilor/adolescentelor în mediul on-line,  
organizate în unități școlare din ciclul gimnazial și 
liceal 
 
� Activitate stradală „Transmitere mesaje 
antiviolență” Informare/Workshop-uri desfășurate 
cu adolescenții în Centrul de Resurse pentru 
Adolescenți Bacău și în școli ca urmare a 
acordurilor de parteneriat semnate de 

DGASPC ARGEȘ 
� acţiuni de conştientizare 

organizate  
� specialiști, copiii și 

adolescenți participanți 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Baia Mare 
� Număr de activităţi 

extracurriculare organizate: 5 
� Nr. de unități școlare: 4 

 
DGASPC Bacău 
� 12 activități 
extracurriculare 

� Nr. de unități școlare: 10 
unități școlare gimnaziale și 
liceale implicate 

� Nr. participanți: 801 elevi 
cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 
ani 

 
 
� 1 activitate stradală 
realizată 

� Nr. participanți: 36 
adolescenți 
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operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 
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de 

realizare 
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bil 
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operațional 
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Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

reprezentanții proiectului „Oportunități pentru 
adolescenți” cu instituțiile școlare 
 
� Wokshop-uri „Violența verbală”; „Efectele 
violenței asupra copiilor”; „Violența fizică – 
efectele asupra dezvoltării adolescenților”; 
„Adolescență fără violență”; „Violența te poate 
transforma într-un infractor”; „Comunicarea 
nonviolentă”; Informare/Workshop-uri desfășurate 
cu adolescenții în Centrul de Resurse pentru 
Adolescenți Bacău și în școli ca urmare a 
acordurilor de parteneriat semnate de 
reprezentanții proiectului „Oportunități pentru 
adolescenți” cu instituțiile școlare 
 
� Workshop-uri „Vicitmă, agresor, salvator sau 
niciunul dintre ele?”; „Agesivitatea”; „Violența în 
familie”; „Prevenirea violenței domestice”; 
„Comunicarea fără violență”; Bullying – un 
fenomen întâlnit și în școală”„ 
Informare/Workshop-uri desfășurate cu 
adolescenții în Centrul de Resurse pentru 
Adolescenți Bacău și în școli ca urmare a 
acordurilor de parteneriat semnate de 
reprezentanții proiectului „Oportunități pentru 
adolescenți” cu instituțiile școlare 

 

DGASPC Brăila 
� A fost organizata o conferinta pe tema 

combaterii fenomenului de bullying,  activitate 
desfasurata in colaborare cu elevii liceelor din 
municipiul Braila, eveniment care a marcat Ziua 

 
 

 
� Nr. participanți: 243 

adolescenți 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

� Nr. participanți: 994 
adolescenți 

 
 
 

 

 

 

 

DGASPC Brăila 
� 1 conferință organizată 

� Elevi participanți 
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operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

Internationala a Drepturilor Copilului, 20 
noiembrie 

 

2. Protecția 
victimelor violenței 
în familie și 
responsabilizare a 
agresorilor prin 
constituirea unui 
cadru instituțional 
integrat și 
adoptarea unor 
politici și măsuri 
specifice 
 

2.1.Îmbunătățire
a cadrului 
legislativ actual 
și asigurarea 
implementării 
unitare prin 
adoptarea 
legislației 
secundare  
 
  
 

 
2.1.4. Ratificarea 
Convenţiei privind 
prevenirea şi 
combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi 
a viole 
nţei domestice 

 
 

 
• MMFPS 
• MJ 
• MAI 

 

 
• Lege 

pentru 
ratificarea 
Convenţiei 
privind 
prevenirea 
şi 
combatere
a violenţei 
împotriva 
femeilor şi 
a violenţei 
domestice 

 

 
ANES 
� Prin adoptarea Legii nr. 30/2016 România a 

ratificat Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice 

� În luna mai a anului 2016 a fost depus la 
Consiliul Europei instrumentul de ratificare și  
Convenția a intrat în vigoare în România 
începând cu data de 1 septembrie 2016 

� Au fost activate grupuri de lucru în vederea 
transpunerii Convenției de la Istanbul în 
legislația românească 

 
ANES 
� 1 lege 
� Grupuri de lucru constituite 
� 1 pachet de acte normative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.Întărirea 
capacității 
instituționale a 
autorităților 
administrației 
publice centrale 
și focale de 
gestionare a 
violenței în 
familie corelată 
cu violența 
asupra copilului 
 
 

2.2.3. Dezvoltarea la 
nivelul autorităţilor 
administraţiei 
publice locale de 
parteneriate între 
instituţiile cu 
atribuţii în domeniul 
prevenirii şi 
combaterii violenţei 
în familie, în vederea 
elaborării şi 
implementării 
planurilor de acţiune 
judeţene 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t - 2017 

Autorităţi 
locale 

• Număr de 
protocoale 
de 
colaborare 
încheiate 
între 
instituţiile 
implicate 

Asociația Solwodi 

� Autoritățile locale, instituții private  și 
ONG-uri de profil sunt parteneri stabili ai 
organizației  

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� S-au încheiat protocoale de colaborare cu 
următoarele autorităţi locale: DGASPC, DAS, 
Spitalul Municipal, Poliţie, AJOFM, Jandarmerie, 
un Adăpost subordonat Consiliului Judeţean 

 
 

Asociația Solwodi 

� 9 parteneriate semnate 

 
 
Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate între 
instituţiile publice implicate - 7 
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operaţional 
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Operațional 

Termen 
de 
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bil 
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conform 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGASPC ZALAU 
� Realizarea unor activităţi 

extracurriculare în colaborarea cu unitățile 
școlare. 

 

DGASPC VRANCEA 
� Organizarea a doua sesiuni de lucru 

conform Hotararii nr.691/2015, cu asistentii sociali 
de la nivelul  SPAS- urilor si SPLAS – urilor din judet, 
in vederea indrumarii si coordonarii metodologice 
in domeniul protectiei si promovarii drepturilor 
copilului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC ALBA IULIA 

� În vederea monitorizării situațiilor de 
violență în familie au fost încheiate o serie de 
parteneriate. 

 

 

DGASPC ZALAU 

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate -17 școli 

� Nr. activități desfășurate-
2 

DGASPC VRANCEA 
� Două sesiuni de lucru 

� 5 acorduri de parteneriat 
cu  institutiile care au atributii in 
domeniul prevenirii violentei si a 
exploatarii prin munca a copilului: 
Inspectoratul Teritorial de Munca 
Vrancea, I.S.J. Vn, I.P.J. Vn., 
D.S.P. Vn., Asoc. Speranta 
Andradei; 

� Colaborari cu 72 de 
primarii din Judet, in vederea 
monitorizarii fenomenului privind 
violenţa in familie 

 

DGASPC ALBA IULIA 
� Număr de protocoale de 

colaborare încheiate  5 
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operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGASPC VASLUI 

� Monitorizarea elaborării şi implementării 
planurilor de acţiune judeţene la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice locale 

 

DGASPC MURES 
� Alcătuirea a două Echipe Intersectoriale 

Locale: de prevenire, combatere a violentei şi 
exploatarii copilului,  respectiv EIL de combatere 
a violenței în familie din județul Mureș 

 
 
DGASPC S1 BUCURESTI 

� În vederea monitorizării situațiilor de 
violență în familie au fost încheiate o serie de 
parteneriate. 

