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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 

  

 

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 – 2016 la nivelul Agenției Naționale pentru Egalitatea 

de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, 

este evidenţiat astfel: 
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 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; 

 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. 

 

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 

6,98% 

 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 

24,29% 

 În anul 2015, față de anul 2014, numărul cazurilor de violență în familie a crescut cu 

5,81%. 

Din datele centralizate de către ANES au reieșit următoarele: 

 In anul 2009 – 12.461 cazuri de violenţă în familie; 

 In anul 2010 – 11.592 cazuri de violenţă în familie; 

 In 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; 

 In 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; 

 In 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; 
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 In 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.  

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. 
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 În anul 2013 s-a înregistrat un număr de 1080 de inculpaţi trimişi în judecată, adică 

1,6% din totalul celor trimişi în judecată. 

 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 trei 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; 
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 În anul 2016 a fost înregistrat un număr de 191 infracţiuni de violenţă intrafamilială 

săvârşite care au avut ca urmare decesul victimei; 

 

Totodată, din datele statistice ale Inspectoratului General al Poliției Române s-au 

evidențiat în anul 2015, următoarele: 

 A fost înregistrat un număr de 33.317 fapte penale sesizate pentru infracțiuni de 

violență în familie, din care 17.658 comise în mediul urban și 15.659 comise în mediul 

rural. 

 A fost înregistrat un număr de 34.602 de victime ale violenței în familie (din actul de 

sesizare, pentru fapta principală), din care 5.488 victime adulte de sex masculin, 17.537 

victime adulte de sex feminin, 6.307 minori de sex masculin și 5.270 minori de sex feminin. 

Dintre acestea, un număr de 13.461 victime îi sunt autorului faptei soț/soție sau fost/ă 

soț/soție, un număr de 3.171 victime îi sunt autorului faptei concubin/concubină, un 

număr de 2.603 victime îi sunt autorului faptei părinte/tutore legal, un număr de 12.557 

victime îi sunt autorului faptei fiu/fiică și un număr de 2.810 victime îi sunt autorului 

faptei alt grad de rudenie. 

În ceea ce privește ordinul de protecție, începând cu anul 2012, de la momentul 

reglementării acestei instituții, 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. 

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 reglementat 

termenul de judecare cu celeritate a cererilor privind emiterea ordinelor de protecție. 

Conform art. 27 alin. (1), mai sus menționat “Cererile pentru emiterea ordinului de 
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protecţie se judecă de urgenţă şi, în orice situaţie, soluţionarea acestora nu poate depăşi 

un termen de 72 de ore de la depunerea cererii”. 

SERVICIILE SOCIALE  

SERVICII SOCIALE FUNCȚIONALE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII VIOLENȚEI ÎN 

FAMILIE sunt în total – 96, reprezentând: 

1.SERVICII FUNCȚIONALE PENTRU VICTIMELE VF:  - 94, din care: 

1.1. SERVICII REZIDENȚIALE PENTRU VICTIMELE VF – 61 (47+14), din care: 

1.1.1 Centre de primire în regim de urgență (CPRU) - 47 - respectiv: 

-    30 DGASPC (2 AG, 2 MM, BR, BV, CJ, CV, GR, GJ, IL, MH, BS3, VS, 2 VN, BC, 3 BS2, BS6,  

2 BZ, 4 DJ, OT, PH, VL), 

- 7 Consiliul Local (AB, MM, CJ, GJ, HD, SJ, SV),  

- 7 Organizații nonguvernamentale (BH, BZ, IF, NT, 2 SB, TM) 

-    3 Parteneriat public - privat (IS, MS, BS1) 

1.1.2 Centre de recuperare pentru victimele violentei in familie - 14 - respectiv:  

 -   6 DGASPC (BZ, DB, IS, TR, TL, VL), 

 -   4 Consiliul Local (AB, DB, IS, BZ),  

 -   3 Organizații nonguvernamentale (GR, BS3, SB),  

 -   1 Parteneriat public- privat (GL) 

 

1.2. SERVICII IN REGIM DE ZI PENTRU VICTIMELE VF – 33 (24+9), din care: 

1.2.1 Centre pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - 24 - respectiv:  

-     7 DGASPC (AB, BR, CT, BS1, BS4, TM, MM), 

 -    6 Consiliul Local (CJ, DB, 4 SV),  

-   10 Organizații nonguvernamentale (BN, CJ, 2 MS, NT, BS2, BS3, BS4, PH, BV),  

-    1 Parteneriat public - privat (MS) 

1.2.2 Centre pentru servicii de informare si sensibilizare a populației - 9 - respectiv:  

-    3 DGASPC (BS4, CJ, DJ) 

-    4 Consiliul Local (2 NT, SV, VL),  

-    2 Organizații nonguvernamentale (DB, SB) 

 

2.SERVICII IN REGIM DE ZI PENTRU AGRESORI – 2  

1 Consiliul Local (AB), 1 Parteneriat public (MS) 
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C. LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 

 

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Barbați (ANES), 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. 

Cadrul legislativ naţional în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie cuprinde: 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată; 

 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. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată; 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal al României, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 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; 

 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; 

H.G.R. nr. 1056/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea și 

combaterea fenomenului violenţei în familie pentru perioada 2013 - 2017 şi a Planului 

operațional. 

 

Ratificarea Convenţiei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi 

a violenţei domestice 

Prin adoptarea Legii nr. 30/2016 România a devenit cel de-al 14-lea stat care a ratificat 

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor 

şi a violenţei domestice (Convenția de la Istanbul), care este cel mai cuprinzător tratat 

internațional pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice. 

Convenţia este primul tratat internaţional care conţine o definiţie a genului şi recunoaşte 

că femeile şi bărbaţii nu sunt doar diferenţiaţi din punct de vedere biologic, ci și că există 

o categorie a genului, definită social, care le conferă acestora roluri şi comportamente 

specifice. Potrivit acestui document, violența în familie și cea împotriva femeilor, în 

special, reprezintă o violare a drepturilor omului și o formă de discriminare. Convenția de 

la Istanbul propune crearea unor mecanisme care să garanteze protecția victimelor, să 

crească gradul de conștientizare a efectelor acestui fenomen, să prevină și să combată 

toate formele de violență. 
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Convenția introduce sancțiuni penale și/sau juridice pentru acte de violență psihică și 

fizică, molestări psihologice insistente ce violează intimitatea, dar și pentru căsătoria 

forțată, mutilarea genitală a femeilor, violența sexuală (inclusiv violul), hărțuirea sexuală, 

avortul forțat și sterilizarea forțată. Totodată, vor fi recunoscute drept infracțiuni, atunci 

când sunt comise intenționat, înlesnirea comiterii sau complicitatea la comiterea 

infracțiunilor de violență psihologică, urmărirea victimei, violența fizică, hărțuirea sexuală 

și violul, căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, avortul forțat și sterilizarea 

forțată, cât și tentativele de comitere a infracţiunilor de violența fizică, hărțuirea sexuală 

și violul, căsătoria forțată, mutilarea genitală a femeilor, avortul forțat și sterilizarea 

forțată. 

În cadrul unei proceduri penale inițiate nu vor fi considerate justificări ale acestor acte 

cultura, obiceiul, tradiția, religia sau așa-numita ”onoare”. 

Mai mult, următoarele circumstanțe vor fi considerate agravante: 

 Infracțiuni comise împotriva unui(ei) fost(e) sau actual (e) soț(ii) ori partener(e), de 

un membru de familie sau o persoană care a abuzat de puterea sa; 

 Infracțiuni comise în mod repetat; 

 Infracțiuni comise împotriva unei persoane vulnerabile; 

 Infracțiuni comise împotriva sau în prezența unui copil; 

 Infracțiuni comise de una sau mai multe persoane care acționează împreună; 

 Infracțiuni precedate sau acompaniate de nivele extreme de violență; 

 Infracțiuni comise cu utilizarea unei arme; 

 Infracțiuni ce au avut ca urmări vătămări fizice sau psihice ale victimei; 

 Agresori condamnați anterior. 

Totodată, Convenția interzice soluționarea extrajudiciară a litigiilor obligatorii, inclusiv 

medierea și concilierea, referitoare la toate formele de violență. 

De asemenea, se stipulează o serie de măsuri privind protecția victimelor prin informare, 

servicii de asistență generală, asistență în plângerile individuale/colective prin asigurarea 

unor servicii specializate, înființarea de adăposturi corespunzătoare, organizarea unor linii 

telefonice de urgență 24 de ore din 24, înființarea de centre de sesizare și sprijin a 

cazurilor de criză în urma violului, implementarea unor servicii de protecție și asistență 

pentru martorii copii, precum și constituirea cadrului în care o persoană martoră la 

comiterea unor acte de violență să fie încurajată să raporteze acest lucru autorităților 

competente. 

La nivelul cooperării internaționale, semnatarii Convenției se angajează să colaboreze în 

prevenirea, combaterea și urmărirea în justiție a tuturor formelor de violență și vor 
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dezvolta proceduri de primire și servicii de sprijin pentru solicitanții de azil, sensibili la 

dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat și solicitarea protecției 

internaționale. 

România a semnat și ratificat Convenția de la Istanbul și s-a angajat astfel, să adopte, să 

promoveze și să respecte o serie de măsuri ferme prin care să fie asigurată prevenția și 

combaterea adecvată a fenomenului violenței. Sub incidenţa Convenţiei intră atât femei 

cât şi fete, din orice mediu social, indiferent de vârstă, rasă, religie, origine socială, statut 

de imigrant sau orientare sexuală. 

În luna mai a anului 2016 a fost depus la Consiliul Europei instrumentul de ratificare și, 

drept urmare,   Convenția a intrat în vigoare în România începând cu data de 1 septembrie 

2016. 

 

D. INSTITUȚII RESPONSABILE DE IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE PENTRU 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PENTRU 

PERIOADA 2013-2017 

 

Începând cu luna februarie 2015, prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2015 privind 

modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței 

în familie, ANES a preluat exercitarea funcțiilor și a atribuțiilor în domeniul violenței în 

familie. 

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 2016, 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 violenţa 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 viaţa 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. 
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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 instituţional 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. 

B.2. Obiective operaţionale 

1. Creşterea eficacităţii 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; 



15 

 

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.  

 

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 2016 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 antiviolenţă 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. 
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Evaluarea impactului strategiei s-a realizat prin raportarea la indicatorii externi de 

performanţă antiviolenţă 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 

 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 
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 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  

 Instituții implicate  

 Victime 
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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 
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 Informări privind prevederile legale privind prevenirea și combaterea violenței 

domestice 

 Activități extracurriculare 

 Concursuri  

 Marșuri  

Grupurile țintă vizate de această măsură: 

 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 

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. De 

asemenea, în multiple grupuri de lucru au fost elabortate proiectele 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:  
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 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 

 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 
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 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. 

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 
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 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  

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 
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 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:   

În perioada octombrie 2015 - martie 2016, ANES a participat la ședințele din cadrul 

Grupului de lucru constituit sub patronajul Consiliului Superior al Magistraturii, la 

solicitarea organizațiilor neguvernamentale din care au făcut parte reprezentanți ai 

ministerelor cu responsabilități în domeniu, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, 

Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Justiției Sociale – ANES (organism coordonator), 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Educației Naționale și 

Ministerul Finanțelor Publice, precum și reprezentanți din mediul universitar și membrii ai 

Rețelei de Organizații Neguvernamentale “Rupem tăcerea despre violența sexuală”. Grupul 

de lucru a avut drept scop elaborarea proiectelor de acte normative relevante necesare 
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pentru implementarea Convenției. În vederea accelerării procesului de elaborare a 

proiectelor de acte normative, din luna aprilie 2016, ANES a colaborat activ (în cadrul unor 

ședințe de lucru cu teme punctuale) cu specialiștii din cadrul ONG-urilor reprezentative 

din domeniu. 

În mod concret, a fost elaborat pachetul legislativ necesar în vederea implementării 

Convenției de la Istanbul care cuprinde următoarele acte normative: 

1) Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind  Codul 

penal; 

2) Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii  nr. 135/2010 privind Codul 

de procedură penală; 

3) Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

4) Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind 

prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5) Proiectul de Ordin comun privind înființarea și funcționarea serviciilor integrate de 

urgență în caz de violență sexuală (MS și MMJS). 

Conform domeniilor de competență, inițiativa legislativă aparține ANES/MMJS în ceea ce 

privește modificările Legii nr. 202/2002, Legii nr. 217/2003 și a Ordinului privind 

înființarea și funcționarea centrelor integrate de urgență în caz de violență sexuală, 

pentru celelalte două proiecte (Cod penal și Cod de procedură penală), inițiativa 

legislativă aparținând Ministerului Justiției. În prezent, proiectele de acte normative se 

află în diferite stadii de avizare. 

 

În cursul anului 2016, a fost elaborat proiectul de Ordin privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

prevenirii și combaterii violenței domestice, respectiv un set de 6 Standarde minime de 

calitate aferente tipurilor de servicii sociale existente în domeniu, și actualizate, în scopul 

eficientizării activității furnizorilor de servicii sociale.  

Proiectul de Ordin reglementează standardele minime de calitate pentru acreditarea  

următoarelor servicii sociale: Centre de primire în regim de urgență (adăposturi), Centre 
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de recuperare pentru victimele violenței domestice; Locuințe protejate; Centre de 

consiliere pentru  prevenirea şi combaterea violenței domestice; Centre de asistență 

destinate agresorilor; Centre de informare şi sensibilizare a populației.  

 

La data de 05.10.2016 a fost aprobat de către Guvernul României Memorandumul 

privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea 

Violenței în Familie.  

Înființarea acestui Comitet, cu rol consultativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice, era necesară în scopul asigurării unei coeziuni indispensabile a tuturor 

factorilor responsabili în ceea ce privește fundamentarea și aplicarea măsurilor complexe 

care rezultă din dispozițiile Convenției de la Istanbul. Comitetul Interministerial are 

următoarele atribuții principale: asigurarea cooperării dintre instituțiile și organizațiile ai 

căror reprezentanți îl compun, în vederea realizării politicii publice naționale și a Planului 

de guvernare în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice; sprijinirea 

procesului de implementare și monitorizare a Convenției de la Istanbul; sprijinirea 

propunerilor privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul prevenirii și combaterii 

violenței domestice; monitorizarea aplicării legislației naționale în domeniul prevenirii și 

combaterii violenței domestice; formularea de propuneri privind îmbunătățirea și 

consolidarea relațiilor interinstituționale dintre autoritățile publice implicate în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice. 

Comitetul este alcătuit din câte doi reprezentanți, membrul titular cu funcție de 

conducere și membrul supleant din ministerele responsabile, respectiv Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul 

Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Justiției și Ministerul Public, la lucrări putând 

participa, la invitația președintelui, și reprezentanți ai altor autorități sau instituții publice 

relevante (Avocatul Poporului, Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, 

Institutul Național de Statistică, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, 

Colegiul Psihologilor din România, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 

Copilului și Adopției, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația directorilor direcțiilor generale de 

asistență socială și protecția copilului), precum și reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale. Președintele Comitetului interministerial va putea invita la reuniuni, 

după caz și reprezentanți ai comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României și 

experți/experte în domeniul egalității de șanse și de tratament. 
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În conformitate cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în 05.10.2016, prin 

Decizia nr. 326/01.11.2016 a Secretarului de stat al ANES s-a aprobat componența 

nominală a Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în 

Familie, pe baza propunerilor ministerelor responsabile. 

Astfel, prima reuniune a Comitetului, la care a participat în calitate de invitat și ministrul 

muncii și justiției sociale, a avut loc la data de 29.11.2016, la Palatul Victoria, în cadrul 

căreia a fost discutat Regulamentul de Organizare și Funcționare (aprobat ulterior prin 

Decizia nr. 380/19.12.2016 a Secretarului de stat al ANES) stadiul procesului de 

implementare al Convenției de la Instanbul privind prevenirea și combaterea violenței 

împotriva femeilor și a violenței domestice precum și identificarea priorităților pentru anul 

2017 în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice. 