 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� Au fost încheiate convenții de colaborare 
cu IPJ, Inspectoratul de Jandarmi, Spitalul 
Județean, Episcopia Ramnicului, Serviciul de 
Probațiune, DGASPC, ONG-uri locale 
 
DGASPC OLT 

� DGASPC Olt are încheiate protocoale de 
colaborare cu 100 primării din județ, cu IPJ Olt, IJJ 
Olt și 4 spitale (Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, Spitalul Orășenesc Balș, Spitalul Municipal 

DGASPC VASLUI 
� 8 protocoale de colaborare 

încheiate 
 
 
 
DGASPC MURES 

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate: 15 

� Nr. activități desfășurate: 
10 
 
 
 
 
DGASPC S1 BUCURESTI 

� 2 protocoale de 
colaborare 

 
 
 
DGASPEC RAMNICU VALCEA 

� Protocoale încheiate  
 
 
 
 
DGASPC OLT 

� Peste 100 de protocoale 
încheiate  
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operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 
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de 

realizare 

Responsa
bil 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracal și Spitalul Orășenesc Corabia), cu privire la 
prevenirea și combaterea violenței în familie 
 
 
DGASPC IASI  

� Incheierea protocolului de colaborare (nr. 
21097/09.07.2013) între DGASPC Iași și IPJ Iași, 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, ISJ Iași, 
IML Iași, Organizatia Salvati Copiii – filiala Iasi, 
Asociatia Alternative Sociale – filiala Iasi, Fundatia 
Hecuba Iași – Centrul Rezidential pentru Mame și 
Copii în dificultate, Serviciul de Probațiune de pe 
lângă Tribunalul Iași, ITM Iași în scopul derularii de 
activități specifice prevenirii și combaterii 
exploatării copilului prin muncă, violenței asupra 
copilului și violenței în familie 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� Colaborare permanenta a specialistilor 
din cadrul DGASPC Hunedoara / SIRU cu unitatile 
medico- sanitare din judet  in vederea sesizarii 
cazurilor si informarii asupra efectelor şi 
consecinţelor negative ale violenţei asupra 
familiei. 

� Colaborare permanentă cu SPAS – urile/ 
Primăriile locale pentru soluţionarea cazurilor de 
violenţă în familie. 

� Colaborare cu IPJ Hunedoara şi Poliţii de  
municipii.                
 
DGASPC HARGHITA 

� La nivelul județului Harghita își 
desfășoară activitatea Echipa intersectorială 

 
 
 
 
DGASPC IASI  

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate - 1 

� Numar de activități 
desfășurate - 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HUNEDOARA  

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate: 8 conventii 
de colaborare cu spitale orăşeneşti, 
municipale şi de urgenţă şi 5 
protocoale de colaborare cu IPJ 
Hunedoara şi Poliţii municipale 
 
 
 
 
 
 
DGASPC HARGHITA 

� Există un Protocol de 
colaborare încheiat în anul 2012 
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operaţional 
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Operațional 
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de 
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bil 
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anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

 
2.3. Dezvoltarea 
unui sistem 
unitar de servicii 
sociale 
specializate în 
domeniul 
prevenirii și 
combaterii 
violenței în 
familie și 
asigurarea 
calității 
acestora, printr-
o abordare 
nediscriminatori
e, în particular 
sensibilă la 
diferențele 
culturale, de 
vârstă și gen 
 

pentru prevenirea și combaterea violenței în 
familie, din care fac parte specialiști de la 
D.G.A.S.P.C. Harghita, Direcția de Sănătate 
Publică Harghita, Inspectoratul de Poliție Județean 
Harghita, Inspectoratul de Jandarmi Județean 
Harghita, Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Harghita, Asociația ”Áradat Egyesűlet”  Miercurea 
Ciuc, Asociația ”ORA International” Gheorghieni și 
Fundația ”Sfântul Francisc”. 

� La data de 05.07.2017, reprezentanți de 
la Compartimentul Violența în familie și ai 
Centrului de primire și intervenție în regim de 
urgență din cadrul DGASPC Harghita, în 
colaborare cu Tribunalul Harghita, au organizat o 
Masă rotundă  având ca temă: ”Colaborarea 
interinstituțională în domeniul violenței 
domestice și a altor forme de abuz și neglijare”, 
eveniment la care au participat conducători de la 
Tribunalul Harghita și judecătoriile din județ, ai 
parchetelor de pe lângă judecătorii, un 
reprezentant al Baroului de avocați, 
reprezentanți ai poliției județene, Serviciului de 
medicină legală și alți profesioniști de la alte 
instituții implicate în acest fenomen. 

� Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Harghita a organizat la data de 
14 noiembrie 2017 Evenimentul ”Împreună pentru 
comunitate”. 
 
DGASPC DOLJ 

� In conformitate cu prevederile 
Metodologiei – cadru privind prevenirea si 
interventia in echipa multidisciplinara si in retea 

� Activități lunare (ordinare) 
prin întâlniri în ședințe de lucru s-
au desfășurat regulat în fiecare lună 
a anului 2017, iar pentru campaniile 
de prevenire menționate mai sus, 
au fost organizate ședințe 
extraordinare 

� Evenimente organizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC DOLJ 

• 1 protocol de colaborare 
reînnoit  
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

in situatiile de violenta asupra copilului si violenta 
in familie (HG nr. 49/ 2011), in anul 2017, la nivelul 
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Dolj s-a reinnoit protocolul de colaborare 
privind infiintarea Echipei Intersectoriale Locale 
pentru combaterea exploatarii copiilor prin munca 
si a violentei in familie, extinzandu-se atributiile 
membrilor echipei si in domeniul violentei in 
familie (protocol finalizat in 29.05.2017). Din 
componenta echipei fac parte in prezent 
reprezentanti ai urmatoarelor institutii, asociatii, 
organizatii, fundatii: Directia Generala de 
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dolj, 
Inspectoratul Scolar Judetean Dolj, Inspectoratul 
de Politie al Judetului Dolj, Directia de Sanatate 
Publica Dolj, Inspectoratul Teritorial de Munca 
Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mihai 
Bravul” Dolj, Asociatia „Vasiliada”, Organizatia 
„World Vision”Romania, Fundatia Terres des 
Hommes-Elvetia;  

• pe parcursul anului 2017 s-au organizat 4 
intalniri ale Echipei Intersectoriale Locale  la care 
au participat si institutiile partenere care au 
semnat protocolul de colaborare , intalniri care au 
avut ca scop studiul fenomenului de 
abuz/neglijare/exploatare /violenta 
domestica/trafic de persoane . 

• alaturi de reprezentantii Asociatiei 
Vasiliada, Consiliul Local al Municipiului Craiova 
si Arhiepiscopia Craiova, am desfasurat o 
activitate de informare in cadrul dezbaterii 
publice cu tema Am dreptul la o viata  normala 
ce s-a desfasurat la sediul Centrului  Social de 

• 4 intalniri ale Echipei 
Intersectoriale Locale organizate 

• 1 activitate de informare  
• pliante și broșuri 

distribuite în 33 de primării  
•  48 acțiuni efectuate  
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 
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conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
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Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

Urgenta pentru Persoane fara Adapost Sfantul 
Vasile din Craiova ; 

• pe parcursul anului 2017 s-au distribuit 
pliante si brosuri cu privire la fenomenul de 
abuz/neglijare/exploatare/violenta 
domestica/trafic de persoane  in 33 de primarii de 
la nivelul judetului Dolj ; 

• s-au efectuat 48 actiuni in colaborare cu 
IPJ Dolj  in vederea identificarii copiilor supusi 
pericolelor strazii si  datorita existentei 
fenomenului de violenta in familie 
 
 
DGASPC GALATI  

� În vederea monitorizării situațiilor de 
violență în familie au fost încheiate o serie de 
parteneriate. 

 
DGASPC FOCSANI 

• Incheirea de protocoale / acorduri de 
colaborare în vederea derularii de activități 
specifice (campanii prevenire, informare, 
conștientizare) 
 
DGASPC DAMBOVITA 

• Inspectoratul Scolar Județean Dambovita; 
Conventie de parteneriat nr  36 918/ 13.10 2017 in 
domeniul prevenirii si combaterii violentei 
domestice. Scopul conventiei  angajarea si 
conlucrarea partilor si mobilizarea resurselor 
disponibile in vederea infiintarii si 
operationalizarii/ participarea in cadrul echipei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC GALATI  

• Număr de protocoale de 
colaborare încheiate 3 

• Nr. activități desfășurate 3 
 
 
DGASPC FOCSANI 

� 1 protocol în 
implementare din 2016 (CJRAE 
VRANCEA) 

 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Număr de protocoale de 
colaborare încheiate- 5 

� Nr. activități desfășurate - 
1 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

multidisciplinare/ intersectoriale locale in 
situatiile de violenta asupra copilului si de violenta 
in familie, la nivelul judetului  Dambovita; 

•  Arhiepiscopia Targovistei;   Conventie de 
parteneriat nr  37 912/ 23.10 2017 in domeniul 
prevenirii si combaterii violentei domestice, 
Scopul conventiei  angajarea si conlucrarea 
partilor si mobilizarea resurselor disponibile in 
vederea infiintarii si operationalizarii/ 
participarea in cadrul echipei multidisciplinare/ 
intersectoriale locale in situatiile de violenta 
asupra copilului si de violenta in familie, la nivelul 
judetului  Dambovita; 

•  Directia Nationala de Probatiune si 
Serviciul de Probatiune   Dambovita;   Conventie 
de parteneriat nr  44 226/ 05.12. 2017 in domeniul 
prevenirii si combaterii violentei domestice,Scopul 
conventiei  angajarea si conlucrarea partilor si 
mobilizarea resurselor disponibile in vederea 
infiintarii si operationalizarii/ participarea in 
cadrul echipei multidisciplinare/ intersectoriale 
locale in situatiile de violenta asupra copilului si 
de violenta in familie, la nivelul judetului  
Dambovita; 

•  Directia de Sanatate Publica    
Dambovita;     Conventie de parteneriat nr  38 993/ 
30.10. 2017 in domeniul prevenirii si combaterii 
violentei domestice,Scopul conventiei  angajarea 
si conlucrarea partilor si mobilizarea resurselor 
disponibile in vederea infiintarii si 
operationalizarii/ participarea in cadrul echipei 
multidisciplinare/ intersectoriale locale in 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

situatiile de violenta asupra copilului si de violenta 
in familie, la nivelul judetului  Dambovita; 

•   Directia  de  Sanatate Publica    
Dambovita;    Conventie de parteneriat nr  43 376/ 
28.11.2017 in domeniul prevenirii si combaterii 
violentei domestice;Scopul conventiei  angajarea 
si conlucrarea partilor si mobilizarea resurselor 
disponibile in vederea infiintarii si 
operationalizarii/ participarea in cadrul echipei 
multidisciplinare/ intersectoriale locale in 
situatiile de violenta asupra copilului si de violenta 
in familie, la nivelul judetului  Dambovita; 
 
 
DGASPC BUZAU 

• Intalniri de lucru ale Echipei 
Intersectoriale Locale in domeniul prevenirii si 
combaterii violentei in familie, la care au 
participat si specialistii desemnati la nivelul 
institutiei, in carul carora au fost discutate 
cazurile semnalate, atat la nivelul D.G.A.S.P.C. 
Buzau, cat si al institutiilor partenere 

• Echipa Serviciului Vocational din cadrul 
DGASPC Buzau a participat la activitati de 
promovare a drepturilor copilului, prevenirea 
violentei, orientare profesionala, activitati in 
cadrul proiectului „Scoala Parintilor” in unitatile 
de invatamant din jud. Buzau 

 
DGASPC ARGEȘ 

• La nivelul județului Argeș este constituită  
Echipa Intersectorial Locală în domeniul prevenirii 
și combaterii exploatării copiilor prin muncă, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC BUZAU 

� Numar de intalniri 
organizate - 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGASPC ARGEȘ 
� întâlniri EIL organizate  

 
 



 

      
 

94 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

violenței asupra copilului și a violenței în familie. 
Aceasta a fost reînființată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Argeș nr. 210/29.10.2015, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr.49/2011, H.G. 
nr.867/2009, H.G. nr. 75/2015 și ale Legii 
nr.217/2003, cu modificările și completările 
ulterioare, având în componență: doi 
reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Argeș și câte un 
reprezentant al I.P.J. Argeș, I.J.J. Argeș, I.S.J. 
Argeș, D.S.P. Argeș, I.T.M. Argeș, Organizația 
,,Salvați Copiii” Filiala Argeș. 

• În data de 06.10.2015, între Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Argeş, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş, 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, Direcţia de 
Sănătate Publică Argeş, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Argeş şi Organizaţia “Salvaţi Copiii“ - 
Filiala Argeş s-a încheiat Convenţia de parteneriat 
interinstituţională nr. 23805/06.10.2015, în 
vederea operaționalizării Echipei Intersectoriale 
Locale (EIL) Argeş în domeniul prevenirii şi 
combaterii exploatării copiilor prin muncă, a 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, 
cu valabilitate pe 5 ani. 

• În data de 05.05.2017, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a 
organizat o întâlnire de lucru a Echipei 
Intersectoriale Locale Argeş în domeniul prevenirii 
şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, a 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 
(constituită din reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. 
Argeş, I.P.J. Argeş, I.J.J. Argeş, I.S.J. Argeş, 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

D.S.P. Argeş I.T.M Argeş şi Organizaţiei “ Salvați 
Copiii “ - Filiala Argeş), la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Argeş.  În cadrul întâlnirii s-au pus în 
discuție următoarele teme: Comunicarea 
raportului de activitate al EIL Argeș în domeniul 
prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin 
muncă, a violenței asupra copilului și a violenței 
în familie, pentru anul 2016; Comunicarea 
activităților de prevenire ale EIL la nivel de țară, 
pentru anul 2015; Întocmirea raportului de 
activități al EIL Argeș, pe semestrul I 2017; 
Marcarea evenimentelor importante, precum și 
activitățile și acțiunile EIL Argeș în domeniul 
prevenirii și combaterii exploatării copiilor prin 
muncă, a violenței asupra copilului și a violenței 
în familie, pentru anul 2017. 

• În data de 11.12.2017, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a 
organizat o nouă întâlnire de lucru a Echipei 
Intersectoriale Locale Argeş în domeniul prevenirii 
şi combaterii exploatării copiilor prin muncă, a 
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, 
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş. În cadrul întâlnirii s-au 
pus în discuţie următoarele teme:Întocmirea 
raportului de activitate al EIL Argeș pe anul 2017; 
Stabilirea unui calendar al activităților pentru 
marcarea evenimentelor importante, pentru anul 
2018; Distribuirea unor materiale informative 
(Nota de informare privind conferința de încheiere 
a proiectului LEAP - ,,împotriva violenței sexuale” 
și Nota de informare privind conferința de lansare 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

a raportului de cercetare ,,De ce lovim copiii”), 
puse la dispoziție de către reprezentantul 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție  din cadrul Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale, coordonator USMC. 
 
DGASPC Bacău 
�  4 protocoale de colaborare încheiate cu unități 
de învățământ gimnazial și liceal din județul 
Bacău. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DGASPC Bacău 
�  4 protocoale de colaborare 
încheiate  
 
 
 

 

2.2.4. Dezvoltarea 
reţelei de servicii 
integrate destinate 
victimelor violenţei 
în familie şi 
agresorilor 

2013-2017 
 

• MMFPS 
• MAI 
• MS 
• CJ/CLS 

- 
DGASP
C 

• Numărul de 
servicii 
înfiinţate 
anual 
(minimum 
un adăpost 
şi un centru 
de 
consiliere 
pentru 
victime şi 
agresori pe 
judeţ, până 
în anul 
2017) 

ANES 
� Centrul de primire în regim de urgență 

destinat victimelor violenței în familie – Casa 
INVICTA reprezintă un model de bune practici în 
domeniul serviciilor de asistență acordate 
victimelor violenței domestice. Acesta 
funcționează din luna august 2017, în baza unui 
parteneriat tripartit între ANES, Primăria 
Municipiului București și Asociația ANAIS. 
 
 
ANAIS  

� În luna august 2017 am deschis Centrul de 
găzduire în regim de urgență pentru victimele 
violenței domestice - Casa INVICTA, un centru de 
criză deschis 24 de ore din 24 pentru femeile 

ANES 
� În perioada august-

decembrie 2017, un număr de 40 
de persoane adulte și 49 de minori, 
victime ale violenței domestice, au 
fost găzduite temporar și au 
beneficiat de asistență medicală, 
hrană, consiliere socială, 
psihologică și juridică. 
 
 
ANAIS  

� În cadrul celor două 
servicii sociale au fost înregistrate 
un număr total de 244 de 
beneficiare victime ale violenței în 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

• Număr de 
beneficiari 

victime ale violenței domestice și copiii lor. 
Serviciile sunt oferite persoanelor care se află în 
București. Specificitatea centrului este de a 
răspunde situațiilor urgente în care primirea 
victimei în adăpost este de o importanță 
deosebită, motiv pentru care perioada de locuire 
este scurtă. Capacitatea centrului este de 16 
locuri (8 adulți și 8 copii), iar serviciile oferite 
sunt: găzduire pe termen scurt, hrană, produse de 
igienă, consiliere și îndrumare socială, consultații 
medicale, consiliere psihologică. Serviciile de 
consiliere juridică, pregătirea dosarelor și 
asistența în instanță pentru a obține ordinul de 
protecție, consilierea profesională și cheltuielile 
legate de pregătirea / calificarea (în funcție de 
disponibilitatea financiară și costul cursurilor), 
sunt oferite la Consiliere Centrul pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie al 
Asociației ANAIS. Proiectul are o finanțare pentru 
12 luni de la Primăria Municipiului București prin 
Direcția Generală de Asistență Socială București și 
AVON România. Agenția Națională pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați este 
instituția care a pus la dispoziție spațiul necesar 
pentru funcționarea centrului de găzduire. 
 