 

2. Proiecte implementate - mijloacele de redresare și de protecție, aflate la dispoziția 

victimelor violenței domestice 

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 anul 

2016, proiectul „Campania naţională de conştientizare şi informare publică privind 

violenţa în familie”. Proiectul, lansat de Ministerul Justiției în calitate de Operator de 

Program, are alocat un buget în sumă de 211.446 euro, respectiv 931.419,63 lei și este 

finanțat prin Programul RO20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de 

sex”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014, cu dată de 

finalizare 30 aprilie 2017. 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.   

Obiectivul general al proiectului este prevenirea violenței domestice, promovarea 

egalității de șanse și tratament între femei și bărbați și combaterea stereotipurilor de gen, 

precum și discriminarea sexuală în context familial, prin organizarea și derularea unei 

campanii naţionale de informare, sensibilizare și conştientizare cu privire la violența 

domestică și a celei bazate pe criteriul de sex, propunându-și atingerea următoarelor 

obiective specifice:  
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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 domestice, 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 domestice, 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 domestice şi a celei bazate pe deosebirea de sex. 

Grupul țintă al proiectului este alcătuit din: 

 Publicul larg care va fi informat și sensibilizat cu privire la atitudini și comportamente 

non-violente, la necesitatea reducerii inegalităţilor de gen și a fenomenului violenței 

domestice și a celei bazate pe criteriul de sex; 

 Politicieni, jurnalişti, profesionişti din autoritățile și instituțiile publice cu atribuţii în 

prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice și a celei bazate pe deosebirea 

de sex. 

În vederea atingerii obiectivului general, principalele activități realizate au vizat: 

 Organizarea a 8 dezbateri desfăşurate la nivel regional, în  perioada 08 – 24.11.2016 la 

care au participat aproximativ 200 de profesionişti din autorităţile și instituțiile publice, de 

la nivel local, judeţean și central, cu atribuții în domeniul violenței domestice și a 

promovării egalității de șanse între femei și bărbați, din următoarele orașe: Craiova, 

Timișoara, Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Călărași, Constanța, Piatra Neamț și București; 

 Realizarea și diseminarea unui spot TV cu 1796 difuzări și a unui spot Radio cu 1515 de 

difuzări; 

 Elaborarea și diseminarea mai multor materiale informaționale și promoționale; 

 Organizarea a 5 dezbateri publice în spațiul TV și radio, în luna noiembrie, aceasta 

fiind luna de activism împotriva violenței asupra femeii; 

 Realizarea unui sondaj de opinie cu privire la impactul proiectului asupra grupului 

țintă, care are ca scop identificarea gradului de cunoaştere de către populație a legislației 

privind violența domestică, a drepturilor victimelor, a modalităţilor de sprijin pentru 
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victime și asigurarea protecției victimelor, a autorităţilor cu responsabilități în domeniu și 

a obligațiilor pe care acestea le au în vederea prevenirii violenței domestice. 

 

 

3. Linia telefonică gratuită destinată victimelor violenței în familie - CALL - CENTER cu 

program continuu, 24 h/24h, 7 zile/7 zile – nr. 0800 500 333. 

Începând cu luna decembrie a anului 2015, la nivelul ANES funcționează linia telefonică 

gratuită pentru victimele violenței domestice cu numărul unic 0800 500 333. Astfel, 

victimele violenței domestice, precum și potențialii martori sau alte persoane care au 

cunoștință despre acte de violență de acest gen și care au nevoie de sprijin, de informații 

și consiliere, pot apela gratuit, atât de pe teritoriul României, cât și din străinătate, la 

numărul unic disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7.  

De la înființarea liniei telefonice gratuite și până în luna decembrie a anului 2016 au fost 

înregistrate aproximativ 1700 de apeluri. Operatorii call-centerul-ui au preluat apelurile și 

au realizat înregistrarea cazurilor. În conformitate cu procedura de lucru aprobată de 

conducerea ANES, pentru situațiile de urgență înregistrate în cazurile de violență 

domestică, operatorii call-center-ului au îndrumat victima să apeleze numărul unic de 

urgență 112. Pentru toate celelalte cazuri, operatorii au înregistrat datele potențialelor 

victime, cu acordul prealabil al acestora, respectiv date de identificare, informații 

referitoare la tipul de agresiune, date referitoare la agresor și au comunicat apelantului 

informații despre tipurile de acțiuni pe care le poate întreprinde, în funcție de tipologia 

faptelor de violență domestică descrise și, după caz, au referit cazurile către structurile 

locale abilitate, respectiv direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și 

inspectoratele de poliție județene, în funcție de domiciliul victimei, pentru a se putea 

realiza o intervenție adecvată.  

3. În perioada 20 iulie – 21 august 2016, a fost derulată campania de conștientizare a 

luptei împotriva violenței domestice, campanie realizată cu sprijinul Carrefour 

România. 

În intervalul 20 iulie – 21 august 2016, Carrefour România împreună cu Agenția Națională 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a desfășurat o amplă campanie de 

conștientizare a fenomenului violenței domestice și implicit a luptei împotriva acestuia, 

prin comunicarea în hypermarketurile Carrefour a numărului unic de urgență 0800-500-
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333, disponibil 24 h din 24 și 7 zile din 7, dedicat combaterii violenței domestice și 

violenței împotriva femeilor.  

 

4. ANES  a marcat Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii – 

25 noiembrie precum și cele 16 zile de activism civic împotriva violenței bazate pe 

gen, în intervalul 25.11 – 10.12.2016 

Data de 25 noiembrie este „Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva 

femeilor”. În anul 2016, în cele 16 zile de activism civic împotriva violenței bazate pe gen, 

ANES a organizat o serie de evenimente dedicate prevenirii și combaterii violenței 

domestice și a violenței împotriva femeilor, astfel:  

 În data 26 noiembrie 2016, ca urmare a unui protocol semnat între ANES, Asociația 

Necuvinte și Federația Română de Rugby, în cadrul meciului de rugby România-Uruguay, în 

timpul partidei de pregătire pe care echipa națională de rugby a României l-a susținut în 

fața reprezentantivei Uruguayului, au fost afișate mesaje de condamnare a violenței 

domestice și a violenței împotriva femeilor. De asemenea, înaintea partidei, în fotografia 

oficială cele două reprezentative au afișat bannere cu mesajele „Rugby-ul spune NU 

violenței împotriva femeilor” și „Rugby says NO to violence against women”. 

 În data de 28 noiembrie 2016, la Palatul Victoria, a avut loc prima întâlnire a 

Comitetului Interministerial pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Familie 

(CIPCVF). Acest organism interinstituțional a fost înființat prin Memorandumul Guvernului 

României, aprobat la data de 05.10.2016 la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecței Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin ANES, și are rol consultativ în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței domestice, președinția fiind asigurată de secretarul de 

stat al ANES.   

La prima întâlnire a Comitetului au participat ministrul Muncii și Justiției Sociale și 

reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului 

Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne (IGPR), Ministerului Justiției, Ministerului 

Sănătății și Ministerului Educației.  

Obiectivul întâlnirii a fost prezentarea stadiului implementării prevederilor Convenției de 

la Istanbul. Au fost punctate responsabilitățile fiecărui minister din cadrul CIPCVF și s-au 

stabilit prioritățile pentru anul 2017: adoptarea proiectului de modificare a Legii nr. 

217/2003 și creșterea investițiilor în servicii sociale destinate victimelor violenței 

domestice.  
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 În data de 5 decembrie 2016, ANES a organizat două dezbateri pe tema bunelor 

practici în combaterea violenței domestice. Evenimentele au fost organizate în colaborare 

cu Ambasada Statului Israel în Romania și s-au bucurat de prezența Excelenței sale, 

doamna Tamar Samash, Ambasadoare Extraordinară și Plenipotențiară a Statului Israel în 

România.  

În cadrul primei dezbateri ce a avut loc la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, au 

fost susținute prezentări de către doamna Dr. Hanita Zimrin, președinte fondator al 

Asociației Israeliene pentru Protecția Copilului (ELI), cu tema: “Violența domestică, o 

problemă complexă și dureroasă” și de către doamna Elena Micheu, director executiv în 

cadrul Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii, cu tema: ”Pionierat în 

gestionarea unui centru pentru agresori – provocări în tratarea și combaterea fenomenului 

violenței domestice”. 

În aceeași zi, începând cu orele 14,00, la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a 

Universității București, a avut loc o altă dezbatere pe aceeași temă, cu participarea 

Excelenței Sale doamna Tamar Samash, Ambasadorul Israelului în România, doamnei Elena 

Micheu, director executiv Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii și a doamnei 

Dr. Hanita Zimrin, președinte fondator Asociația Israeliană pentru Protecția Copilului, dar 

și a unor invitați din administrația publică și ai unor reprezentanți ai organizațiilor 

neguvernamentale.  

 În data de 9 decembrie 2016, la Spațiul Public European a fost organizată conferința 

cu tema „Rolul educației în prevenirea și combaterea violenței și în eliminarea 

stereotipurilor de gen”. Evenimentul realizat de ANES a cuprins două paneluri de 

dezbatere, unul pe tema „Gen și Educație” iar al doilea referitor la „Violența în Școli”.  

În cadrul conferinței “Rolul educației în prevenirea violenței și în combaterea 

stereotipurilor de gen”, care a avut loc în luna decembrie 2016, Agenția Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Național al Elevilor au semnat un 

Parteneriat de colaborare pentru promovarea principiului egalității de șanse între femei și 

bărbați și combaterea violenței în școli și în familie. Parteneriatul a fost semnat în 

contextul în care, în anul școlar 2014 - 2015, Ministerul Educației Naționale a raportat un 

număr de 18.798 de cazuri de violență în școli, unele astfel de cazuri fiind asociate cu 

discriminarea, inclusiv pe criteriul de sex. 

Prin acest parteneriat se doresc următoarele:  

https://www.facebook.com/IsraelinRomania/
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• Susținerea integrării următoarelor principii în procesul educațional și în toate materialele 

didactice: egalitatea de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea pe criteriul de sex în 

acces la educație, promovarea unor reprezentări ne-stereotipe ale femeilor și bărbaților în 

materiale didactice, principiul promovării unor relații interpersonale non-violente între 

elevi precum și între elevi și profesori;  

• Susţinerea unor eforturi comune în asigurarea informării elevilor privind principiul 

egalității de șanse între femei și bărbați precum și pe cel al promovării unor relații 

interpersonale non-violente;  

• Promovarea unor eforturi comune pentru îmbunătățirea politicilor publice în domeniul 

educației incluzive și non-violente, din perspectiva ariilor de competență ale ANES;  

• Organizarea unor evenimente comune pentru susținerea participării echilibrate din 

perspectivă de gen la deciziile care privesc în mod direct copiii;  

• Consultarea periodică a elevilor pe teme legate de educație non-stereotipă și de educație 

non-violentă.   

Obiectivele urmărite de acest parteneriat au fost stabilite având în vedere Convenția 

Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a 

violenței de gen, ratificată anul acesta de România, care, în art. 14, conține prevederi 

explicite referitoare la obligațiile statelor semnatare de a-și asuma introducerea în 

materiale didactice, la toate nivelurile de educație, a unor conținuturi privind egalitatea 

între femei și bărbați, rolurile de gen ne-stereotipe, rezolvarea non-violentă a conflictelor 

în relațiile interpersonale, dreptul la integritate personală și obligațiile ce revin ANES 

pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea respectării acestor cerințe.  

 10 decembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Omului, a fost marcată de către  

ANES prin afișarea fotografiei ”FărăUră” la poza de profil de pe pagina de facebook a 

insituției, susținând astfel Campania „Fără Ură” (No Hate Speech Movement), campanie a 

Consiliului Europei implementată în România de Ministerul Tineretului şi Sportului și 

Comitetul Naţional al Campaniei Împotriva Discursului Instigator la Ură 2016 – 2017 format 

din nouă organizații neguvernamentale din toată țara, respectiv Centrul de Voluntariat 

Cluj-Napoca (CVCN), GO FREE – Asociaţia pentru Sprijinirea Societăţii Civile, Institutul 

Român pentru Pace – PARTRIR, AEPADO – Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 

Omului, Fundaţia Student Plus Timişoara, Asociaţia ActiveWatch, Salvaţi Copiii România, 

Federaţia Română de Fotbal, Centrul de resurse pentru Adulţi şi Tineri/Social Doers. 
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5. Încheierea de protocoale de colaborare cu persoane juridice publice și private, în 

domeniul prevenirii și combaterii violenței domestic și a violenței împotriva femeii 

În cursul anului 2016, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a 

încheiat protocoale de colaborare cu următoarele persoane juridice publice și private: 

 Protocol de colaborare cu Carrefour România S.A., nr. 992/136/03.2016, pentru o 

perioadă de un an, care are ca obiect implementarea activităților cuprinse în cadrul 

proiectului derulat de ANES ”Responsabilitate socială corporatistă la nivel național pentru 

sprijinirea victimelor violenței domestice”; 

 Protocol de colaborare cu Institutul de Studii pentru Ordine Publică, nr. 

1210/4696479/03.2016, cu durată de doi ani, având ca obiective dezvoltarea de 

cursuri/programe de formare pe tema egalității de șanse în femei și bărbați, violența de 

gen și violența domestică, elaborarea de material/broșuri, material didactice cu privire la 

problematica egalității de șanse între femei și bărbați, precum și a celei referitoare la 

violența domestică, derularea de proiecte comune în vederea atragerii de fonduri 

neramburasbile pentru finanțarea unor studii referitoare la atitudini, cunoștințe și practice 

ale polițiștilor în ceea ce privește problematica egalității de șanse între femei și bărbați, 

precum și a fenomenului de violență domestică; 

 Protocol de colaborare cu Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței 

Împotriva Femeilor reprezentată prin Asociația Transcena, nr. 1686/30/04.2016, cu durata 

de 2 ani, ce are ca obiect realizarea pe bază de parteneriat activ a activităților de 

informare, promovare și educație cu privire la fenomenul violenței de gen; 

 Protocol de colaborare cu Colegiul Psihologilor din România, nr. 

149/1216C/2182/06.2016, cu durată nedeterminată, având ca obiective colaborarea 

direct, prin schimb de informații și date statistice din domeniile de activitate ale celor 

două instituții, în vederea monitorizării corecte a cazurilor de violență la nivelul întregii 

țări, implementarea Sistemului informational unic integrat de raportare și management a 

cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și de gen, violență domestică, trafic 

de persoane și violență asupra copilului, la nivelul Colegiului Psihologilor din România și la 

nivel național, monitorizarea cazurilor de violență domestică raportate prin intermediul 

membrilor CPR și întocmirea unui registru de evidență a cazurilor sesizate, participarea 

unor psihologi atestați prin intermediul CPR în echipele de intervenție județene, respectiv 

ale municipiului București, pentru instrumentarea cazurilor de violență domestică, 

acordarea de consiliere psihologică și asistență psihologică victimelor violenței domestice 
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cât și a agresorilor familiali, colaborarea dintre psihologi, psihiatri, medici legiști și 

asistenți sociali în instrumentarea propriu-zisă a cazurilor de violență domestică, 

realizarea în comun a unor publicații, ghiduri metodologice de intervenție și sesizare a 

cazurilor de violență domestică, formularea de propuneri și recomandări în scopul 

completării, armonizării și adaptării cadrului legislative existent în conformitate cu 

normele internaționale și unificării practicii legislative în domeniu, organizarea în comun 

de seminarii de informare, conștientizare și sesibilizare cu privire la problematica violenței 

domestice, adresate profesioniștilor care intervin, realizarea de clipuri educaționale de 

impact social, având ca scop sesibilizarea opiniei publice, selectarea psihologilor 

specializați în psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie care pot acorda 

asistență psihologică în cazurile de violență domestică; 

 Protocol de colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, nr. 