Asociația Solwodi 

� La nivelul asociației funcționează Centrul 
de recuperare pentru victimele violenței în 
familie 
 
 

familie. Apelurile telefonice, 
solicitările prin email, telefon, 
chat, rețele de socializare au fost 
de peste 450.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociația Solwodi 

� 1 Centru de recuperare 
pentru victimele violenței în 
familie 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� În cadrul asociației  sunt sesfăşurate 
activităţi în cadrul celor două servicii înfiinţate şi 
licenţiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC VRANCEA 

� În structura DGASPC Vrancea 
funcționează Serviciul de Prevenirea 
Marginalizarii Sociale si a Violentei in Familie si 
Serviciului de Interventie in  Regim de Urgenta 
avand in componenta sa Centrul Maternal,  
structuri cu activitate permanenta 

 
DGASPC TIMIS 

� Înfințarea echipei multidisciplinară cu rol 
în intervenția, prevenirea și combaterea violenței 
în familie 
 
 
DGASPC SATU MARE 

� Număr de cazuri instrumentate pe 
parcursul anului 2017 este 496 

 
 

 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� În cadrul centrului 
funcţionează două servicii sociale: 
„Centru de primire în regim de 
urgenţă” şi „Centru de recuperare 
pentru victimele violenţei în 
familie” 

� Număr de beneficiari în 
anul 2017 – 30 din care 14 în 
Adăpost şi 16 în Centrul de 
recuperare 
 
DGASPC VRANCEA 

� Număr de beneficiari -906 
cazuri; 
 
 
 
 
 
DGASPC TIMIS 

� Servicii de consiliere 
psihologică, socială și juridică 
oferite  

� Număr beneficiari: 6 
 
DGASPC SATU MARE 

� 496 de cazuri 
instrumentate în anul 2017 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC RAMNICU VALCEA 
� Colaborarea cu DGASPC – Centrul pentru 

victimele violenței domestice - în vederea 
monitorizării reintegrării în familie și societate a 
beneficiarilor 

 
DGASPC OLT 

� Centru de Primire în Regim de Urgență 
pentru victimele violenței în familie, a fost 
înființat în cadrul Proiectului Centru de Primire în 
Regim de Urgență pentru victimele violenței în 
familie din județul Olt, desfășurat în cadrul 
Programului RO 20 “Violența domestică și violența 
bazată pe deosebirea de sex “ , finanțat prin 
Mecanismul financiar norvegian 2009-2014, acesta 
fiind functional de la data de 01.07.2016, iar la 
data de 30.04.2017, s-a încheiat implementarea 
proiectului 
 
DGASPC PRAHOVA 

� În anul 2017 a fost înființat Centrul 
maternal ce funcționează în cadrul Complexului 
de Servicii Comunitare “Sfânta Maria” Vălenii de 
Munte și are ca beneficiari și victime ale violenței 
în familie 
 
DGASPC IASI    

� Implementarea proiectului “SIGURANTA 
SI SPRIJIN - optimizarea serviciilor Centrului Social 
pentru Ocrotirea Femeilor Victime ale Violentei 
Domestice Iasi”, proiect cu finaţare 
nerambursabila prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009-2014, Operator de program: 

DGASPC RAMNICU VALCEA 
� Servicii oferite 

beneficiarilor 
 
 
 
DGASPC OLT 

� Înființarea unui Centru de 
Primire în Regim de Urgență 
pentru victimele violenței în 
familie 

� Servicii de specialitate 
oferite 

�  Beneficiari informați și 
consiliați 
 
 
 
 
DGASPC PRAHOVA 

� - 1 serviciu înființat  
� - nr. de beneficiari la 

01.12.2017: 10 (6 copii și 4 adulți) 
 
 
 
DGASPC IASI    

� Numărul de servicii 
înființate - 1 

� Număr de beneficiari  - 30 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
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Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

Ministerul Justitiei. Promotor acestui proiect este  
DGASPC  Iasi şi partener -  Filiala Iasi a Fundatiei 
“Holt România” 
 
DGASPC HARGHITA  

� D.G.A.S.P.C. Harghita are relații de 
colaborare în domeniul prevenirii violenței în 
familie, în vederea oferirii de adăpost  și consiliere 
victimelor violenței domestice, cu Asociația 
”Áradat Egyesűlet”  Miercurea Ciuc, Asociația 
”ORA International” Gheorghieni și Fundația 
”Sfântul Francisc”.  

� La nivelul D.G.A.S.P.C. Harghita, în 
perioada de raportare 01 ianuarie 2017 – 31 
decembrie 2017, la cele 3 servicii au fost 
înregistrate 52 cazuri în care au fost implicate pe 
lângă victimele propriuzise și victime colaterale 
(copii, părinți, rude), numărul total fiind de 
aproximativ 120  de persoane.  

� De asemenea, au fost raportate ca 
agresori ai violenței în familie un număr de 32 de 
persoane 

 
DGASPC DOLJ 

� Centrul de Informare și Sensibilizare a 
Populației - avand ca scop  să primească 
semnalările cu privire la situațiile de abuz, 
neglijare și exploatare a copilului,a persoanelor 
singure, vârstnice, cu handicap şi a oricăror 
persoane aflate în nevoie, să asigure consiliere 
telefonică şi să intervină prompt în cazurile 
urgente, prin intermediul unei echipe 

 
 
 
 
DGASPC HARGHITA  

� 52 cazuri  
� aproximativ 120  de 

persoane implicate în situații de  
violență  

� 32 de agresori raportați 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC DOLJ 

� Nr. beneficiari 2017 - 526 
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operaţional 
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Operațional 

Termen 
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de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

mobile,serviciu social autorizat sa functioneze pe 
o perioada de 5 ani (24.12.2015-24.12.2020); 

� Centrul de Consiliere pentru Copilul 
Abuzat, Neglijat, Exploatat,  avand ca scop 
asigurarea de servicii specializate de consiliere 
copiilor aflați în situații de risc/copiilor victime în 
vederea susținerii emoționale, prelucrării traumei 
și a consecințelor acesteia, capacitării pentru 
obținerea schimbărilor necesare adaptării la 
mediul de viață, cât și a unor servicii specializate 
de consiliere pentru familie în vederea 
responsabilizării și schimbării comportamentelor și 
practicilor abuzive, serviciu social autorizat sa 
functioneze pe o perioada de 5 ani (24.12.2015-
24.12.2020); 

� Centrul de Primire în Regim de Urgență 
pentru Victimele Violenței în Familie, avand ca 
scop asigurarea protecției victimelor violenței în 
familie și a minorilor aflați în îngrijirea acestora, 
găzduirea și asigurarea hranei pe o perioadă 
determinată, cuprinsă între 7 și 60 de zile, precum 
și oferirea de servicii specializate de asistență 
medicală și îngrijire, consiliere psihologică și 
consiliere juridică pentru depășirea situațiilor de 
criză , serviciu social autorizat sa functioneze pe o 
perioada de 5 ani (22.03.2017-22.03.2022) 

� începand cu anul 2014,  functioneaza in 
cadrul DGASPC Dolj  si  sala de audiere ,,Audis’’, 
special amenajata pentru audierea minorilor, care 
asigură un mediu prietenos, securizant, 
netraumatizant pe parcursul desfăşurării 

 

� Nr. beneficiari 2017 - 961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Nr. beneficiari 2017- 0;Nu 
au existat solicitari pana la sfarsitul 
anului; 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Nr.beneficiari 2017-10 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

procedurilor de audiere a copilului victimă sau 
autor de fapte penale.  

 
DGASPC GALATI 

� Infiintarea unui centru de recuperare 
pentru victimele violentei domestice: „Sansa” – 
destinat victimelor violentei, cu o capacitate  de 
beneficiari – 9 
 Activităţile desfăşurate sunt:   
-consiliere socială, psihologică şi juridică:  
-(re)integrarea în societate şi familie; 
 
DGASPC FOCSANI 

� Facilitarea accesului victimelor violentei 
in familie la servicii specializate furnizate de 
parteneri locali (DGASPC – Centru Maternal) 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Există servicii oferite pentru victimele 
violenței în familie în cadrul DGASPC Dâmbovița și 
DAS Târgoviște 
 
 
DGASPC BUZAU 

� In structura D.G.A.S.P.C. Buzau 
functioneaza Centrul de recuperare pentru 
victimele violentei in familie, ofera servicii de 
gazduire si consiliere persoanelor victime ale 
violenței domestice 
 
DGASPC ARGEȘ 

� Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş a înființat prin Hotărârea 

 
 
 
 
DGASPC GALATI 

� Numărul de servicii 
înfiinţate  2016 – 1 

� Servicii sociale oferite 
victimelor 
 
 
 
 
DGASPC FOCSANI 

� 1 beneficiar a accesat 
servicii locale 

 
 
DGASPC DAMBOVITA 

� Număr de beneficiari în 
perioada 2013-2017 - 226 adulți și 
299 copii la cele două centre 
 
 
DGASPC BUZAU 

� Numar beneficiari – 56 
copii și 21 adulți 
 
 
 
 
DGASPC ARGEȘ 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

nr. 35/ 29.08.2008 a Consiliului Judeţean Argeş, în 
cadrul Complexului de Servicii Comunitare 
Câmpulung -Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţă a Victimelor Violenţei Familiale, cu o 
capacitate de 8 locuri  
 
DGASPC Baia Mare 
� În cadrul SPAS Baia Mare funcționează un 

centru de recuperare pentru  victimele violenței, 
femei și copii, dar și un centru de consiliere pentru 
agresori 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bihor 

� La nivelul judeţului Bihor situaţia privind 
adăposturi pentru victimele violenţei în familie 
este următoarea: există două ONG-uri care 
furnizează servicii pentru victimele violenţei, 
respectiv Asociaţia “Smiles” care coordonează un 
adăpost pentru victimele violenţei în familie şi 
Fundaţia “Lampas” care are un centru de 
consiliere pentru victimele violenţei în familie. În 
baza protocolului de colaborare dintre DGASPC 
Bihor şi Asociaţia “Smiles”, victimele care 
necesită gazduire sunt preluate de către 
asociaţie. 
 

�  1 Centru de Primire în 
Regim de Urgenţă a Victimelor 
Violenţei Familiale înființat cu o 
capacitate de 8 locuri 
 
 
DGASPC Baia Mare 
Număr de beneficiari  2017 
- centru de recuperare pentru  
victimele violenței: 54 (41 femei, 
12 minori- servicii de informare și 
consiliere; doar 1 femeie și un 
minor au beneficiat de servicii de 
găzduire întrucât în cea mai mare 
parte a anului 2017 centrul a fost în 
reabilitare) 
- centru de consiliere pentru 
agresori: 5 persoane 
 
DGASPC Bihor 

� Funcționarea unui adăpost 
� Funcționarea unui centru 

de zi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

104 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC Brăila 
� DGASPC Braila a derulat in cadrul 

programului de finanţare, finanţat de Regatul 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014,  RO20 „Violenţa domestică şi violența 
bazată pe deosebirea de sex“, proiectul 
,,Infiintarea a 2 centre de consiliere si gazduire 
pentru victimele violentei in familie din judetul 
Braila’’ . Proiectul s-a finalizat la 30 aprilie 2016  
si a fost implementat in parteneriat cu 
Inspectoratul de Politie  Judetean Braila, in 
prezent fiind in perioada de sustenabilitate. 

� A fost creat in structura organizatorica a 
DGASPC Braila un Centru de consiliere si gazduire 
pentru victimele violentei in familie format din 
doua apartamente de tip familial.  

DGASPC Brăila 
� Infiintarea a 2 centre de 

consiliere si gazduire pentru 
victimele violentei in familie în 
județul Brăila  
 

2.3.4. Elaborarea şi 
implementarea de 
programe de interes 
naţional destinate 
prevenirii şi 
combaterii violenţei 
în familie 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t -  

• MMFPS 
• CJ/CLS 

- 
DGASP
C 

• Număr de 
proiecte 
finanţate 

• Număr de 
servicii 
înfiinţate 

• Număr de 
beneficiari 
ai 
serviciilor 
înfiinţate 

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� În cadrul centrului se ţine cont de 
diferenţele culturale, de etnie, vârstă, gen, etc 
printr-o abordare nediscriminatorie în asigurarea 
calităţii serviciilor sociale 

 
DGASPC VRANCEA 

�    In vederea atingerii obiectivului privind 
creșterea gradului de siguranță și suport pentru 
victimele violenței, a reabilitarii s ̧i reinserţiei 
sociale a acestora, in cadrul D.G.A.S.P.C. Vn. 
functioneaza Centrul Maternal. 

� Centrul Maternal cu activitate 
permanenta, in colaborare cu A.J.O.F.M. si I.S.J. 
Vrancea 

 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Nu a fost cazul deoarece 
serviciile noastre au fost 
înfiinţate în anul 2005 

 
 
DGASPC VRANCEA 

�    In anul 2017, 8  dintre 
femeile victime ale 
violentei in familie au 
beneficiat de servicii de 
sprijin pentru integrarea 
socio-profesionala astfel: 

� 5 au mers direct catre 
piata muncii 

� 3 au finalizat studiile 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC COVASNA 
� Număr de servicii înfiinţate:1 

 

DGASPC COVASNA 
� Număr de servicii 

înfiinţate: 1 
 

� Număr de beneficiari ai 
serviciilor înfiinţate: 6 

2.5. 
Dezvoltarea şi 
consolidarea 
competenţelor 
profesionale ale 
resurselor umane 
existente în 
domeniul 
prevenirii şi 
combaterii 
violenţei în 
familie 

2.5.1. Evaluarea 
resurselor umane 
existente, precum şi 
a nevoilor de formare 
a personalului 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t -  

• MMFPS 
• autorit

ăţii 
locale 

• servicii
le 
deconc
entrat 
ale 
ministe
relor 
respons
abile 

• Raport 
anual al 
activităţii 
de evaluare 

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� Au fost evaluate resursele umane 
existente şi nevoile de formare a personalului, iar 
pe baza acestor evaluări s-a participat la cursurile 
de formare/specializare a specialiştilor în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie. Acestea au fost menţionate în Rapoartele 
trimestriale de activitate şi în Raportul anual 
 
DGASPC VRANCEA      

� Evaluare anuala a tuturor angajatilor din 
D.G.A.S.P.C. Vrancea 

 
DGASPC ALBA IULIA 

� Raport anual al activităţii de evaluare: 1 
� Rapoarte de evaluare: 1 
 
 

DGASPC S3 BUCURESTI 
� Anual se fac evaluări ale performanțelor 

profesionale individuale, din cadrul cărora reiese 
nevoia de formare, care se regăsește în Planul 
anual de formare                 

                              
 
                            

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� S-au întocmit Fişele de 
evaluare profesională a angajaţilor 
şi voluntarilor 

� Participarea la 13 cursuri 
de formare profesională a 
angajaţilor 
 
 
DGASPC VRANCEA      

� Evaluare anuală a tuturor 
angajaților 
 
DGASPC ALBA IULIA 

� Raport anual al activităţii 
de evaluare: 1 

� Rapoarte de evaluare: 1 
 

DGASPC S3 BUCURESTI 
� Rapoarte de evaluare - 7 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

DGASPC RAMNICU VALCEA 
� Anual se realizează evaluarea 

performanțelor tuturor funcționarilor publici, 
ocazie cu care se identifică și nevoile de formare 
ale acestora   

 
DGASPC IASI 

� Formarea profesională a angajaților 
� Evaluarea angajaților 

 
 

DGASPC RAMNICU VALCEA 
� evaluarea anuală a 

performanțelor funcționarilor 
publici 

 
 
DGASPC IASI 

� Raport anual al activității 
de evaluare - 1 

� Rapoarte de evaluare -  
2475 

2.5.2. Organizarea 
periodică de cursuri 
de formare 
profesională 
multidisciplinară 
pentru promovarea 
bunelor practici 
naţionale şi 
internaţionale în 
domeniul violenţei m 
familie 