2961/158196/07.2016, pentru o perioadă de 2 ani, având ca obiective identificarea unor 

proceduri de lucru unitare în abordarea fenomenului de violență domestică, 

implementarea Sistemului informațional unic integrat de raportare și management a 

cazurilor de încălcare a principiilor egalității de șanse și de gen și violență domestică, 

identificarea, înregistrarea și monitorizarea corectă a cazurilor de violență domestică la 

nivelului județului Buzău; 

 Protocol de colaborare cu Asociația Necuvinte, nr. 232/260/10.2016, cu durata de 2 

ani, având ca obiect consultarea și susținerea reciprocă în realizarea de activități de 

informare, promovare și educație cu privire la fenomenul violenței intrafamiliale și de gen, 

cu scopul reducerii acestui fenomen; 

 Protocol de colaborare cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, nr. 

229/313047/10.2016, cu durată de 5 ani, având ca scop realizarea, pe bază de parteneriat 

activ, a activităților de informare, promovare și educare a opiniei publice și 

profesioniștilor din domeniu cu privire la prevenirea și combaterea violenței domestice; 

 Protocol de colaborare cu Federația Română de Rugby, nr. 237/93/11.2016, cu durată 

de 2 ani, având ca obiectiv implementarea unor activități specifice privind domeniul 

egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și prevenirea și combaterea 

violenței de gen și a violenței domestice, încluzând, fără a se limita, sesiuni informative, 

sesiuni educative și campanii de conștientizare;  
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 Protocol de colaborare cu Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (ALEG), nr. 

236/113/11.2016, cu durată de 2 ani, ce are scop implementarea de activități specifice 

privind prevenirea și combaterea violenței de gen și violenței domestice; 

 Acord de parteneriat încheiat cu Consiliul Național al Elevilor, în cursul lunii 

decembrie 2016, în acord cu dispozițiile Convenției de la Istanbul, în vederea susținerii 

integrării egalității de șanse între femei și bărbați, a nediscriminării pe criteriul de sex în 

accesul la educație, a promovării unor reprezentări nestereotipe ale femeilor și bărbaților, 

în materialele didactice, a pricipiului promovării unor relații interpersonale non-violente 

între elevi și între elevi și profesori, a promovării unor eforturi comune pentru 

îmbunătățirea politicilor publice în domeniul educației inclusive și non-violente, 

organizarea de evenimente comune pentru susținerea participării echilibrate din 

perspectiva de gen la deciziile care privesc în mod direct copiii; 

 Convenția de colaborare cu Asociația ANAIS, nr. 678/5334/12.2016, cu durată 

nedeterminată, având ca obiect asigurarea Centrului de primire în regim de urgență 

destinat victimelor violenței domestice și a furnizării serviciilor de protecție, găzduire, 

îngrijire și consiliere a victimelor violenței domestice, înființat în cadrul structurii ANES.    

 

C3. ANALIZA SWOT A ACTIVITĂȚII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI ÎN CURSUL 

ANULUI 2016 

 

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 

 O parte din instituțiile responsabile nu își 

îndeplinesc obligațiile și nu sunt informate  

asupra existenței H.G. nr. 1156/2012 

privind privind aprobarea Strategiei 

naţionale pentru prevenirea şi combaterea 

fenomenului violenţei în familie pentru 

perioada 2013-2017 şi a Planului 

operaţional pentru implementarea 

Strategiei naţionale pentru prevenirea şi 

combaterea fenomenului violenţei în 

familie pentru perioada 2013-2017; 

 Unele instituții nu au dat curs solicitărilor 

ANES de a raporta gradul de implementare 
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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. 

a strategiei; 

 Unele instituții au transmis răspunsuri  

care nu  aveau legătură cu solicitările 

ANES; 

 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; 

 Anumite instituții au transmis raportul 

mult după data de raportare stipulată în 

adresa transmisă de ANES. 

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 

 Informarea tuturor instituțiilor responsabile asupra obligației lor de a 

implementa planul operațional în anul 2017; 

 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; 
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 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. 

 

 

 

 

 
 



 

Nesecret 

 

 

 

Intrarea Camil Petrescu nr. 5, Sector 1, București 

Tel.: +4 021 313 0059 

secretariat@anes.gov.ro 

www.anes.gov.ro 

 

ANEXA 1 

 

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 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 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 

(inspectorate 
şcolare, 
universităţi) 

 ONG 
 mass-media  
 alte instituţii 

responsabile 

 Număr de 
campanii 
organizate 

 Număr de 
persoane 
informate 

 Număr de 
materiale 
informative 
diseminate 

ANES 
 A realizat campania intitulată 

“Campanie națională de 
conștientizare și informare 
publică privind violența în 
familie”, care a constat din 8 
mese rotunde la nivel regional, 
o campanie media. Cele opt 
mese rotunde s-au desfășurat în: 

- Craiova în data de     08.11.2016 
- Timișoara în data de       
09.11.2016 
- Alba-Iulia în data de    10.11.2016 
- Cluj-Napoca în data de 
11.11.2016 
- Călărași  în data de      14.11.2016 
- Constanța în data  15.11.2016 
- Piatra Neamț în data de 7.11.2016 
- București în data     21.11.2016 
În cadrul campaniei au avut loc și 5 
dezbateri publice în spațiul TV și 
radio. 

ANES 
Pe durata desfășurării 
proiectului au fost 
informate cel puțin 300 
de persoane și realizate 
următoarele seturi de 
materiale creative  
pentru comunicarea 
evenimentelor (concept, 
texte, grafică, 
producție): 
 1 spot TV cu 1796 

difuzări 
 1 spot radio cu 1515 

difuzări 
 40000 de postere  
 90000 de pliante  
 90000 de broșuri 

informative  
 8 bannere 
 300 pachete (pix, 

block notes, mapă şi 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 În perioada 20 iulie – 21 
august 2016 s-a realizat campania 
de conștientizare a fenomenului 
violenței domestice și implicit a 
luptei împotriva acestuia, prin 
comunicarea în hypermarketurile 
Carrefour a numărului unic de 
urgență 0800-500-333, disponibil 
24 h din 24 și 7 zile din 7, dedicat 
combaterii violenței domestice și 
violenței împotriva femeilor 

 
Ministerul Educației Naționale 
Ministerul Educației Naționale, prin 
structurile sale teritoriale 
deconcentrate, s-a centrat, 
conform domeniului de 
competență, prioritar pe latura 
informativă și formativă, 
accentuând consecințele negative 
pe care fenomenul violenței în 
familie îl are asupra dezvoltării 
copilului și a evoluției sale ca 
adult. S-a urmărit dezvoltarea unor 
atitudini și comportamente non-
violente. 
 La nivel național s-a continuat 

derularea campaniei de 
informare și conștientizare 
împotriva violenței verbale în 
mediul școlar, ”Ești erou în 
curtea școlii când oprești 
violența verbală”, campanie 
realizată în parteneriat cu 
UNICEF România  

 MEN a continuat derularea, la 
nivel național, a proiectului 
partenerial organizat cu 
Asociația Telefonul Copilului, 
al cărui scop vizează 
îmbunătățirea accesului 
copiilor la serviciile de 

ecuson) 
 1 campanie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Educației 
Naționale 
  65 campanii de 

informare, 
sensibilizare și 
conștientizare în 
unitățile de 
învățământ din țară 

 17350 elevi, părinți, 
membri ai 
comunităților locale 
etc. au participat la 
sesiuni de informare, 
pe tema violenței, 
care a inclus și o 
componentă 
referitoare la 
violența în familie. 

  8600 de materiale 
informative 
(prezentări ppt, 
pliante, fișe de lucru) 

 În mediul 
preuniversitar au fost 
difuzate materiale 
informative sub 
formă de spoturi 
video, spoturi radio, 
machete pentru 
panotaj și campanie 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Beneficiarii acestui 
proiect sunt: copiii care doresc 
informații privind drepturile 
lor, copiii aflați într-o formă de 
protecție, copiii victime ale 
abuzurilor înregistrate în 
familie sau în unitățile de 
învățământ, copiii cu 
dizabilități și părinți. Numărul 
de telefon unic european de 
asistenţă pentru copii, 116111, 
este  afişat în fiecare unitate 
de învăţământ la loc vizibil - în 
proximitatea intrării elevilor, 
astfel încât să fie accesibil atât 
acestora cât şi părinţilor 

 S-au derulat activități  de 
consiliere parentală și 
pregătire pentru viața de 
familie susținute de specialiști 
în domeniu, tutori sau mentori 

 S-au organizat și derulat 
campanii de informare, 
sensibilizare și conștientizare 
în unitățile de învățământ din 
țară, adresate elevilor 
proveniți din medii 
defavorizate 

 
Ministerul Afacerilor Interne 
 La nivelul Inspectoratului 
General al Poliției Române s-au 
desfășurat Campanii de 
sensibilizare şi conştientizare a 
populaţiei şi mass-media asupra 

on line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
  93 de campanii 

organizate 
 87.538  de persoane 

informate 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consecinţelor grave ale violenţei în 
familie, cu accent pe mediile cu 
acces redus la informaţie 
 
 La nivelul Direcției Informare și 

Relații Publice: 
Revista pentru Patrie, publicația 
centrală a MAI, a derulat în luna 
august 2016 campania “Aripi 
frânte”, de prevenire și combatere 
a fenomenului violenței în familie.  
Totodată, în paginile revistei a 
apărut un material jurnalistic, pe 
aceeași temă, documentat la Secția 
16 Poliție din București. 
În cadrul emisiunilor Centrului 
Multimedia difuzate pe posturile 
TVR1 și N24 Plus, “M.A.I. Aproape 
de Tine”, respectiv “Sed Lex”, au 
fost prezentate, în cadrul a două 
ediții, activitățile Grupului de 
Intervenție Rapidă din cadrul 
Prefecturii Jud. Vâlcea, creat cu 
scopul de a organiza acțiuni 
specifice de prevenire și combatere 
a diverselor forme de violență în 
familie. 
 
 
DGASPC Arad 
 Derularea unor campanii locale 

cu privire la violența în familie 
 
 
 
 

 
DGASPC Bihor 
 Campania de prevenire a 

violenţei în familie „Opreşte 
acum violenţa în familie! Cere 
ajutor!”, parteneri fiind 
Inspectoratul de Poliţie 

  78.401 de materiale 
informative 
diseminate 
 

 1 campanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Emisiuni TV 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DGASPC Arad 
 3 campanii derulate 
 350 de persoane 

informate 
 2000 broșuri 
 2000 pliante 
 500 afișe 

 
DGASPC Bihor 
 1 Campania de 

prevenire derulată  

 1 acțiune stradală 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judeţean Bihor, Fundaţia 
„Lampas”, Asociaţia „Smiles”, 
derulată în perioada 
25.11.2016 – 08.12.2016.  

Obiectivul acestei campanii a fost 
diseminarea de informaţii cu 
privire la formele de violenţă in 
familie, prevenirea şi combaterea 
acestora, metode de intervenţie 
precum şi serviciile oferite în 
astfel de situaţii.  

Acţiune stradală - organizată în 
data de 25.11.2016, de la ora 12 
în faţă la Magazinul „Billa” de la 
Oradea Plaza şi Magazinul „Crişul” 
cu participarea elevilor de la 
Liceul de Arte Oradea şi Liceul 
reformat „Lorantffy Zsuzsanna”. 

Conferinţă - “Abordări 
interdisciplinare ale violenței în 
familie”, desfăşurată în data de 
08.12.2016. Scopul acestei 
conferințe a vizat prezentarea 
modelelor de bună practică în 
domeniul prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie şi cooperarea 
dintre societatea civilă şi 
instituţiile statului, precum şi 
creşterea gradului de informare a 
specialiştilor din diverse profesii 
cu privire la prevenirea şi 
combaterea abuzului asupra 
copilului şi a violenţei în familie 

DGASPC Bistrița-Năsăud 
 În anul 2016 s-a demarat 

“Campania  pentru prevenirea 
discriminării şi reducerea 
comportamentului violent sau  
deviant”. Activitățile au 
constat în realizarea și 

 1 conferință 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DGASPC Bistrița-Năsăud 
  2 campanii derulate  
 4 școli implicate 
  399 persoane 

informate 
 150 materiale 

informative 
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Obiectiv 
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Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
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prezentarea unui documentar 
intitulat ’’O clasă divizată’’, 
discuţii libere pe tema  
discriminării, marginalizării, 
reducerii comportamentului 
violent, traficului de persoane 
şi drogurilor. 

 Continuarea  ‘’Campaniei  
pentru  responsabilizarea 
părinţilor, prevenirea 
discriminării şi reducerea 
comportamentului violent sau  
deviant’’ 

DGASPC Buzău 
 Prin Serviciul pentru 

intervenţie în domeniul 
asistenţei sociale, evaluare şi 
consiliere s-au derulat 
activităţi de evaluare, 
informare/ consiliere şi 
monitorizare a copiilor 
expuşi/ victime ale abuzului 
emoţional, ca urmare a 
violenţei domestice, pentru 
care instittuția a fost sesizata 
de responsabilii cu atribuţii 
de asistenţă socială din cadrul 
serviciilor publice specializate 
şi/sau ONG-urilor 

 
DGASPC Călărași 
 Derularea unei campanii 

locale cu privire la violența în 
familie Nu ignora durerea din 
privire!, care a avut 
componenta de cercetare a 
fenomenului și componenta 
informare, în mediul urban și 
rural 

DGASPC Cluj 
 Derularea unui număr de 4 

campanii dedicate violenței în 
familie 

diseminate 
 4 protocoale 

încheiate 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DGASPC Buzău 
 264 cazuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DGASPC Călărași 
 1 campanie derulată 
 beneficiari (membrii 

APL, specialiști, 
primari, viceprimari, 
părinți, elevi, 
aparținători) 

 
 
DGASPC Cluj 
 4 campanii derulate 
 1275 beneficiari 

direcţi  
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DGASPC Dâmbovița 
 Derularea unei campanii 

dedicată domeniului violenței 
în familie în colaborare cu 
Primăria Găești 

 
 
 
 

 
 
DGASPC Galați 
 Derularea unei campanii în 

vederea marcării zilei 
internaționale impotriva 
violenței domestice, SAPD 
desfășurând o serie de acțiuni 
ce s-au desfășurat pe 
parcursul a două zile 25 și 29 
noiembrie 

DGASPC Harghita 
 Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția 
Copilului Harghita a organizat 

 4500 de beneficiari 
indirecţi, persoane 
care au luat contact 
adiacent cu 
informaţiile 
diseminate în 
campanii stradale 
sau, părinţi, rude, 
prieteni ai 
persoanelor 
participante în 
campanii frontale 

 81 de primării din 
județul Cluj informați 
și îndrumați 
metodologic 

  4000 de pliante, 
afişe, flyere 
 

DGASPC Dâmbovița 
 1 campanie 

organizată 
 aproximativ 

500 de 
persoane 
informate 

 500 de  
materiale 
informative 
diseminate 

DGASPC Galați 
 1 campanie 
derulată 
 200 de persoane 

informate 
 200 de materiale 

infomative 
 

 
DGASPC Harghita 
 1 campanie 

desfășurată 
 1000 de persoane 
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Obiectiv 

operaţional 
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Operațional 
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de 
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instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campania împotriva 
Violenței, în perioada 25 
noiembrie 2016 – 10 
decembrie 2016, care a 
debutat cu evenimentul: Ziua 
internațională pentru 
eliminarea violenței împotriva 
femeii - 25 noiembrie, urmată 
de cele 16 zile de activism 
împotriva violenței, perioadă 
în care au fost diseminate 
afișe și pliante tematice cu 
sprijinul partenerilor din 
cadrul Echipei intersectoriale 
pentru prevenirea și 
combaterea violenței în 
familie, precum și partenerii 
din EIL Harghita 

DGASPC Hunedoara 
  Derularea campaniei locale 

„Spune nu violenţei” cu 
implicarea primăriilor/ SPAS-
urilor şi unităţilor de 
învăţământ din zona 
municipiilor Deva, Brad, 
Hunedoara, Orăştie, Haţeg, 
zona Văii Jiului şi a 
primăriilor de comune 