Anual -  • MMFPS 
• MJ 
• MAI 
• MS 
• MP 
• MECTS 
• INM 

• Numărul de 
cursuri de 
formare 
profesional
ă 
organizate 

• Numărul de 
profesionişt
i, pe 
categorii 
profesional
e, formaţi 
la nivel 
naţional 

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� Nu am fost invitaţi la astfel de cursuri 
organizate de către instituţiile enumerate în 
formularul dumneavoastră, dar am participat la 
cursuri organizate de către ONG-uri şi în cadrul 
Reţelei furnizorilor de servicii sociale pentru 
victimele violenţei în familie 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� 1 asistent social participant la un curs de 
formare profesionala în domeniul asistenței 
sociale 

 
 

DGASPC ARGEȘ 
� În data de 16.11.2017,  4 specialiști din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş, au participat la 
Conferința Națională cu participare internațională  
- ,,Prevenirea abuzului și a violenței asupra 
copilului – politici publice responsabile în 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� participare la cursuri 
organizate de către ONG-uri şi în 
cadrul Reţelei furnizorilor de 
servicii sociale pentru victimele 
violenţei în familie 
 
 
DGASPC HUNEDOARA 

� 1 asistent social 
participant la un curs de formare 
profesionala în domeniul asistenței 
sociale 

 
DGASPC ARGEȘ 

� Specialiști participanți la 
evenimente  

� Prezentare studiu de caz 
� Realizarea unei expoziții 

cu vânzare de obiecte hand-made 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

domeniul protecției și promovării drepturilor 
copilului”, în mun. București, la Palatul 
Parlamentului, organizată de  Federația 
Internațională a Comunităților Educative – 
Secțiunea România-Ong – Unesco/Unicef/Consiliul 
Europei Fice-România 

� În cadrul conferinței, psihologul din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Argeș a prezentat tema: 
“Importanța evaluării psihologice în situații de 
abuz, neglijare, rele tratamente la copilul cu 
tulburare de spectrul autism” – studiu de caz.   

În cadrul conferinței a fost organizată și o expoziție 
cu vânzare de obiecte hand-made executate de 
copiii aflați în centrele de plasament din 
subordinea D.G.A.S.P.C. Argeș 

 
2.5.3. Formarea 
profesională 
continuă a 
specialiştilor 
poliţişti, 
magistraţi, 
personal 
DGASPC/SPAS, 
consilieri de 
probaţiune, 
consilieri şcolari, 
medici de familie, 
medici legişti, 
cadre didactice, 
asistenţi sociali, 
mediatori sanitari 

 
Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală -  

 
• MMFPS 
• MJ 
• MAI 
• MS 
• MP 
• MECTS 
• INML 

 
• Numărul de 

cursuri de 
formare 
organizate 

• Numărul de 
profesionişt
i, pe 
categorii 
profesional
e pregătiţi 
la nivel 
naţional 
 

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� Participarea la 13 cursuri de formare 
profesională a angajaţilor organizate de alte ONG-
uri 
 
 
 
 
DGASPC VRANCEA 

� 5 cursuri de formare profesionala la care 
au participat, 1 sef birou, 1 psiholog, 1 inspector 
de specialitate, 1 asistent social si 1 asistent 
medical (personal din cardul Serviciului de 
Interventie in Regim de Urgenta) 
 
 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Numărul de cursuri de 
formare organizate -13 

� Numărul de profesionişti, 
pe categorii profesionale pregătiţi 
la nivelul centrului – 28 de persoane 
au participat la cele 13 cursuri 
 
DGASPC VRANCEA 

� 5 cursuri de formare 
profesională  

� Specialiști formați 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

şi asistenţi medicali 
comunitari 

DGASPC S3 BUCURESTI 
� Angajații DGASPC Sector 3, respectiv 

profesioniștii din domeniul protecției copilului au 
participat la un program de pregătire continuă  
privind tematica violenței domestice 

 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� Reprezentanți ai instituției au participat 
la întâlnirile periodice organizate, la nivel local, 
de DGASPC sau alți actori sociali 
 
DGASPC GALATI 

� Au participat la cursuri de perfecționare, 
profesioniştii, din primăriile Județului Galați 
 
 
DGASPC ARGEȘ 

� În decursul anului 2017, au fost organizate 
cursuri de formare profesională pentru personalul 
de specialitate din centrele din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Argeş, precum și pentru personalul din 
aparatul propriu al DGASPC Argeș, în scopul 
formării continue a personalului angajat. 

� În decursul anului 2017, 2 specialiști din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş au avut întâlniri de lucru 
cu personalul de specialitate din centrele 
rezidențiale pentru copii din subordinea DGASPC 
Argeș, cu tema: ,,Evaluarea copilului abuzat, 
neglijat, discriminat și identificarea situațiilor de 
violență asupra copilului” . 

DGASPC S3 BUCURESTI 
� Numărul de cursuri de 

formare organizate - 1 
� Numărul de profesionişti, 

pe categorii profesionale pregătiţi 
la nivel naţional - 127 
 
DGASPC RAMNICU VALCEA 

� întâlniri periodice  
 
 
 
DGASPC GALATI 

� 66 de persoane 
participante la cursuri 
 
 
DGASPC ARGEȘ 
� Un număr de 211 salariați din 

centrele din subordinea Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş au 
beneficiat de cursuri de formare 
continuă 
� Un număr de 8 funcționari 

publici din aparatul propriu al 
D.G.A.S.P.C. Argeș au beneficiat 
de cursuri de formare continuă 
� Întâlniri de lucru organizate 
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

� De asemenea, 2 specialiști  din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Argeş au avut întâlniri de lucru cu 
personalul de specialitate din centrele rezidențiale 
pentru copii din subordinea DGASPC Argeș, cu 
tema: ,,Intervenția în echipa multidisciplinară în 
situații de abuz asupra copilului”. 
 
DGASPC Bacău 

� Curs de formare  Domestic violence –  
organizat de Asociația Catharsis București 
 
DGASPC COVASNA 

� Workshop - Combaterea Victimelor 
Violenței în Familie 
 

� Conferința: Promovarea legilor eficiente 
care să pună capăt violenței împotriva femeilor 
organizat de Camera Deputaților 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bacău 
� Numărul de profesionişti: 1 

psiholog 
 
DGASPC COVASNA 
� Număr de evenimente 
organizate: 1 

� Număr de participanţi la 
Eveniment: 42 persoane din cadrul 
DGASPC Covasna, APL, IPJ și ONG 

�  Număr de participanţi la 
Eveniment: 1 specialist din cadrul 
DGASPC Covasna 

2.5.4. Consolidarea 
cooperării cu 
organizaţiile 
neguvernamentale, 
prin iniţierea şi 
implementarea de 
proiecte comune în 
vederea identificării 
şi soluţionării 
cazurilor de violenţă 
în familie 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală -  

Toate 
instituţiile 
responsab
ile 

• Număr de 
parteneriat
e încheiate 

• Număr de 
beneficiari 
referiţi de 
unităţile de 
prevenire şi 
combatere 
managerial
e de ONG-
uri către 

ANAIS 
� Cu sprijinul AVON România am 

implementat în perioada Ianuarie – August 2017 
Proiectul ”Știu ce să fac!” 
 