 Derularea campaniei 
naţionale de conştientizare şi 
informare publică privind 
violenţa în familie” derulată 
de ANES la nivelul județului  

DGASPC Olt 
 În contextul derulării 

campaniei naţionale de 
conştientizare şi informare 
publică privind violenţa în 
familie” inițiată de ANES, la 
nivelul județului Olt s-a 
desfășurato caravana a 
nonviolenței 

 În localitățile din județ, cu 

informate 
 80 de afișe 

disemintate  
 1000 de pliante 

tematice diseminate 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Hunedoara 
  2 campanii locale 

organizate 
 1 comunicat de presă 
 180 de materiale 

informative 
distribuite  

  120 de persoane  
informate  

 2000 de pliante 
informative 
distribuite  

 
 

 
DGASPC Olt 
 1 campanie națională 

derulată 
 60 de localități  
 2580 de persoane 

informate 
 1 spot publicitar TV 
 articole presă 
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instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risc ridicat al fenomenului de 
violență în familie, au fost 
distribuite materiale 
publicitare (pliante, afișe, 
pixuri, tricouri, mape, șepci) 

 
 

DGASPC Prahova 
 Participarea la  emisiuni TV 

ce au avut ca scop 
sensibilizarea și 
conștientizarea populației 
asupra fenomenului violenței 
în familie 

 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 

DGASPC Vâlcea 
 Realizarea unei campanii 

locale care a vizat mai multe 
activități specifice domeniului 

 
 
 
 

 
DGASPC Vaslui 
 Realizarea unor campanii care 

au drept scop sensibilizarea și 
conștientizarea consecințelor 
actelor de violență în familie 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
DGASPC Prahova 
 2 emisiuni TV 
 95 SPAS-uri implicate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DGASPC Vâlcea 
 1 campanie  
 60 de persoane 

informate  
 3 materiale 

informative 
diseminate 
(prezentare Power 
Point, pliante, filme) 

DGASPC Vaslui 
 2 campanii 

organizate 
 Număr de persoane 

informate – aprox. 
20% din populatia 
municipiului Vaslui 
(55.400 persoane) 
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Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Satu Mare 
 Participarea la „Campania 

națională de conştientizare şi 
informare  
publică privind violența în 
familie” organizată de  

 Agenția Națională pentru  
Egalitate de Șanse între 
Femei și Bărbați – masă 
rotundă, organizată la Cluj 
Napoca, în data de 11 
Noiembrie, 2016 

 Campanie de informare şi 
conştientizare a beneficiarilor 
SPAS cu privire la 
consecinţele grave ale 
violenţei în familie realizat de 
Centrul multifuncţional Alter-
Ego şi Centrul Social de 
Urgenţă pentru Adulţi 

Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Participarea la întâlnirea 

organizată de ANES în data de 
8 noiembrie 2015 “Campania 
națională de conștientizare și 
informare publică privind 
violența în familie” 

 
Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii 
 Timp de 10 zile (4-13 august 

2016) s-a desfășurat a doua 
ediţie a Campaniei „10 pentru 
siguranţă!” inițiată de către 
Compartimentul de Analiză și 
Prevenire a Criminalității din 
cadrul IPJ Mureș cu scopul 
informării comunității asupra 

 120 de materiale 
informative 
diseminate 

Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Satu 
Mare 
 2 campanii 
 1 specialist SPAS 

participant 
 2 acțiuni 
 25 participanți 
 50 materiale 

diseminate 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 Specialiști 

participanți 
 
 
 
 
 

Institutul Est European 
de Sănătate a 
Reproducerii 
 1 campanie 
 700 participanți 

direcți 
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măsurilor pentru siguranţa 
copiilor și a familiei. Partenerii 
din campanie au adus în atenţia 
mureşenilor 10 sfaturi pentru ca 
familiile din comunitatea 
noastră să primească nota 10 la 
lecţia siguranţei. S-a încercat 
acest lucru prin distribuirea 
fluturaşilor realizaţi pentru 
susţinerea campaniei, dar şi cu 
sprijinul mass media şi al reţelei 
de socializare online Siguranta 
muresenilor. Activităţile s-au 
desfăşurat în principal în 
Municipiul Tg-Mureş, continuând 
şi în alte oraşe din judeţ. Au fost 
derulate zilnic activităţi, 
începând din 4 august, în 
principal în intervalul 1000 - 1200, 
în parcuri sau locuri de joacă din 
Tîrgu-Mureş, de către 
profesioniștii implicați în 
campanie (Centrul de prevenire, 
monitorizare şi combatere a 
violenţei în familie din cadrul 
IEESR Tg-Mureş și Salvaţi Copiii 
Mureş), s-a interacționat cu 
copiii şi părinţii prezenși ăn 
spașiul public, iar în presă şi în 
mediul online am postat zilnic 
recomandări pe subiectul 
campaniei. Toţi cetăţenii au fost 
invitaţi să se implice cel puţin 
prin a împărtăşi încă unei 
persoane informaţiile primite, 
prin distribuire în mediul online 
sau prin completarea cu alte 
informaţii, articole sau 
experienţe utile. Pentru 
diseminarea informaţiilor, mass 
media, poliţiştii locali şi 
voluntarii au dat o importantă 
mână de ajutor. 
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Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciiul Public de 
Asistență Socială 
 Campanie de informare și 

conștientizare a comunității din 
Sibiu față de fenomenul 
violenței în familie, în cadrul 
proiectului Violența în familie 
provoacă suferință – coabaterea 
și limitarea violenței în familie 
în județul Sibiu, derulată în 
perioada mai 2014 – aprilie 2016 
de către Asociația Femeilor din 
Sibiu  

 Inteviu publicat într-un ziar 
local Sibiu 100%, interviu 
acordat la postul TV DIGI 24, 
participări la emisiuni TV având 
ca temă Festivalul Egalității de 
Gen și a rezultatelor proiectului 
GEAR 

 Interviu publicat în DoR, realizat 
cu directorul asociației ALEG 

 Interviu publicat în ziarul Dilema 
veche, realizat de directorul 
asociației ALEG 

 
Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara – Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 Federația Caritas Timișoara, prin 

Adăpostul de femei victime ale 
violenței domestice, a organizat 
și realizat două campanii de 
informare cu privire la violența 
în familie 

Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciiul Public de 
Asistență Socială 
 1 campanie derulată 
 Interviuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara 
– Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 2 campanii de 

informare realizate 
 100 de pliante 

distribuite 
 Informare on line, 

prin postarea a 2 
articole de 
specialitate pe site-ul 
Federației și pe 
rețeaua de 
socializare Facebook 

 650 de persoane 



50 

 

Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informate 

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 
 Autorităţi 

locale 
 Serviciile 

deconcentrate 
ale 
ministerelor 
responsabile 

 ONG 
 mass-media 

 Număr de 
evenimente 
organizate 

 Număr de 
autorităţi ale 
administraţiei 
publice centrale 
şi locale care 
organizează 
evenimente 

 Număr de 
participanţi la 
evenimente 

ANES a marcat Ziua Internațională 
pentru Eliminarea Violenței 
împotriva Femeii – 25 noiembrie 
precum și cele 16 zile de activism 
civic împotriva violenței bazate pe 
gen, în intervalul 25.11 – 
10.12.2016: 
 26 noiembrie 2016 - în 
cadrul meciului de rugby 
România-Uruguay, ca urmare a 
unui protocol încheiat între ANES, 
Asociația Necuvinte și Federația 
Română de Rugby, au fost afișate 
mesaje de condamnare a violenței 
domestice și a violenței împotriva 
femeilor și bannere cu mesajele 
„Rugby-ul spune NU violenței 
împotriva femeilor” și „Rugby says 
NO to violence against women”. 
 28 noiembrie 2016, la 
Palatul Victoria, a avut loc prima 
întâlnire a Comitetului 
Interministerial pentru Prevenirea 
și Combaterea Violenței în Familie 
(CIPCVF).  
 5 decembrie 2016 - ANES a 
organizat două dezbateri pe tema 
bunelor practici în combaterea 
violenței domestice organizate în 
colaborare cu Ambasada Statului 
Israel în Romania, cu participarea 
Excelenței Sale doamna Tamar 

ANES 
 1 eveniment cu 

afișare de mesaje 
împotriva violenței 
domestice și 
violenței împotriva 
femeilor 

 1 întâlnire a CIPCVF 
 2 dezbateri pe tema 

bunelor practici în 
combaterea violenței 
domestice 

 1 conferință 
 Pomovare pe rețeaua 

de socializare 
Facebook a 
Campaniei Consiliului 
Europei Împotriva 
Discursului Instigator 
la Ură 2016 – 2017 
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Samash, Ambasadorul Israelului în 
România, doamnei Elena Micheu, 
director executiv Institutul Est 
European de Sănătate a 
Reproducerii și a doamnei Dr. 
Hanita Zimrin, președinte 
fondator Asociația Israeliană 
pentru Protecția Copilului, invitați 
din administrația publică și 
reprezentanți ai organizațiilor 
neguvernamentale.  
 9 decembrie 2016 - la 
Spațiul Public European a fost 
organizată conferința cu tema 
„Rolul educației în prevenirea și 
combaterea violenței și în 
eliminarea stereotipurilor de 
gen”. Evenimentul a cuprins două 
paneluri de dezbatere, unul pe 
tema „Gen și Educație” iar al 
doilea referitor la „Violența în 
Școli”.  
 10 decembrie - Ziua 
Internațională a Drepturilor 
Omului, a fost marcată de ANES 
prin afișarea fotografiei ”FărăUră” 
la poza de profil de pe pagina de 
facebook a insituției, susținând 
astfel Campania „Fără Ură” (No 
Hate Speech Movement), 
campanie a Consiliului Europei 
implementată în România de 
Ministerul Tineretului şi Sportului 
și Comitetul Naţional al 
Campaniei Împotriva Discursului 
Instigator la Ură 2016 – 2017 
format din nouă organizații 
neguvernamentale din toată țara. 

 
Ministerul Afacerilor Interne 
Organizarea unor evenimente cu 
ocazia Zilei internaţionale pentru 
eliminarea violenţei în familie - 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Afacerilor 
Interne 
Număr de evenimente 
organizate: 70  
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noiembrie şi a Zilei internaţionale a 
familiei - 15 mai 
 
 
DGASPC Arad 
 Campanie organizată pentru a 

marca Ziua internaţională 
pentru eliminarea violenţei în 
familie - 25 noiembrie 2015 și a 
Zilei internaționale a familiei – 
15 mai 

 
DGASPC Călărași 
 Derularea unei campanii în 

perioada 1-19 noiembrie, 
inițiată de Summitul Femeile 
Lumii, campanie dedicată 
copiilor și tinerilor 
 

DGASPC Cluj 
 Derularea unor evenimente în 

colaborare cu Complexul de 
Servicii Comunitare destinat 
Persoanelor Adulte Câmpia 
Turzii 

 
 

DGASPC Covasna 
 Derularea unui eveniment 

intitulat Ziua Familiilor 
Covasnene în colaborare cu  CJ 
Covasna, APL 

DGASPC Dâmbovița 
 Organizarea unui Marș stradal în 

parteneriat cu Direcția de 
Asistență Socială Târgoviște, 
Consiliul Județean Dâmbovița, 
Crucea Roșie- Filiala Dâmbovița, 
AJPIS Dâmbovița, Arhiepiscopia 
Târgoviștei 

DGASPC Harghita 
 În județul Harghita s-au 

desfășurat mai multe activități 

Număr de participanţi la 
evenimente: 7.327  
 
 
DGASPC Arad 
 3 evenimente 

organizate 
 100 participanți 
 Organizatori: 

DGASPC, IPJ și DSP 
 

 
DGASPC Călărași 
 Dezbateri organizate 

 
 
 
 
 
DGASPC Cluj 
 9 evenimente 

organizate 
 3060 participanți 
 11 instituţii ale 

administraţiei 
publice centrale şi 
locale, ONG-uri 

DGASPC Covasna 
 1 eveniment derulat 
 175 persoane 

informate 
 2 parteneri 

DGASPC Dâmbovița 
 1 eveniment stradal 

derulat 
 500 de participanţi  
 5 autorități ale 

administrației 
publice  locale și ong-
uri 

DGASPC Harghita 
 activități realizate 
 specialiști informați 



53 

 

Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
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Operațional 
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cu această temă în Miercurea 
Ciuc, Odorheiu Secuiesc și 
Gheorgheni, precum și la un 
număr de 19 unități de 
învățământ din județ; 

 D.G.A.S.P.C. Harghita a 
organizat, sub sloganul: 
”Abandonează violența – adoptă 
toleranța”, o serie de activități 
dedicate Zilei internaţionale 
pentru eliminarea violenţei în 
familie - 25 noiembrie, prin 
organizarea unei Mese Rotunde 
în data de 25 noiembrie 2016, 
orele 10:00, în Sala de Marmură 
a Consiliului Județean Harghita, 
urmată de vernisarea unei 
expoziții având ca temă violența 
și un scurt concert instrumental 
în interpretarea unor elevi de la 
Liceul de Artă ”Nagy Istvan” din 
Miercurea Ciuc; 

 Între orele 11:30-14:00, în 
continuarea activităților 
susmenționate, s-au desfășurat 
pe platoul din fața Palatului 
administrativ mai multe 
activități de prevenire, 
sensibilizare și informare a 
opiniei publice cu privire la 
fenomenul violenței împotriva 
femeii. La eveniment și-au adus 
contribuția pe lângă angajații 
instituției și partenerii din 
cadrul Echipei intersectoriale 
pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie, precum și 
partenerii din EIL Harghita 

DGASPC Hunedoara 
 Ziua de 25 noiembrie a fost 

marcată prin derularea unei 
campanii informative la nivelul 
SPAS-urilor, unităţilor şcolare şi 

 elevi, părinți, cadre 
didactice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DGASPC Hunedoara 
  1 campanie 

informativă  
 1 comunicat de presă 
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Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a altor instituţii publice din 
judeţul Hunedoara, aceasta fiind 
promovată şi cu spijinul  mass 
mediei judeţene, prin 
transmiterea unui comunicat de 
presă 

DGASPC Olt 
 Cu ocazia Zilei internaționale 

pentru eliminarea violenței 
împotriva femeilor în data de 25 
noiembrie a fost organizată o 
acțiune stradală, în Slatina;  

 Desfășurarea unor acțiuni 
stradale cu membrii Echipei 
intersectoriale locale privind 
prevenirea și combaterea 
violenței în familie, acțiuni 
mediatizate și în mass-media 
locală  

DGASPC Prahova 
 Marcarea Zilei internaționale 

pentru eliminarea violenței în 
familie prin organizarea unei 
sesiuni de informare cu tema 
violența în familie, la Colegiul 
de Artă Carmen Sylva din 
municipiul Ploiești 

Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Promovarea strategiei ANES cu 

privire la prevenirea și 
combaterea violenței în familie 
și protecția victimelor violenței 
În acest sens au fost informați 
cetățenii în cadrul programului 
cu publicul, iar pe site-ul 
instituției a fost afișată 
legislația și atribuțiile 
referitoare la prevenirea și 
combaterea violenței în familie 
 
 

 
 
 
 
 
 
DGASPC Olt 
 6 acțiuni stradale 
 200 de pliante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Prahova 
  1 sesiune de 

informare 
 25 de elevi  
 
 

 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 Informare cetățeni 
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DGASPC Sibiu 

 Participarea unui reprezentant 
din cadrul Serviciului de 
evaluare iniţială, prevenire şi 
intervenţie în situaţii de abuz, 
neglijare, exploatare la 
evenimentele organizate cu 
prilejul Zilei internaţionale 
pentru eliminarea violenţei 
împotriva femeilor, în data de 
25 noiembrie 2016, de către 
Asociaţia pentru Libertate şi 
Egalitate de Gen - A.L.E.G 

Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciiul Public de 
Asistență Socială 
 Interviuri acordate de 

specialiștii ALEG cu prilejul Zilei 
internaţionale pentru eliminarea 
violenţei împotriva femeilor; 

 Evenimente stradale Seara de 
veghe pentru martorele tăcute, 
organizate de asociația ALEG 

DGASPC Vâlcea 
 Cu ocazia Zilei Internaționale 

împotriva exploatării sexuale și 
traficului femeilor și copiilor, au 
fost organizate masa rotundă cu 
tema ”Importanța sănătății și 
securității la locul de muncă”, 
masa rotundă cu tema ”Educația 
– soluție pentru combaterea 
exploatării prin muncă a 
copiilor” și dezbaterea cu tema 
”Prevenirea violenței în școală”; 
de asemenea, au fost elaborate 
materiale informative pentru 
prevenirea și combaterea 
violenței în școală 

Primăria Municipiului Suceava – 
Direcția de Asistență Socială 
 Participare la conferința SEVA, 

 

DGASPC Sibiu 
 Evenimente realizate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciiul Public de 
Asistență Socială 
 Interviuri 
 2 evenimente 

realizate 
 
 
 
DGASPC Vâlcea 
 4 întâlniri organizate  
 95 de asistenți 

sociali/persoane cu 
atribuții în asistența 
socială din județul  
Vâlcea 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Primăria Municipiului 
Suceava – Direcția de 
Asistență Socială 
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instituția dvs. conform 
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organizată anual 
 

Serviciul Public Local de Asistență 
Socială Focșani 
 Organizarea unui Seminar 

„Abordări inovative în Asistență 
Socială a Familiei” pentru a 
marca a Ziua internaţionala a 
familiei – mai 2016, organizat de 
CNASR Vrancea în Focsani 

 Eveniment organizat pentru a 
marca Ziua internaţională 
pentru eliminarea violenţei în 
familie - 25 noiembrie 2016, 
organizată de CNASR Vrancea în 
Focșani: Conferința “Prevenirea 
și combaterea violenței 
împotriva femeilor” 

Direcția de Asistență Socială Zalău 
– Sălaj 
 Realizarea unor campanii  
 
 
 

Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Participarea la seminarul “Toți 

copiii au dreptul la o familie” 
organizat de DGASPC 

 Intervenții televizate și 
radiodifuzate ale directorului 
DPS, cu abordarea problematicii 
violenței în familie 

 
Consiliului Local Reşiţa – 
Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Socială 
 Au fost diseminate în 

comunitate pliante, editate de 
către ANES în programul finanțat  
prin mecanismul financiar 
Norway Grants 

Institutul Est European de 

 1 conferință 
organizată anual 

Serviciul Public Local 
de Asistență Socială 
Focșani 
 2 evenimente locale 

realizate  
 5 inspectori SPLAS 

participanți 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direcția de Asistență 
Socială Zalău – Sălaj 
 2 campanii 

organizate 
 100 de persoane 

informate 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 Participare specialiști 

 
 
 
 
 
 
 
Consiliului Local 
Reşiţa – Serviciul 
Public Direcţia de 
Asistenţă Socială 
 250 pliante 

diseminate 
 
 
Institutul Est European 
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Sănătate a Reproducerii 
 În perioada 25 noiembrie -10 

decembrie 2016, s-a desfășurat 
în județul Mureș Campania de 
sensibilizare şi informare „16 
zile de activism împotriva 
violenţei. Scopul campaniei a 
fost de a consolida abordarea 
integrată a fenomenului 
violenţei în familie şi în special 
a violenţei asupra femeii, prin 
educarea şi solidarizarea 
publicului la acţiunile 
preventive, precum şi de a 
sensibiliza comunitatea 
mureșeană în legătură cu 
amploarea şi gravitatea acestei 
probleme sociale. Campania, 
prin simbolul ales și prin 
activitățile sale, și-a propus nu 
doar un demers de 
conștientizare a comunității 
asupra consecințelor violenței, 
de cele mai multe ori 
dramatice, ci și asupra 
impactului ei, devastator, atât 
asupra victimelor, cât și asupra 
altor membri ai familiei, asupra 
prietenilor, asupra societății. 

Campania a implicat toate 
instituțiile publice și organizațiile 
non guvernamentale, membre ale 
Echipei Intersectoriale Locale de 
combatere a violenței în familie din 
județul Mureș. Partenerii 
campaniei în anul 2016 au fost 
alături de Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş și IEESR, în calitate 
de coordonatori,  următorii: 
SPAS/Primăria Tg-Mureș, Consiliul 
Județean Mureș, Biblioteca 
Județeană, DGASPC Mureș, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 

de Sănătate a 
Reproducerii 
 500 de studenți 
  aproximativ 5.000 de 

preşcolari şi elevi  
 80 de cadre didactice 
 68 de şcoli generale 
 10 licee  
 5 grădiniţe 
 20 de unităţi şcolare 

din mediul rural 
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Mureş și Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, 
Salvați Copiii - Filiala Mureș, 
Universitatea Dimitrie Cantemir, 
Crucea Roșie, Penitenciarul Tîrgu -
Mureș, ELSA, ESTIEM, UPU/SMURD 
Tîrgu Mureș, Poliția Locală Tîrgu 
Mureș, structurile de jandarmi. 

Principale activități: 
1. Informare prin intermediul mass 
media 
2. Informare în mediul online  
3. Implicarea comunității în 
transmiterea mesajului 
4. Implicarea unităților de 
învățământ, cu sprijinul 
psihologilor școlari, a ofițerilor de 
prevenire și a profesioniștilor din 
cadrul Centrului de Prevenire și 
Combatere a Violenței, astfel: 

 dezbateri cu elevi și 
părinți 

 confecționare 
bijuterii/alte obiecte — 
spre purtare sau oferire 
altor persoane 

 concursuri de desene sau 
eseuri 

 expoziții de desene sau de 
fotografii 

 confecționare de colaje, 
obiecte decorative 

DGASPC Mureș 
 Realizarea unor evenimente 

organizate în cadrul campaniei 
 
 
 

 
 

 
Consiliul Local al Municipiului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Mureș 
 69 evenimente 

organizate în cadrul 
campaniei 

 1934 copiii 
 648 părinți 
 496 specialiști 

implicați direct  
 
Consiliul Local al 
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Timișoara – Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 Federația Caritas Timișoara, prin 

Adăpostul de femei victime ale 
violenței domestice, a organizat 
și realizat trei acțiuni cu privire 
la violența în familie: 

 1. Diseminarea de informații 
despre violența domestică și 
serviciile oferite în cadrul 
adăpostului 

 2. Organizarea unei campanii 
online de informare cu ocazia 
Zilei Internaționale pentru 
eliminarea violenței în familie 

 3. Participarea la evenimentul 
”Da, mă implic!”, organizat de 
Asociația Conștientizare și 
Consolidare, cu ocazia zilei de 
25 noiembrie  

 IPJ Timiș și IGPR, în colaborare 
cu Asociația pentru Promovarea 
Femeii din România, au 
organizat o campanie națională 
de prevenire a violenței 
domestice prin vizionarea 
peliculei ”Aripi Frânte”, la 
Cinema Timiș – un documentar 
cu povești de viață din trista 
realitate a victimelor violenței 
domestice. La acest eveniment 
au participat și beneficiarele 
adăpostului Caritas. 

 

Municipiului Timișoara 
– Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 3 acțiuni 
 50 de pliante 

distribuite 
 1 campanie online 
 1 campanie națională 
 1 documentar artistic 

specific violenței 
domestice 

 beneficiari adăpost 
 beneficiari indirecți: 

cetățeni din județul 
Timiș 
 

1.2. 
Dezvoltarea de 
atitudini şi 
comportamente 
nonviolente 
pentru atingerea 
obiectivului 
"toleranţă zero" 

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  
2016 

 MECTS 
 MMFPS 
 ONG  
 Alți parteneri 

instituţionali 

 Număr de 
protocoale de 
colaborare 
încheiate între 
instituţiile 
implicate 

 Număr de 
programe 

Ministerul Educației Naționale 
 Derularea unor programe  care 

au constat în activități specifice 
prevenirii și combaterii violenței 
în familie (combaterea 
consumului de droguri, 
prevenirea traficului de 
persoane, consilierea copiilor cu 

Ministerul Educației 
Naționale  
 310 de protocoale de 

colaborare încheiate 
între inspectoratele 
școlare și instituții 
sau organizații care 
derulează proiecte 
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faţă de violenţa 
în familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desfăşurate 
 Număr de 

participanţi 

părinți plecați în străinătate, 
consiliere parentală, educație 
pentru viața de familie) 

 
 
 
 
 
 
 
ANES 
 Încheierea unui acord de 
parteneriat cu Consiliul Național 
al Elevilor, în cursul lunii 
decembrie 2016, în vederea 
susținerii integrării egalității de 
șanse între femei și bărbați, a 
nediscriminării pe criterial de sex 
în acces la educație, a promovării 
unor reprezentări nestereotipe ale 
femeilor și bărbaților, în 
materialele didactice, a 
pricipiului promovării unor relații 
interpersonale non-violente între 
elevi și între elevi și profesori, a 
promovării unor eforturi comune 
pentru îmbunătățirea politicilor 
publice în domeniul educației 
inclusive și non-violente, 
organizarea de evenimente 
commune pentru susținerea 
participării echilibrate din 
perspectiva de gen la deciziile ca 
privesc în mod direct copiii 

 
DGASPC Bacău 
 Desfășurarea unor activități 

privind informarea /prevenirea 
/combaterea violenței asupra 
copilului în cadrul Proiectului    
“Incluziune socială prin furnizare 
de servicii sociale integrate la 
nivelul comunității” 

având printre 
obiective prevenirea 
violenței în familie  
la nivel universitar 

 59400 de elevi și 
părinți au participat 
la programe 
educative menită să 
prevină violența în 
familie 

ANES 
 
 1 acord de 

parteneriat 
încheiat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Bacău 
 161 de activități 

realizate 
  918 copii informați 
 419 părinți 
 89 de 

specialiști/lucrători 
sociali 
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DGASPC Cluj 
 Derularea unor programe cu 

activități în domeniul violenței 
în familie 

 
 
 
 

 
DGASPC Hunedoara 
  Prin intermediul Centrului 

specializat de zi Petroşani s-a 
desfăşurat, în 6 şcoli din Valea 
Jiului, cu sprijinul diriginţilor, 
acţiuni de informare a părinţilor 
asupra refacerii funcţionalităţii 
familiei, obligaţiilor ce le revin 
cu privire la creşterea şi 
educarea copiilor şi eliminarea 
formelor violenţei asupra 
copiilor 

DGASPC Vaslui 
 Derularea unor programe  
educative în colaborare cu Ong-
urile, IPJ și ISJ Vaslui 

 
 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Tulcea- Direcția de asistență 
socială și protecție socială 
 Cursuri organizate în cadrul 

proiectului Centrului 
multifuncțional Sofia, finanțat 
prin Mecanismul financiar SEE 
2009 -2014, Program RO 10 
Copii și tineri în situații de risc 
și inițiative locale și regionale 
pentru reducerea inegalităților 
naționale și promovarea 
incluziunii sociale (CORAI) 

Serviciul Public de Asistenţă 

 Parteneri: UAT, DSP, 
UNICEF 

 DGASPC Cluj 
 3 protocoale de 

colaborare  
 2 programe 

desfășurate 
 1275 beneficiari 

direcţi  
 3200 de beneficiari 

indirecţi 
DGASPC Hunedoara 
 125 de familii 

participante la 
consiliere psihologică  

 6 şcoli din Valea 
Jiului 

 80 de pliante 
informative 
distribuite 

 
 

 
DGASPC Vaslui 
 1 protocol de 

colaborare încheiat 
 3 programe 

desfăşurate 
 50 de participanţi  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Tulcea- 
Direcția de asistență 
socială și protecție 
socială 
 170 de părinți 
 20 de tineri viitori 

părinți 
 4 educatori parentali 
 
 
 

 
Serviciul Public de 
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Socială Satu Mare 
 Program educativ pentru 

părinţi în vederea prevenirii 
violenţei în familie, derulat de 
Centrul social Prichindel 

Consiliului Local Reşiţa – 
Serviciul Public Direcţia de 
Asistenţă Socială 
 protocoale încheiate cu Centrul 

de Prevenire, Evaluare şi 
Consiliere Antidrog al Judeţului 
Caraş-Severin 

 protocoale încheiate cu IPJ 
Caraș-Severin 

 acțiuni derulate la nivelul 
centrelor de zi din subordinea 
Consiliului Local Reșița, având 
drept participanți beneficiarii 
centrului și părinții acestora 

Consiliul Local al Municipiului 
Brașov– Direcția de Servicii 
Sociale  
 Activități derulate conform 

protocolului de colaborare cu 
Centrul de zi Astra 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Implementarea proiectului 

Conștientizare privind egalitatea 
de gen pentru prevenirea 
violenței între parteneri intimi 
(GEAR- Mecanism Împotriva VPI -
II). Activitățile Proiectului au 
constat în seminarii de formare 
pentru cadre didactice și 
consilieri școlari din Sibiu și din 
țară 

 
 

Asistenţă Socială Satu 
Mare 
 1 program educativ 
 15 participanți 

 
Consiliului Local 
Reşiţa – Serviciul 
Public Direcţia de 
Asistenţă Socială 
 4 protocoale de 

colaborare 
 8 acțiuni realizate 

 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Brașov– 
Direcția de Servicii 
Sociale  
 1 protocol de 

colaborare 
 2 programe 

desfășurate 
 20 participanți 

Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 2 seminarii de 

formare 
 55 cadre didactice și 

consilieri școlari 
 10 cadre didactice 

formate au 
implementat la 
clasă, în anul școlar 
2015-2016, modulul 
Gear, cuprinzând 
minim 13 ore de 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activități la clasă în 
10 licee diferite din 
Sibiu, Cugir, Cluj-
Napoca, Brăila, 
Bacău, Slobozia 

 274 elevi implicați 
în proiect 
 

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 
 DGASPC 
 alte autorităţi 

locale 
 serviciile 

deconcentrate 
ale 
ministerelor 
responsabile 

 ONG 

 Număr de 
activităţi 
extracurriculare 
organizate 

Ministerul Educației Naționale 
 Dezvoltarea de atitudini şi 

comportamente non-violente  
 Activități specifice prevenirii 

violenței în familie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Desfăşurarea unor activități 
extracurriculare în unitățile 
școlare, în vederea prevenirii 
violenţei în familie 
 
 
 
 
 
DGASPC S3 
Intâlnire grup de lucru în vederea 
implementarii  proiectului „O mână 
de prieteni”, organizata de Politia 
Capitalei, la care au participat, 
reprezentanții DGASPC sector 4, 
psihologii scolari din cadrul școlilor 
nr.141 si 194, reprezentanții  
Serviciului de Analiză și Prevenirea 
Criminalității și reprezentanții 
Asociației Spring 

Ministerul Educației 
Naționale 
La nivel preuniversitar: 
 9000 de activități 

extra-curriculare  și 
extrașcolare, acțiuni 
derulate în 
colaborare cu IJP, 
ANITP, ISU, ong-uri. 