� 16 martie 2017 „Femina Invicta. Forța 
feminină în zeci de expresii”  - o expoziție la care 
au fost expuse câteva zeci de lucrări ale unor 
artiste romance din diverse generații un unsoirée 
caritabil pentru susținerea activității Casei Invicta 

� 31 martie 2017 „Femina Invicta. Arta 
împotriva violenței domestice” 

ANAIS 
� 50 de beneficiari au fost 

înscriși în proiect iar 8 dintre ei au 
urmat cursuri de pregătire 
profesională/recalificare 

� Expoziție de pictură 
organizată  
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Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

unităţile 
publice 

• Număr de 
beneficiari 
ai unităţilor 
de 
prevenire 
manageriat
e de ONG-
uri 

� Distincția de ”Cel mai bun partener” a 
fost oferită asociației în cadrul evenimentului de 
deschidere a Săptămânii prevenirii criminalității 
organizat de Direcția Generală de Poliție a 
Municipiului București în data de 2 Octombrie 

� Un alt parteneriat important l-a constituit 
cel cu organizaţia globală Vital Voices, prin 
intermediul căruia a fost lansat cel de-al 16 
program Justice Institute, în România. Asociația 
ANAIS a fost partener local pentru organizare. 
Justice Institute e un program inovator de formare 
și, în egală măsură, un parteneriat public-privat 
care are scopul de a facilita răspunsurile holistice 
în adresarea violenței împotriva femeilor, cu 
ajutorul și implicarea specialiștilor din domeniu 

� În luna noiembrie, 22 noiembrie, ANAIS a 
lansat cu spijinul AVON România o carte juridică, 
o colecție de jurisprudență cu privire la deciziile 
instanței privind ordinul de protecție cu titlul 
"Violența în familie. Practică judiciară 
comentată”. Toate hotărârile judecătorești au fost 
obținute în cadrul centrului de consiliere al 
asociației pentru beneficiarii asistați în fața 
instanței de judecată, iar doi dintre specialiștii 
noștri avocați sunt autorii acestei cărți (Nemeș 
Carmen și Crișan Giulia). Lucrarea este ceva nou în 
domeniul nostru, este un început și o material 
informativ și educațional important pentru 
profesioniști precum judecătorii, procurorii, 
avocații, ofițerii de poliție, asistenții sociali și, de 
asemenea, pentru victimele violenței domestice 
Evenimentul a fost susținut și de către Ambasada 

 
 
 
 
 

� 1 carte juridică lansată 
� Timp de 3 zile (14 -16 

Noiembrie), cei 50 de participanți 
(procurori, judecători, avocați, 
coordonatori ONG, asistenți sociali, 
psihologi) alături de facilitatorii 
internaționali și locali au căutat 
soluții și au dezbătut bune practici 
din alte state 

� Realizarea numărului 
2/2017 al Revistei Legal Point 
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Spaniei la București care a pus la dspoziție locația 
unde a avut loc evenimentul de lansare. 

� În cadrul festivității de decernare a 
premiilor științifice Uniunea Juriștilor din România 
care a avut loc în data de 15 decembrie a fost 
lansat și numărul 2/2017 al Revistei Legal Point. 
Revista legal Point a oferit la final distincții 
câtorva persoane care au contribuit la realizarea 
numărului dar și pentru recunoșterea activității 
acestora. Asociația ANAIS a fost onorată să 
primească o distincție din partea organizatorilor, 
premiul Legal Point conferit constă în aprecierea 
activităților desfășurate în sprijinul victimelor 
violenței în familie. 

� Studenți ai Facultății de Asistență Socială 
din cadrul Universității București au efectuat 
practică de specialitate în cadrul organizației și au 
fost implicați în diferite activități specifice. 
 
Asociația Solwodi 

� 9 Parteneriate cu instituții publice 
� Femei, copii și bărbați victime ale 

violenței în familie 
 
Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� S-au încheiat parteneriate în vederea 
identificării şi soluţionării cazurilor de violenţă în 
familie, implementării proiectelor şi atingerea 
obiectivelor stabilite 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociația Solwodi 

� 9 parteneriate cu instituții 
publice 

� 20 de beneficiari 
 
Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 

� Număr de parteneriate 
încheiate - 15 

� Număr de beneficiari 
referiţi de unităţile de prevenire şi 
combatere manageriate de ONG-uri 
către unităţile publice - 6 



 

      
 

112 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 
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DGASPC VRANCEA 

� Se mentine colaborarea cu Crucea Rosie si 
cu Asociatia Speranta Andradei 

  
 

DGASPC MURES 
� Număr de parteneriate încheiate: 

1+1Contract de furnizare servicii serviciile 
rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru 
victimele violenţei în familie 

� Număr de beneficiari referiți de unitățile 
de prevenire și combatere manageriate de ONG-uri 
către unitățile publice: 0 

� Număr de beneficiari ai unităților de 
prevenire manageriate de ONG-uri:159 

 
DGASPC TIMIS 
� DGASPC Timiș are încheiată convenție de 

colaborare cu Asociația Generației Tânără (Unga-
Liv), în vederea acordării de servicii persoanelor 
victime ale violenței în familie. Victimelor 
violenței în familie le sunt acordate servicii de 
găzduire, consiliere juridică, mediere a 
conflictelor, consiliere vocațională și orientare 
profesională, suport material 

 

� Număr de beneficiari 
referiţi de către unităţile publice 
centrului nostru - 10 

� Număr de beneficiari ai 
unităţilor de prevenire manageriate 
de ONG-uri - 30 
 
DGASPC VRANCEA 

� colaborarea cu Crucea 
Roșie sș cu Asociația Speranța 
Andradei 

 
DGASPC MURES 
� Număr de parteneriate 

încheiate: 1+1Contract de furnizare 
servicii serviciile rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru 
victimele violenţei în familie 

� Număr de beneficiari ai 
unităților de prevenire manageriate 
de ONG-uri:159 
 
 
DGASPC TIMIS 

� Număr de parteneriate 
încheiate : 1 

� Număr de beneficiari 
referiți : 30 
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DGASPC SIBIU 
� 30 beneficiari 
� 12 beneficiari unici găzduiți: la unul din 

cazuri (o mamă cu doi copii minori) i s-a reînnoit 
contractul de 3 ori; la unul din cazuri (o mamă cu 
un copil minor) i s-a reînnoit contractul de 5 ori 

�  24 beneficiari cărora li s-a acordat 
consiliere în afara Adăpostului 

 
DGASPC S1 BUCURESTI 
� 2 protocoale încheiate 

 
DGASPC HARGHITA 
� D.G.A.S.P.C. Harghita are relații de 

colaborare în domeniul prevenirii violenței în 
familie, în vederea oferirii de adăpost  și consiliere 
victimelor violenței domestice, cu Asociația 
”Áradat Egyesűlet”  Miercurea Ciuc, Asociația 
”ORA International” Gheorghieni și Fundația 
”Sfântul Francisc”. 
 

DGASPC GALATI 
� Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor prin 

instrumentarea unui numar de 10  cazuri  persoane 
varstnice victime ale violentei domestice de catre 
Echipa mobila prin proiectul „Retea de centre de 
sprijin pentru victimele violentei domestice – SOS 
Violența” în care DGASPC Galati a fost partener. 

� Fundaţia Familia prin instrumentarea şi 
oferirea de servicii sociale specializate victimelor 
violenţei domestice în cadrul Centrului de 
recuperare pentru victimele violenţei domestice 

 

DGASPC SIBIU 
� 30 beneficiarI 
� 12 beneficiari găzduiți 
� 24 beneficiari consiliați 

 
 
 
 
 

DGASPC S1 BUCURESTI 
� 2 protocoale încheiate 

 
DGASPC HARGHITA 
� Parteneriate de 

colaborăre în domeniul VF  
 
 
 
 
 
 
DGASPC GALATI 

� Număr de parteneriate 
încheiate – 2 

� Număr de beneficiari ai 
unităților de prevenire manageriate 
de ONG-uri – 10 
 

� Număr de beneficiari ai 
unităților de prevenire manageriate 
de ONG-uri – 5 
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DGASPC BUZAU 
� Colaborarea cu reprezentanti din cadrul 

Centrului de Urgenta „Violenta in familie” – 
Fundatia Sf. Sava Buzau, in ceea ce priveste 
acordarea de servicii specializate de consiliere 
pentru victimele violentei domestice, conform 
protocolului incheiat intre cele doua parti, ce are 
ca scop prevenirea, monitorizarea si combaterea 
violentei in familie la nivelul jud. Buzau 
 
DGASPC Bacău 
�  1 acord de susținere încheiat între 

D.G.A.S.P.C.Bacău și Asociația pentru 
Promovarea Dezvoltării Personale convin de 
comun acord pentru colaborarea în susținerea 
Proiectului ”Educă violența, îndepărtează 
teama - EVIT” având ca obiectiv conștientizarea 
problematicii violenței școlare în rândul 
diferitelor categorii de actori școlari și la 
nivelul opiniei publice; formarea și dezvoltarea 
abilităților tinerilor pentru gestionarea 
eficientă a situațiilor cu potențial conflictual și 
asimilarea unor metode de relaționare non – 
violente 

 
DGASPC Brăila 
DGASPC Braila a semnat un acord de colaborare 
pentru implementarea programului RO20- 
consortiu la nivel national – proiect Retea de 
centre de sprijin pentru victimele violentei – SOS 
violenta’’ in iunie 2016 cu o perioada de derulare 
de 60 luni 

DGASPC BUZAU 
Numar de protocoale de colaborare 
incheiate – 1 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bacău 
� 1 acord de susținere încheiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Brăila 

� 1 acord de colaborare 
încheiat 
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3. Promovarea 
cooperării 
intersectoriale şi 
susţinerea 
parteneriatului cu 
societatea civilă şi a 
parteneriatului 
public-privat în 
implementarea 
politicilor în 
domeniu 

3.1.Dezvoltarea 
relaţiilor de 
colaborare între 
partenerii interni 
şi între statul 
român şi statele 
sau organismele 
internaţionale 
implicate în 
prevenirea şi 
combaterea 
violenţei în 
familie 

3.1.1. Participarea la 
acţiuni de cooperare, 
inclusiv la nivel 
internaţional, în 
vederea promovării 
valorilor nonviolenţei 

Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală -  

Toate 
instituţiile 
responsab
ile 

• Număr de 
evenimente 
la care au 
participat 
specialişti 
români din 
instituţiile 
de stat sau 
locale 

• Număr de 
participanţi 

ANAIS 
� În urma parteneriatului cu organizația 

Global Rights for Women, Asociația Anais a 
participat în perioada 11 -14 iunie 2017 la 
organizarea în București Conferinței Regionale 
pentru Europa Centrală și de Est ”Promovarea 
legilor eficiente pentru eliminarea  violenței 
împotriva femeilor”(Making laws work to end 
violence against women and girls) în cadrul căreia 
au participat reprezentanți ai ONG-urilor, 
parlamentari și reprezentanți ai guvernelor din 20 
de țări 

� În data de 22 octombrie a avut loc 
seminarul regional despre egalitatea dintre femei 
și bărbați „Violența împotriva femeilor în țările 
Europei Centrale și Orientale. Toleranță zero”, 
organizat de Ministerul Afacerilor Externe din 
România, în cooperare cu Organizația 
Internațională a Francofoniei (OIF) și cu 
participarea ONG-urilor Centrul Filia și Asociatia 
Anais. Seminarul a fost organizat după colocviul cu 
același nume ce a avut loc în data de 21 octombrie 

� In perioada 2-3 Noiembrie reprezentanții 
asociației au susținut în cadrul Conferinței 
Internaționale de Asistență Socială – Social Work 
Internațional Conference (SWIC) – workshopul 
intitulat ”Când iubirea lasă răni”. Pe toată durata 
conferinţei am fost prezenți cu expoziția “Printre 
inimi și fluturi”- produse, perne în formă de inimă 
și fluture, realizate de echipa asociației împreună 
cu participantele la grupurile de suport destinate 
femeilor diagnosticate cu diferite forme de cancer 

 

ANAIS 
� 1 Conferință Regională 

pentru Europa Centrală și de Est ” 
� Participanți ai ONG-urilor, 

parlamentari și reprezentanți ai 
guvernelor din 20 de țări 

� 1 seminar regional 
organizat 

� 1 Conferință 
Internațională de Asistență Socială 
– Social Work Internațional 
Conference (SWIC) – workshopul 
intitulat ”Când iubirea lasă răni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

116 

 

Obiectiv general Obiectiv 
operaţional 

Măsurile Planului 
Operațional 

Termen 
de 

realizare 

Responsa
bil 

Indicatori 
conform 
Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  instituția dvs. în 
anul 2017, în conformitate cu Planul 

Operațional 

Indicatorii obținuți în anul 2017 
de către instituția dvs. conform 

Planului operațional  

Asociatia Casa de Femei Crestina Germana 
Estera 

� 28 de angajaţi au participat la 13 
activităţi de prevenire şi combatere a violenţei în 
familie organizate de ONG-uri. La o parte din 
aceste acţiuni au participat şi specialişti din 
instituţiile publice 
 

 
 
 
 
 

 
 

DGASPC S2 BUCURESTI 
� S-a constituit componența nominală a 

Echipei Intersectoriale Locale Sector 2 prin HCL 
nr. 127/04.09.2017 compusă din membrii 
desemnați pe parcursul anului 2017 au avut loc 2 
întâlniri la care au participat 5 membrii. 

 
 
 
 

DGASPC VASLUI 
� Participarea la întâlniri externe şi interne 
� Elaborarea de rapoarte ce au ca scop 

promovarea nonviolenţei 
 
 
 
 

Asociatia Casa de Femei Crestina 
Germana Estera 
� Număr de evenimente la 

care au participat specialişti români 
din instituţiile de stat sau locale - 8 
� Număr de participanţi – 17 

angajaţi la întâlnirile la care au 
participat specialişti români din 
instituţiile publice locale şi 11 
angajaţi la întâlnirile la care au 
participat doar specialişti din 
cadrul ONG-urilor 

 
 
 

DGASPC 2 BUCURESTI 
� Constituirea componenței 

nominale a Echipei Intersectoriale 
Locale Sector 2 

� Număr de evenimente la 
care au participat specialişti români 
din instituţiile de stat centrale sau 
locale – 2 

� Număr de participanţi - 5 
 
DGASPC VASLUI 

� 1 eveniment FICE Ziua 
mondială – 19 noiembrie și 

� campania anuală “19 zile 
de activism pentru prevenirea 
violenței împotriva copiilor și 

� tinerilor – 1-19 noiembrie” 
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DGASPC MURES 

� Participare la întâlniri organizate in Tg-
Mures cu delegaţii formate din reprezentanţi ai 
instituţiilor publice din Ucraina, Kazahstan, 
Tajikistan, Belarus 

 
 

DGASPC SIBIU 
� În data de 30.03.2017 participarea 

personalului Adăpostului la conferința 
„Împărtășim, învățăm, sărbătorim” de încheiere a 
programului Fonduri ONG România, parte a 
granturilor Spațiul Economic European 2009 – 
2014. 

DGASPC HARGHITA 
� D.G.A.S.P.C. Harghita participă la 

programele naționale și internaționale, la 
campaniile de prevenire și conștientizare în 
domeniul prevenirii violenței domestice. 

 
DGASPC DAMBOVITA 

� Participare la întâlniri externe și interne - 
Conferința 21.11.2017, Bucuresti, pentru 
stoparea violentei impotriva violentei impotriva 
copiilor(organizată de FONPC, ANPDCA, UNICEF 
România și ORLD VISION România), elaborarea de 
rapoarte ce au ca scop promovarea nonviolenței 

 

� Participare cu lucrare 
ştiinţifică privind violenţa    
domestică 

� 1 lucrare publicată în 
Cartea de Onoare FICE 
DGASPC MURES 

� Număr de evenimente la 
care au participat specialiști români 
din instituțiile de stat centrale sau 
locale: 4 

� Număr de participanţi:100 
 
DGASPC SIBIU 

� Participarea personalului 
Adăpostului la evenimente 
dedicate doemniul violenței 
domestice 

 
 
DGASPC HARGHITA 

� Participare reprezentanți 
DGASPC Harghita la evenimente 
naționale și internaționale 
 
 
DGASPC DAMBOVITA 
Număr de evenimente la care au 
participat specialiști români din 
instituțiile de stat centrale sau 
locale - 1 
Număr de participanţi - 10 
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DGASPC ARGEȘ 
� În luna octombrie 2017, un specialist din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Argeş a participat la o Vizită de 
studiu privind accesul migranților la programe de 
integrare la serviciile sociale și sănătate, în 
Norvegia – Oslo, în cadrul Proiectului INTERACT 

� În perioada 17-20 septembrie 2017, 4 
specialiști din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş au 
participat la Conferința Internațională și 
celebrarea celei de-a 20 – a aniversare a FICE 
Europa și a 20 de ani de la adoptarea legii privind 
protecția copilului, în Ungaria – Esztergom 

� În contextul îmbunătățirii sistemului de 
protecție a drepturilor copiilor cu dizabilități, 
România a promovat politici sociale în 
conformitate cu standardele europene: strategia 
de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, 
legea serviciilor sociale 272/2004 actualizată, 
legea privind protecția specială a copiilor aflați în 
situație de risc și a copiilor separați și legea 
educației. 
 

DGASPC ARGEȘ 
� 1 vizită de studiu realizată 
� Specialiști participanți  la 

evenimente 

 

 
 
Întocmit: 
Aura Ciobanu, consilier superior 
Selena Vasile, consilier superior 
Călin Stanciu, consilier principal 