 28.312de  întâlniri 
ale reprezentanților 
poliției cu cadrele 
didactice și părinții 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
Număr de unități școlare 
implicate: 741  
Număr de participanţi: 
55.547 
Număr de activități 
extracurriculare 
organizate: 2.689  

 
DGASPC S3 
 Psihologi școlari  
 Specialiști  
 Cadre didactice 
 Polițisti 
 Elevi 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGASPC Bacău 
  Derularea Campaniei sociale 
ACASĂ NU-I LA ÎNCHISOARE! având 
drept grup țintă victimele violenței 
în  familie 
  Realizarea unor activități de 
conștientizare extracurriculare  
DGASPC Bistrița-Năsăud 
 Activităţile organizate în luna 

septembrie, în Tabara 
Interculturală de la Sîngeorz Băi, 
prin prezentarea unor  materiale 
video legate de antidiscriminare 
şi violentă  prin jocuri 
interactive cu aceeaşi tematică 

DGASPC Botoșani 
 Desfășurarea de activităţi  

extracurriculare în vederea 
conștientizării asupra 
consecințelor negative și 
efectelor actelor de violență în 
familie 

DGASPC Brăila 
 În luna martie 2016 a fost 

realizată o sesiune de instruire a 
elevilor și părinţilor din trei 
unități de învățământ din 
municipiul Brăila. Activitățile au 
fost derulate în parteneriat cu 
Inspectoratul Județean de 
Poliție Brăila, poliţiştii şi 
reprezentanţii D.G.A.S.P.C. au 
discutat cu părinţii despre 
importanţa unui climat familial 
adecvat creşterii şi dezvoltării 
armonioase a copilului, fără 
violenţă şi abuz în mediul 
intrafamilial 

DGASPC Buzău 
 Colaborare cu reprezentanţi din 

cadrul Centrului de Urgenţă 
“Violenţa în familie” - Fundaţia 
Sf. Sava Buzău, în ceea ce 

DGASPC Bacău 
  6 activități de 
conștientizare 
extracurriculare 
organizate 
  6 școli și licee 
 Partener ISJ 
DGASPC Bistrița-Năsăud 
 1 activitate 

extracurriculară  
 3 unități școlare 

 
 
 
 
DGASPC Botoșani 
  3 activităţi  

extracurirculare  
 3 unități școlare 

 
 
 
DGASPC Brăila 
 213 elevi 
 166 părinți 
 trei unități de 

învățământ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Buzău 
 1 protocol de 

colaborare  
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

priveşte acordarea de servicii 
specializate de consiliere pentru 
victimele violenţei domestice, 
conform Protocolului încheiat 
între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Buzău şi Fundaţia Sf. 
Sava Buzău ce are ca scop 
prevenirea, monitorizarea si 
combaterea violentei în familie 
în judetul Buzău 

DGASPC Cluj 
 Derularea unor activități 

extracurriculare  în domeniu  
 
 
 
DGASPC Covasna 
 Derularea unor activități 

extracurriculare în colaborare cu 
ISJ, IPJ 

DGASPC Dâmbovița 
 Semnarea unei Convenții de 

parteneriat nr. 
78886/22.12.2015 , cu 
valabilitate de 2 ani, încheiată 
între DGASPC-Dâmbovița și 
Arhiepiscopia Târgoviștei, 
Direcția de Sănătate Publică 
Dâmbovița, Inspectoratul 
Județean de Poliție D-ta, 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă D-ța, Serviciul de 
Probațiune de pe lângă 
Tribunalul D-ța, Inspectoratul de 
Jandarmi D-ța, Inspectoratul 
Județean Școlar Dâmbovița, 
Asociația Română pentru 
Educație și Dezvoltare și Direcția 
de Asistență Socială Târgoviște 

DGASPC Galați 
 În data de 29 noiembrie, la 

școala gimnazială Sf. Nicolae din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Cluj 
 72 de întâlniri 

desfăşurate în cadrul 
a doua evenimente/ 
campanii 

 3 unități școlare  
DGASPC Covasna 
 8 activități 
 2 școli implicate 

 
DGASPC Dâmbovița 
 1 convenție de 

parteneriat  
 reprezentanți ai 

instituțiilor partenere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Galați 
 4 activități 

extracurriculare 



66 

 

Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

localitatea Vanatori a fost 
susținută o oră deschisă cu elevii 
claselor I-a și a IV-a cu tema 
”Violența nu trebuie să ne lase 
indiferenți” 

 În data de 07.04.2016, la Școala 
gimnazială nr.1 Frumușița a fost 
organizată dezbaterea cu tema 
”Violența nu este o soluție”  

 În data de 15.10.2016, la Școala 
gimnazială Dimitrie Luchian din 
comuna Piscu a fost organizată 
campania cu privire la 
prevenirea violenței verbale și 
fizice în mediul familial și școlar 

 În data de 05.05.2016, la 
Colegiul de Industrie Alimentară 
Elena Doamna, a fost 
desfășurată o activitate 
dedicată nonviolenței cu tema 
”Folosește-ți mintea, violența 
este o nebunie”, având ca scop 
promovarea ideii de educare a 
elevilor în armonie, solidaritate 
și respect pentru drepturile 
omului 

DGASPC Harghita 
 În perioada Campaniei împotriva 

Violenței, 25 noiembrie 2016 – 
10 decembrie 2016, 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, în 
licee, școli generale și grădinițe 
din județ. 
De asemnea, elevii și-au 
exprimat prin desene, picturi și 

organizate 
 4 unități de 

învățământ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Harghita 
 19 unități școlare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alte activități artistice, punctul 
lor de vedere cu privire la 
fenomenul violenței 

DGASPC Hunedoara 
 Ziua împotriva violenţei asupra 

copilului - 5 Iunie a fost  
marcată de DGASPC Hunedoara 
printr-un concurs de eseuri, 
desfăşurat în perioada 1 – 21 
iunie 2016. Concursul intitulat 
„Violenţa este argumentul celui 
lipsit de argumente” a fost 
lansat pentru elevii din cadrul a 
două Colegii Naționale - de 
Informatică” Traian Lalescu” 
Hunedoara și Pedagogic ”Regina 
Maria” Deva. S-au depus 18 
lucrări în care elevii și-au expus 
părerile în legătură cu tema 
aleasă, primele trei eseuri fiind 
premiate. Acţiunea a fost 
mediatizată atât în cadrul unei 
emisiuni televizate cât şi pe 
pagina de internet a instituţie 
 

DGASPC Neamț 
 Organizarea desfășurării 

activităților ce au în vedere 
conștientizarea consecințelor 
negative și efectelor actelor de 
violență în familie, în colaborare 
cu ISJ Neamț, Federația 
Internațională a Comunităților 
Educative-Filiala Neamț 

DGASPC Prahova 
  Derularea campaniei educative 

de informare  “Stop abuz, start 
ocrotire”, iar temele dezbătute 
s-au referit la conceptul de 
violență în familie, formele 
violenței în familie, consecințe, 
instituții la care poate apela o 
victimă a violenței în familie  

 
 
 
DGASPC Hunedoara 
 1 concurs de eseuri 
 18 eseuri 
 3 eseuri premiate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Neamț 
  30 de activități 

organizate 
  1 campanie  
  30  de școli 
 
 

 
 
DGASPC Prahova 
  elevii Colegiului 

Național Nicolae 
Iorga Vălenii de 
Munte 

 2 sesiuni de 
informare cu privire 
la prevenirea 
comportamentului 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Derularea campaniei „Fii 
informat! Apără-ți viitorul!” în 
centrele de plasament din 
subordinea DGASPC, și a constat  
în activități de informare cu 
privire la prevenirea 
comportamentului deviant 

Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Efectuarea campaniei de 

informare in scolile gimnaziale, 
in vederea promovarii 
drepturilor copilului, inclusiv 
prevenirea violenței domestice 
și a violenței în școli 

 Acțiunile au avut drept scop 
reducerea toleranței față de 
violența în familie, precum și 
întărirea  capacității 
instituționale a autorităților 
administrației publice de 
gestionare a violenței în familie 
corelată cu violența asupra 
copilului 

 Acțiunile s-au desfășurat cu 
sprijinul Primăriei Ploiești, mass 
media, IȘJ, școli 

DGASPC Timiș 
 Derularea Campaniei ″Violența 

ucide″, cu rol de sensibilizare a 
populației cu privire la 
fenomenul abuzurilor asupra 
copilului și de informare a 
cetățenilor cu privire la 
existența Telefonului Copilului. 
Au fost realizate afișe și 
autocolante cu Telefonul 
Copilului, destinate copiilor din 
școli, asistenților sociali din 
mediul rural, cadrelor didactice, 
educatorilor, altor persoane de 
referință din cadrul comunității 

deviant, în două 
centre rezidențiale 
din subordinea 
DGASPC 
 
 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 cadre didactice 
 elevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Timiș 
  1 activitate 

organizată 
  19 școli implicate 
  1500 de copii 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 
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conform Planul 

operațional 
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instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

locale 
DGASPC Vaslui 
  Realizarea unor activităţi 

extracurriculare în vederea 
conştientizării consecinţelor şi 
efectelor actelor de violenţă 

DGASPC Vrancea 
 Colaborare cu ISJ pentru 

dezvoltarea de acțiuni 
informative cu privire la violența 
în familie 

Serviciul Public Local de Asistență 
Socială Focșani 
 Evenimente, campanii derulate 

în cadrul Proiectului Național 
„Decât reactiv, mai bine 
preventiv”, cu elevii de la 
Colegiul National M. 
Kogălniceanu Focsani  

 Concursul „Unde-i lege nu-i 
tocmeală”, organizt în data de 
14 iunie 2016, la Ateneul 
Popular Mr.  Ghe. Pastia Focșani 
În cadrul evenimentului, elevii 
de liceu beneficiari au concurat 
la secțiunea dezbatere, cu 
jurizare 

Direcția de Asistență Socială Zalău 
– Sălaj 
 Derularea unor activităţi 

extracurriculare în colaborare cu 
unități școlare 

 
Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 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 Mureș 
 Realizarea unor evenimente 

organizate în cadrul campaniei 

 
DGASPC Vaslui 
  4 activităţi 

extracurriculare 
organizate 

 1 unitate școlară 
DGASPC Vrancea 
 3 activităţi 

extracurriculare 
organizate 

 1 unitate școlară 
Serviciul Public Local 
de Asistență Socială 
Focșani 
 1 eveniment extra 

curicular realizat  
 9 parteneri locali 

implicați  
 2 inspectori SPLAS 

participanți 
 30 elevi implicați în 

concurs 
 150 elevi informați, 

de la 3 licee din 
județ 
 

 
Direcția de Asistență 
Socială Zalău – Sălaj 
 3 activităţi 

extracurriculare 
organizate 

 3 unitate școlară 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 Întâlniri cu elevii 

 
 
 
 
DGASPC Mureș 
 20 activități 

organizate 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 

realizare 
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operațional 
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instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Organizarea unor conferințe 

naționale privind egalitatea și 
prevenirea violenței de gen în 
educație, în cadrul cărora elevii 
și cadrele didactice au avut 
prilejul să își prezinte punctul de 
vedere despre utilitatea 
materialelor elaborate, a 
metodologiei și despre modul în 
care s-a implementat proiectul 
”Conștientizare privind egalitatea 
de gen pentru prevenirea 
violenței între parteneri intimi 
(GEAR- Mecanism Împotriva VPI -
II) 

 20 unități școlare 
Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 78 participanți 

 

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.Îmbunătățirea 
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 
violenţei domestice 

  
 MMFPS 
 MJ 
 MAI 

 
 Lege pentru 

ratificarea 
Convenţiei 
privind 
prevenirea şi 
combaterea 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANES 
 1 lege 

 

2.2.Întărirea 2.2.3. Dezvoltarea la Activitate Autorităţi locale  Număr de DGASPC S1 DGASPC S1 
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Obiectiv 
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Operațional 
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de 
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operațional 
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conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

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

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 

cu 
caracter 
permanen
t - 2016 

protocoale de 
colaborare 
încheiate între 
instituţiile 
implicate 

 Sprijinirea și participarea la 
grupurile de lucru consultative 
de la nivel județean și local 

DGASPC Arad 
 Sprijinirea și participarea la 

grupurile de lucru județene 
 
 
 
DGASPC Bihor 
 Hotărârea Consiliului Judeţean  
 Bihor nr. 55/22.03.2016 prin care 

s-a constituit Echipa 
Intersectorială Locală pentru 
prevenirea şi combaterea 
exploatării copiilor prin muncă, 
prevenirea violenţei asupra 
copilului şi a violenţei în familie 

 Componenţa EIL: DGASPC Bihor, 
Inspectoratul de Poliţie al 
Judeţului Bihor, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Bihor, 
Inspectoratul teritorial de Muncă 
Bihor, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Bihor, Direcţia de 
Sănătate Publică Bihor, Asociaţia 
„Smiles” 

 A fost semnată o Convenţie de 
parteneriat interinstituţional 
privind constituirea EIL Bihor 

 Obiectul conventiei este de a 
stabili un cadru metodologic 
comun împotriva tuturor formelor 
de violenţă asupa copilului şi a 
violenţei în familie pentru 
autorităţile responsabile cu 
protecţia copilului şi a familiei, 
pentru furnizorii de servicii din 
acest domeniu. Convenţia vizează 
colaborarea între profesioniştii 
din domeniul protecţiei copilului 
şi a familiei, asistenţei sociale în 
general şi ceilalţi profesionişti cu 

 2 protocoale de 
colaborare 

 
DGASPC Arad 
 2 protocoale 

încheiate, unul cu IPJ 
Arad și celălalt cu 
SCJU Arad 

 2 activități derulate 
DGASPC Bihor 
 1 Hotărâre a 

Consiliului Judeţean 
Bihor  

 1 echipă 
intersectorială locală 
înființată  

 1 convenție de 
colaborare încheiată 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atribuţii în prevenirea şi 
intervenţia în situaţii de violenţă 
asupra copilului şi de violenţă în 
familie 

DGASPC Brașov 
 Întâlniri în cadrul rețelei 

profesionale în domeniul 
violenței în familie și serviciilor 
sociale conexe, organizate de 
partenerul Biserica Reformată 
Casa Speranței 

DGASPC Buzău 
 Întâlniri de lucru ale Echipei 

Intersectoriale în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei 
în familie, la care au participat 
şi specialiştii desemnaţi la 
nivelul instituţiei, în cadrul 
cărora au fost discutate cazurile 
semnalate, atât la nivelul 
D.G.A.S.P.C. Buzău, cât şi al 
instituţiilor partenere 

 Activităţi de informare în scopul 
prevenirii violenţei asupra 
copiilor şi violenţei în familie, 
organizate în instituţii de 
învăţamânt de pe raza judeţului 
Buzău, centre de plasament din 
cadrul D.G.A.S.P.C Buzău, 
centrate pe consecinţele actelor 
de violenţă asupra copilului, a 
familiei sale şi a comunităţii 

 Echipa biroului vocational din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău a 
participat la activități de 
promovare a drepturilor 
copilului, prevenirea violenței, 
orientare profesională, activități 
în cadrul proiectului  ,,Scoala 
Parinților’’ în unitățile de 
învatamant din jud. Buzău 

DGASPC Cluj 
 Întâlniri cu  membrii grupului de 

 
 
 

 
DGASPC Brașov 
 12 întâlniri în cadrul 

rețelei profesionale 
 

 
 
 
DGASPC Buzău 
 5 întâlniri 
 7 activități  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Cluj 
 2 protocoale de 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 
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conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
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conformitate cu Planul 
Operațional 
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anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lucru de la nivel local, referire 
cazuri 

DGASPC Dâmbovița 
 Încheierea unui Protocol de 

colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Dâmbovița și CJRAE 
Dâmbovița  nr. 
72389/10.11.2015 - voluntariat 
prevenire violență  

 
 
DGASPC Dolj 
 Implementarea protocolului de 

colaborare încheiat în anul 2015 
între Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj, Inspectoratul 
Județean de Poliție Dolj, 
Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean „Mihai Bravu” Dolj, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Dolj, Direcția de Sănătate Publică 
Dolj, Inspectoratul Școlar 
Județean Dolj, Organizațiile 
Neguvernamentale World Vision și 
Asociația Vasiliada, privind 
înființarea și operaționalizarea 
echipei intersectoriale locale 
pentru combaterea exploatării 
copiilor prin muncă și a violenței 
în familie, precum și în vederea 
monitorizării celor mai grave 
forme de muncă a copiilor și a 
victimelor violenței în familie 

 Au fost organizate 3 întâlniri ale 
echipei intersectoriale locale 
care au avut ca obiectiv studiul 
fenomenului de abuz, neglijare, 
exploatare, violenta domestică, 
trafic de persoane 

DGASPC Harghita 
 La nivelul județului Harghita își 

desfășoară activitatea Echipa 

colaborare încheiate 
cu OGN-uri din județ 

DGASPC Dâmbovița 
 1 protocol de 

colaborare în 
implementare în anul 
2016 

 reprezentanți ai 
instituțiilor partenere 

 elevi, cadre 
didactice, părinți 

DGASPC Dolj 
 3 întâlniri ale echipei 

intersectoriale locale 
 7 instituții publice 

locale și organizații 
nonguvernamentale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Harghita 
  1 Protocol de 

colaborare în 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
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Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intersectorială 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, 
Inspecftoratul de Jandarmi 
Județean Harghita, 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Harghita, Fundația ”Sf. 
Francisc” și Fundația ”Csibesz” 

 În luna noiembrie au fost 
întâlniri ale grupului de lucru, 
pentru organizarea Campaniei 
”Abandonează violența – adoptă 
toleranța” 25 noiembrie – 10 
decembrie 2016, precum și 
participarea la evenimentul în 
sine 

DGASPC Hunedoara 
 În trimestrul II în cadrul unui 

proiect privind securitatea în 
mediul on-line, desfăşurat în 
colaborare cu ISJ, IPJ şi 
Fundaţia „Salvaţi copiii”, 
specialişti din cadrul DGASPC şi 
IPJ Hunedoara au desfăşurat 
activităţi de informare  în rândul 
asistenţilor maternali 
profesionişti din cadrul 
instituţiei şi  reprezentanţilor 
primăriilor/SPAS-urilor din judeţ 

 Începând cu trimestrul III se 
colaborează cu specialişti din 
cadrul Unităţii de Primire 
Urgenţă Deva în vederea 
semnalării cazurilor de violenţă 
în familie 

 În anul 2016 s-a colaborat cu 
SPAS-urile/Primăriile locale 
pentru soluţionarea cazurilor de 

implementare, 
încheiat în anul 2012  

 Activități lunare 
(ordinare) prin 
întâlniri în ședințe de 
lucru 

 3 întâlniri ale 
grupului de lucru 

 1 evenimet realizat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Hunedoara 
 Beneficiari 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

violenţă în familie, intervenind 
şi acordând suport victimelor şi 
familiilor acestora în vederea 
depăşirii situaţiei prin planurile 
de servicii elaborate de SPAS şi 
s-au desfăşurat întâlniri cu 
Poliţia şi Judecătoria în vederea 
clarificării  cazurilor de violenţă 
în familie cu victime minori 

DGASPC Sibiu 
 Înfiinţarea Centrului de primire 
în regim de urgenţă pentru 
victimele violenţei domestice „Sf. 
Ana”: 1 serviciu, funcţionare din 
data de 01.02.2017  
 

Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Dezvoltarea de parteneriate și 
acordarea subvenției în baza Legii 
nr. 34/1998 
ALEG devine mebră în EIL  

DGASPC Vâlcea 
 Încheierea unorprotocoale de 

colaborare cu Inspectoratul de 
Poliție Județean, Spitalul 
Județean de Urgență, 
Inspectoratul de Jandarmi, 
Serviciul de Probațiune, 
A.J.O.F.M. 

DGASPC Vrancea 
 Realizarea bazei de date  - Fișa 

trimestrială de monitorizare 
violență în familie și gestionarea 
cazurilor 

Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Incheirea parteneriatului de 

colaborare (conventie) DGASPC 
Prahova si SPAS Ploiești 

 Sedinte de informare organizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Sibiu 
 1 serviciu 
 20 beneficiari 
 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Membru EIL  
 

 
DGASPC Vâlcea 
 7 protocoale de 

colaborare  
 
 
 
 

 
DGASPC Vrancea 
 Raportare 

trimestrială 
 72 primării 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 1 convenție 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 

realizare 
Responsabil 
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conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de DGASPC Prahova în care s-au 
primit pliante pentru a fi 
distribuite cetatenilor cu privire 
la violenta in familie si 
drepturile copiilor(periodic) 

 Implementare unitara a 
legislatiei si imbunatatirea 
legislatiei secundare 

 Consolidarea capacitatii 
profesionale a resurselor umane 
in domeniul prevenirii si 
combaterii violentei in familie  

 Existenta unui sistem unitar de 
servicii sociale specializate in 
domeniul prevenirii si 
combaterii prevenirii violentei in 
familie si asigurarea calitatii 
acestora 

Primăria Municipiului Suceava – 
Direcția de Asistență Socială 
 Acord de parteneriat nr. 254898, 

încheiat în data de 29.11.2016 
cu Asociația Salvați Copii Iași, 
care are ca obiectiv stabilirea 
responsabilităților fiecărui 
partener în vederea 
implementării proiectului ZOOM 
În comunitate, ce urmărește 
dezvoltarea serviciilor 
specializate în reabilitaerea 
copiilor expuși la violență din 
zonele urbane și rurale ale 
regiunii de Nord- Est a țării 

Serviciul Public Local de Asistență 
Socială Focșani 
 Încheierea de protocoale / 

acorduri de colaborare în 
vederea derulării de activități 
specifice (campanii prevenire, 
informare, conștientizare) 

Consiliul Local al Municipiului 
Cluj-Napoca - Direcția de 
Asistență Socială și Medicală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primăria Municipiului 
Suceava – Direcția de 
Asistență Socială 
 1 acord de 

parteneriat încheiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Public Local 
de Asistență Socială 
Focșani 
 1 protocol în 

implementare în 2016 
(CJRAE VRANCEA) 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Cluj-
Napoca -Direcția de 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 
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anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Colaborare în cadrul grupului de 
lucru interinstituțional pentru 
victimele violenței domestice  

 
Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Satu Mare 
 Întâlniri ale Reţelei locale de 

acţiune împotriva violenţei în 
familie, înfiinţată de SPAS în 
2012 

Direcția de Asistență Socială Zalău 
– Sălaj 
 Intărirea colaborării în domeniu 

 
 

 
 
Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Au fost încheiate convenții de 

colaborare cu IPJ, Inspectoratul 
de Jandarmi, Spitalul Județean, 
Episcopia Ramnicului, Serviciul 
de Probațiune, DGASPC, ONG-uri 
locale 

DGASPC Mureș 
 Din 2003 la nivelul județului 

există protocoale de colaborare 
încheiate între instituții cu rol și 
atribuții în acest domeniu 

 În 2012 a fost înființată EIL  în 
domeniul violenței în familie 

 Existența unui centru de 
consiliere, adăpost pentru 
victimele violenței în familie și 
un centre destinat agresorilor 
familiali 

Consiliul Local al Municipiului 
Brașov– Direcția de Servicii 
Sociale  
 Activități derulate conform 

protocoalelor de colaborare 
Consiliul Local al Municipiului 

Asistență Socială și 
Medical 
 1 grup de lucru 
interinstituțional  

Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Satu 
Mare 
 Intâlniri trimestriale 

 
 

Direcția de Asistență 
Socială Zalău – Sălaj 
 Număr de protocoale 

de colaborare 
încheiate -17 școli 

 Nr. activități 
desfășurate -2 

Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 protocoale în curs de 

implementare 
 
 
 
 
DGASPC Mureș 
 Implementarea 

activităților ce 
decurg din 
parteneriatele 
existente 

 
 
 
 
 
 

Consiliul Local al 
Municipiului Brașov– 
Direcția de Servicii 
Sociale  
 2 protocoale 

Consiliul Local al 
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Operațional 
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Timișoara – Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 DAS a elaborat și spus spre 

aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, Strategia 
de dezvoltare a serviciilor 
sociale la nivelul municipiului 
Timișoara 2017-2022, precm și 
Planul operațional de 
implementare a Strategiei. 
Strategia are inclus Obiectivul 
Dezvotarea unor servicii sociale 
personalizate, acordate în 
comunitate, pentru alte grupuri 
vulnerabile, printre care se 
regăsesc și victimele violenței 
domestice 

Municipiului Timișoara 
– Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 1 strategie de 

dezvoltare a 
serviciilor sociale la 
nivelul municipiului 
Timișoara 

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

2013-2017 
 

 MMFPS 
 MAI 
 MS 
 CJ/CLS - 

DGASPC 

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

 Număr de 
beneficiari 

ANES În exercitarea funcției de 
strategie în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domestice, 
ANES a elaborat în cursul anului 
2012, 2 proiecte de hotărâre de 
guvern privind aprobarea 
programelor de interes național 
dedicate victimelor violenței 
domestice și agresorilor care au 
comise acte de violență domestică. 
Deși proiecte 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.  
 
DGASPC S2 
 Prin Hotărâre a Consiliului 

Local a fost înființat: 
1. Centrul de Primire în Regim de 
Urgenţa „Cireşarii - asigură 
protecție specială, în regim de 
urgență, cu carater temporar, a 

ANES 
 1 proiect de hotărâre 

de Guvern pentru 
aprobarea a 3 
programe de interes 
național 
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copilului abuzat, neglijat. 
2. Adăpostul pentru Copiii Străzii 
„Dănilă Prepeleac” – asigură 
găzduirea copiiilor străzii victime 
ale negliijării. 
3. Centrul de Servicii de Asistență 
și Sprijin pentru Prevenirea 
Situațiilor ce pun în Pericol 
Securitatea și Dezvoltarea Copilului 
"Casa din Tei" – Centrul de 
recuperare pentru victimele 
violenţei în familie (mama și 
copilul). 
4. Centrul de Consiliere ”Caroteni” 
– asigură informare, evaluare şi 
consiliere psihologică pentru copiii 
victime ale abuzului, neglijării, 
traficului, exploatării şi familiilor 
acestora. 
5. Centrul de Prevenire și 
Combatere a Violenței în Familie - 
are ca principală activitate 
evaluarea și consilierea victimelor 
violenței în familie și a 
potențialilor agresori. 
DGASPC S3 
 Oferirea de servicii de 

specialitate beneficiarilor cu 
domiciliul în sectorul 4 în 
cadrul: Centrului de primire în 
regim de urgență baieți – 
capacitatea fiind de 10 locuri, 
Centrului de primire în urgență 
copil abuzat, capacitatea fiind 
de - 20 locuri, 
Centrului maternal, capacitatea 
fiind de 6 locuri, 
Adăpostului de noapte și zi 
pentru Copiii Străzii, 
capacitatea fiind de 12 locuri și 
la Biroul Prevenirea Violenței în 
Familie 
 

 
 
DGASPC S2 
 5 servicii înfiinţate 
 47 beneficiari  
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DGASPC S5 
 În data de 15.12.2016, DGASPC 

S5 a închiriat un apartament cu 
patru camere pentru a fi dotat și 
dat în folosință cu destinația 
oferirii de servicii sociale 
victimelor violenței în familie –  
Centrul are denumirea de 
Complexul de servicii sociale 
pentru protecția victimelor 
violenței în familie 

DGASPC Arad 
 Servicii înființate în domeniul VF 

 
 
 

 
 
DGASPC Bihor 
 La nivelul judeţului Bihor 

există 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  

DGASPC Botoșani 
 Compartimentul violența în 

familie a oferit servicii de 
consiliere psiho-socială atât 
victimelor cât și agresorilor 

DGASPC Brașov 
 În cadrul structurii funcționează 
Casa Anastasia, care asigură 
protecția, găzduirea, îngrijirea 
victimelor (capacitate 5 locuri) 
 Funcționarea compartimentului 
specializat 

 
 

 
 
 

DGASPC S5 
 Înființarea unui 

adăpost pentru 
victimele violeței în 
familie 
 
 
 

 
 
 
DGASPC Arad 
 1 serviciu de 

evaluare și consiliere 
în situații de abuz, 
neglijare și violență 
domestică înființat 

 70 de beneficiari 
DGASPC Bihor 
 victime și agresori 

consiliați 
 servicii sociale 

oferite 
 

 
 
DGASPC Botoșani 
 victime și agresori 

consiliați 
 servicii sociale 

oferite 
DGASPC Brașov 
 3 beneficiari ai Casei 

Anastasia 
 153 sesizări 

soluționate, din care 
238 victime copii, 22 
victime adulte 

 au fost instituie 
măsuri de protecție 
specială pentru 49 
copii  
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DGASPC Brăila 
 Derularea în 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 

 A fost creat în structura 
organizatorica a DGASPC Braila 
un Centru de consiliere si 
gazduire pentru victimele 
violentei în familie format din 
două apartamente de tip 
familial 
 

DGASPC Buzău 
 În cadrul proiectului „Te ajutăm 

să fii în siguranță – Centrul de 
recuperare pentru victimele 
violenței în familie – Rm. Sărat” 
finanțat prin Programul RO20 
“Violența domestică și violența 
bazată pe deosebirea de sex”, 
în cadrul Mecanismului Financiar 
Norvegian 2009-2014, s-au 
desfășurat următoarele 
activități în 2016: furnizarea de 
servicii în cadrul centrului 
C.R.V.V.F. Rm. Sărat,  seminarul 
județean de dezbatere a 
fenomenului violenței 
domestice, activitate la care au 
participat reprezentanți ai 
instituțiilor implicate în  

DGASPC Brăila 
 
 1 centru de consiliere 
 2 adăposturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DGASPC Buzău 
 1 serviciu înființat 
 40 de beneficiari  
 4 caravane 

desfășurate 
 1 seminar județean  
 1 protocol încheiat 
 2 activități 

desfășurate 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activități de prevenire și 
combatere a violenței domestice 
și caravana de informare în 
randul tinerilor, elevi din licee 
buzoiene 

 Derularea Proiectului educativ 
„Stop violența” cu scopul 
sporirii capacității comunitatii 
locale de implicare activă în 
rezolvarea actelor de violență în 
gradiniță, locuri de joacă și 
acasă, parteneri: Poliția 
Municipilui Buzău și Gradinița cu 
program prelungit nr.9 Buzău 

DGASPC Cluj 
 Acordarea de servicii de 

specialitate beneficiarilor 
 

 
DGASPC Dâmbovița 
 Oferirea servicilor sociale în 

cadrul centrelor care au fost 
înființate în anul 2013 

DGASPC Dolj 
 În anul 2016 a fost prevăzut în 

organigrama Direcției Generală 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Dolj, Centrul de 
Primire pentru Victimele 
Violenței în Familie, cu o 
capacitate de 8 locuri, urmând 
să fie organizat ca structură 
funcțională 

DGASPC Galați 
 Înființarea a două centre de 

găzduire pentru victimele 
violenței domestice Șansa 

DGASPC Harghita 
 În cadrul D.G.A.S.P.C. Harghita 

își desfășoară activitatea 
următoarele servicii cu atribuții 
în domeniul violenței în familie 
și agresorilor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Cluj 
 63 victime 
 21 adulți admiși în 

centru  
 46 copii 

DGASPC Dâmbovița 
 2005 beneficiari 

(2013 -2016) 
 
DGASPC Dolj 
 1 adăpost  
 8 locuri 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Galați 
 2 centre de găzduire 

înființate 
 6 beneficiari 

DGASPC Harghita 
  Există 3 servicii 
 113 cazuri 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Compartimentul Violența în 
familie; 
-Centrul de asistență și sprijin 
pentru readaptarea copilului cu 
probleme psihosociale; 
-Centrul de primire și intervenție 
în regim de urgență în caz de 
abuz, neglijare, trafic și migrație 
Desfășurarea activităților 
serviciilor sus-menționate sunt 
reglementate de R.O.F.-ul  
D.G.A.S.P.C. Harghita și a 
procedurilor specifice 

DGASPC Hunedoara 
 În trimestrul III în vederea 

rezolvării cazurilor de violenţă 
în familie, abuz sau neglijare a 
fost emisă Dispoziţia 
Directorului General nr. 
208/08.08.2016 privind 
constituirea comisiei 
multidisciplinare pentru 
evaluarea victimelor violenţei în 
familie. Comisia formată din 
membrii din cadrul DGASPC, 
Poliţie, Spitalul de Urgenţă 
Deva. are rolul de a evalua şi 
îndruma victimele violenţei în 
familie spre instituţiile 
competente 

DGASPC Satu - Mare 
 Serviciul de interventie pentru 

situatii de abuz, violenta in 
familie, trafic si alte situatii de 
urgenta in domeniul asistentei 
sociale a fost înfiintat in cadrul 
DGASPC  in martie 2006 

DGASPC Suceava 
 Furnizarea servicilor sociale în 

cadrul Centrului multifuncțional 
din Gura Humorului  

DGASPC Timiș 
 Înființarea echipei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Hunedoara 
 Beneficiari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Satu-Mare 
 8 cazuri de violență 

 
 
 
 
 
DGASPC Suceava 
 10 beneficiari cazați 

(3 mame și 7 copii) 
 418 de cazuri 

DGASPC Timiș 
  1 echipă 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
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conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multidisciplinară cu rol în 
intervenția, prevenirea și 
combaterea violenței în familie 

 În cadrul instituției sunt oferite 
servicii de consiliere 
psihologică, socială și juridică 

DGASPC Tulcea 
 Furnizarea servicilor sociale în 

domeniu 
 

DGASPC Vrancea 
 Funcționarea centrului maternal 

și al centrului de primire în 
regim de urgență pentru copilul 
abuzat, neglijat, exploatat, 
repatriat, supus traficului și 
migrației 

Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Consilierea victimelor 
 Efectuarea anchetelor sociale 

pentru ordin de protectie in 
conformitate cu Legea nr. 
217/2003 republicata 

 Colaborarea cu DGASPC Prahova 
pentru a beneficia de serviciile 
Centrelor sociale  

 Colaborarea cu Serviciile de 
medicina legala    

Consiliul Local Municipal Brăila -
Direcția de Asistență Socială 
 Colaborare cu Fundația de 
Sprijin a Vârstnicilor Galați și 
Asociația  Aura 2010 Brăila, în 
proiectul Rețea de centre de 
sprijin pentru victimele violenței 
domestice – SOS violența, al cărui 
obiectiv general l-a reprezentat 
constituirea unei rețele de sprijin 
la nivel inter-regional SE-NE 
pentru victimele violenței 
domestice  

multidisciplinară 
 7 beneficiari 

 
 
 
 
DGASPC Tulcea 
 1 serviciu înfiinţat 
 18 beneficiar 
 

DGASPC Vrancea 
 2 centre existente 
 beneficiari 

 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 15 victime consiliate 
 10 anchete sociale 

efectuate pentru 
obținerea ordinelor 
de protectie 

 
 
 
Consiliul Local 
Municipal Brăila 

Direcția de Asistență 
Socială 
 51 de victime 

consiliate 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
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operațional 

Rezultatele obținute de către  
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conformitate cu Planul 
Operațional 
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anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asociația  Aura 2010 Brăila a 
dezvoltat un centru de 
recuperare pentru victimele 
violenței domestice prin care s-au 
oferit servicii de tip cazare, 
masă, recuperare, asistență 
medicală, consiliere socială și 
psihologică, terapie ocupațională 
 Înființarea Telefonul Victimei -
0800800082 de tip tel verde 

Serviciul Public Local de Asistență 
Socială Focșani 
 Facilitarea accesului victimelor 

violenței în familie la servicii 
specializate furnizate de 
parteneri locali (DGASPC – 
Centru Maternal) 

Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Satu Mare 
 Proiecte implementate în 

parteneriat cu Asociaţia Stea şi 
alţi factori locali, în cadrul 
cărora s-au desfăşurat şi 
activităţi în domeniul combaterii 
violenţei în familie: 
„Parteneriat inter-sectorial – 
baza serviciilor sociale de 
calitate”, derulat în perioda 16 
mai 2014 – 30 aprilie 2016, de 
Asociaţia Stea în parteneriat cu 
Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Satu Mare, Poliţia Locală 
a municipiului Satu Mare şi 
Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor aflată în subordinea 
Consiliului Local Satu Mare 
Proiectul a fost finanţat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România 
„Start pentru incluziune socială 
prin muncă” derulat 
de Asociaţia Stea în parteneriat 
cu Serviciul Public de Asistenţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviciul Public Local 
de Asistență Socială 
Focșani 
 1 beneficiar a 

accesat servicii 
locale 

 
Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Satu 
Mare 
 4 activități ale 

« Grupului de auto-
susţinere a tinerilor» 

 34 de tineri proveniți 
din categorii sociale 
defavorizate (tineri 
fără adăpost sau care 
locuiesc în zone 
marginalizate) 

 2 activități de 
consiliere de grup în 
cadrul « Programului 
de dezvoltare a 
abilităților de viață»  

 25 persoane 
provenite din 
categorii sociale 
defavorizate 
(persoane fără 
adăpost sau care 
locuiesc în zone 
marginalizate) 

 2 activități de 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
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instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socială Satu Mare și Agenţia 
Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Satu Mare 
derulează proiectul. Proiectul a 
fost finanţat prin granturile SEE 
2009 – 2014, în cadrul Fondului 
ONG în România și derulat în 
perioada 1 aprilie 2014 – 30 
aprilie 2016 
„Grădina STEA” derulat în 
perioada 1 aprilie 2016 – 31 
martie 2017de Asociatia Stea cu 
sprijinul Serviciului Public de 
Asitență Socială Satu Mare. 
Proiectul este sponsorizat de 
Fundația PACT cu suținerea 
financiară a OMV Petrom în 
cadrul programului de finanțare 
„Idei din Țara lui Andrei” 

 Protecţia victimelor violenţei în 
familie prin găzduirea la Centrul 
Social de Urgenţă pentru 
persoane fără adăpost – SPAS 

Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Colaborarea cu DGASPC – 

Centrul pentru victimele 
violenței domestice - în vederea 
reintegrării în familie și 
societate a beneficiarilor 
acestuia (monitorizare, 
informare și consiliere) 

Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii 
 Centrul de prevenire şi 

combatere a violenţei în familie 
 Adăpost - Centrul de primire în 

regim de urgenţă 
 Centrul de asistenţă destinat 

agresorilor (aflat în curs de 
reorganizare, necesară 
reacreditării) 

consiliere de grup în 
cadrul « Programului 
de dezvoltare a 
abilităților de viață»  

 7 tineri aflați în 
dificultate (lipsa unui 
adăpost sau condiții 
de locuit precare, 
probleme de sănătate 
mintală, nivel de 
școlarizare redus, 
dificultăți de 
accesare a unui loc 
de muncă) 

3 femei găzduite în CSU 
și servicii de consiliere 
 
 
 
 
 
 
 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 Beneficiari  
 
 
 
 
 
 

Institutul Est European 
de Sănătate a 
Reproducerii 
 În anul 2016, în 

cadrul Centrului de 
Prevenire şi 
Combatere a 
Violenţei în Familie 
Mureş au fost asistate 
după cum urmează: 
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Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 
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de 
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anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victimelor le sunt furnizate 
următoarele servicii integrate: 
consiliere psihologică (suport 
emoţional, identificarea tipurilor 
de violenţă şi a factorilor de risc, 
analiza dinamicii violenţei,  
prelucrarea traumelor generate de 
evenimentele de violenţă în 
familie, elaborarea planurilor de 
siguranţă, referire de caz către alte 
instituţii cu rol în combaterea 
violenţei), intervenţii terapeutice 
de recuperare, consiliere juridică 
(informare asupra drepturilor şi 
libertăţilor persoanei, căi de 
acţiune juridică, suport în 
demersurile legale), asistenţă 
socială (anchete sociale, sprijin în 
găsirea unui loc de muncă sau a 
unei locuinţe, identificarea reţelei 
de sprijin şi a factorilor de 
protecţie, asistenţă în a accesa alte 
instituţii), consiliere primară în 
situaţii de criză, semnalate prin 
apeluri telefonice şi adăpostire 
pentru femeile victime ale 
violenţei în familie şi copiii lor, 
într-un centru cu locaţie secretă, 
potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 cazuri în trimestrul I, 
41 cazuri în al doilea 
trimestru , 36 în 
trimestrul III, iar în 
ultimul trimestru 47 de 
cazuri de violență în 
familie.  
În cadrul Centrului de 
Prevenire şi Combatere 
a Violenţei în Familie 
Mureş, au fost oferite 
servicii de asistenţă 
specializată pentru 
victimele violenţei în 
familie, constând în 
consiliere psihologică, 
consiliere juridică, 
asistenţă socială, 
decontarea 
certificatului medico-
legal şi servicii de 
adăpostire, pentru 
victimele care au 
necesitat servicii de 
asistenţă specializată, 
prin admiterea în cadrul 
Adăpostului – Centrul de 
primire în regim de 
urgenţă.  În cadrul 
Adăpostului au fost 
oferite servicii astfel: 
ianuarie 16 adăpostiri; 
februarie 9 adăpostiri; 
martie 8 adăpostiri; 
aprilie 12 adăpostiri; 
mai 10 adăpostiri; iunie 
9 adăpostiri; iulie 9 
adăpostiri;august 15 
adăpostiri;septembrie 9 
adăpostiri; octombrie 19 
adăpostiri; noiembrie 15 
adăpostiri; decembrie 
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Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Încheierea de parteneriate cu 

ONG-uri și instituții cu atribuții 
în domeniu 
 
 

 
 
 
Primăria Orașului Covasna 
 În cadrul DAS funcționează 

Centrul de zi de informare și 
consiliere, înființat prin HCL 
38/2016 în cadrul căruia există 
proceduri de lucru pentru 
identificarea, semnalarea și 
soluționarea cazurilor de abuz 
și neglijență 

  
Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara – Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 În municipiul Timișoara există un 

serviciu social licențiat, 
Adăpostul de femei victime ale 
violenței domestice Casa Sfânta 
Maria a Apostolilor, care oferă 
servicii rezidențiale în regim de 
urgență, femeilor și copiilor 
acestora. Adăpostul este 
asigurat de  furnizorul privat 
Federația Caritas a Diacezei 
Timișoara și este subvenționat 
din fondurile bugetului local 
conform Legii nr. 34/1998 cu 
normele sale de aplicare. 
Subvenția este în cuantum total 
(anual) de 55.000 lei pentru un 
număr mediu (lunar) de 10 

10 adăpostiri 

Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 

 1 parteneriat cu 
Asociația Femeilor din 
Sibiu 
 Implementarea 

protocolului cu SPAS 
Sibiu  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara 
– Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 1 serviciu social 

pentru adăpostirea  
victimelor violenței 
domestice 
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de 
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instituția dvs. conform 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beneficiari 

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 - 

DGASPC 

 Număr de 
proiecte 
finanţate 

 Număr de 
servicii 
înfiinţate 

 Număr de 
beneficiari ai 
serviciilor 
înfiinţate 

ANES În exercitarea funcției de 
strategie în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței domestice, 
ANES a elaborat în cursul anului 
2012, 2 proiecte de hotărâre de 
guvern privind aprobarea 
programelor de interes național 
dedicate victimelor violenței 
domestice și agresorilor care au 
comise acte de violență domestică. 
Deși proiecte 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. 
DGASPC Covasna 
 Funcționarea unui centru de 

primire în regim de urgență  în 
conformitate cu HG.197/2006 
(program de interes național) 
 

DGASPC Sibiu 
 Proiectul „ Nu violenţei 

domestice!“, finanţat de 
Mecanismul Financiar Norvegian 
2009-2014, în cadrul 
Programului RO20 „Violenţa 
domestică şi violenţa bazată pe 
deosebirea de sex ” în valoare 
de 305 689 euro: 1 proiect 

 Înfiinţarea Centrului de primire 
în regim de urgenţă pentru 
victimele violenţei domestice „ 
Sf. Ana”: 1 serviciu, funcţionare 
din data de 01.02.2017 

DGASPC Vâlcea 
 În cadrul DGASPC Vâlcea 
funcționează din anul 2007 Centrul 
pentru victimele violenței în 

ANES 
 1 proiect de hotărâre 

de Guvern pentru 
aprobarea a 3 
programe de interes 
național 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Covasna 
 1 adăpost înființat  
 6 beneficiari 
 

 
 
DGASPC Sibiu 
 1 proiect 
 1 centru de primire 
 20 beneficiari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Vâlcea 
 114 beneficiari 
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de 
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instituția dvs. conform 
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familie 
Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Consiliere psihosociala si 

informare cu privire la 
prevenirea violentei in familie si 
diminuarea fenomenului 

 Infiintarea la nivel local a 
Serviciului ,,Protecția copilului 
si familiei,, care are ca atributii 
monitorizarea situațiilor de risc 
de abandon, prevenirea 
violenței in familie, consiliere și 
informare, monitorizare copii ai 
caror parinti sunt plecati la 
munca în străinătate 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 1 serviciu înființat 
 beneficiari 

 

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 
 autorităţii 

locale 
 serviciile 

deconcentrat 
ale 
ministerelor 
responsabile 

 Raport anual al 
activităţii de 
evaluare 

DGASPC S2 
 Raport anual al activităţii de 

evaluare  
 
DGASPC S3 
 Raport anual al activităţii de 

evaluare 
DGASPC S3 
 Raport de evaluare a activității 

Serviciului Interventie în Regim 
de Urgență în Domeniul 
Asistenței Sociale  

 Raport de evaluare a activității 
Complexului de Servicii Destinat 
Familiei și Copilului 

DGASPC Vâlcea 
 Realizarea raportului anual al 

activităţii de evaluare, 
coordonatorul centrului 
întocmește planul de 
perfecționare profesională 

 Întocmirea Rapoartelor de 
evaluare – Fișa de evaluare a 
performanțelor individuale este 
întocmită de coordonatorul  

DGASPC S2 
  1 raport anual al 

activității de 
evaluare 

DGASPC S3 
 11 rapoarte de 

evaluare 
DGASPC S3 
 2 rapoarte de 

evaluare  
 
 
 
 

 
DGASPC Vâlcea 
 1 Raport anual al 

activităţii de 
evaluare  

 Rapoarte de 
evaluare – Fișa de 
evaluare a 
performanțelor 
individuale  
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

centrului 
Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Formarea profesionala a 

angajatilor prin cursuri     de 
perfectionare in domeniul 
incluziunii sociale si a legislației 
privind asistenta sociala  

 Evaluarea periodica a 
angajaților  

Primăria Municipiului Suceava – 
Direcția de Asistență Socială 
 Participare la cursuri de formare 

profesională în cadrul 
Proiectului ZOOM În comunitate 

Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Anual se realizează evaluarea 

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

Consiliul Local al Municipiului 
Brașov– Direcția de Servicii 
Sociale  
 Participări la programe de 

formare 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului 
Sibiu – Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 Cursuri de formare în domeniul 

prevenirii și combaterii violenței 
 Evaluarea angajaților 
 
 

 
Consiliul Local al 
Municipiului Ploiești – 
Administrația 
Serviciilor Sociale 
Comunitare Prahova 
 Cursuri de formare 
 Rapoarte de 

evaluare 
 

 
Primăria Municipiului 
Suceava – Direcția de 
Asistență Socială 
 2 cursuri de 

formare 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 rapoarte de 

evaluare  
 
 
 

Consiliul Local al 
Municipiului Brașov– 
Direcția de Servicii 
Sociale  
 Plan anual de 

formare 
 9 specialiști 

formați în violență 
domestică 

 8 rapoarte 
Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu – 
Serviciul Public de 
Asistență Socială 
 7 beneficiari  SPAS  

participanți la 
cursuri 

 Rapoarte de 
evaluare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

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 
profesională 
organizate 

 Numărul de 
profesionişti, pe 
categorii 
profesionale, 
formaţi la nivel 
naţional 

Ministerul Educației 
 Consolidarea capacităţii 

profesionale a resurselor umane 
în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice  
asupra copiilor, prin derularea 
unui proiect intitulat Prevenirea 
și combaterea violenței 
domestice asupra copilului, 
educație, sănătate  

 Creşterea calităţii resurselor 
umane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerul Public 
 Conferința de deschidere a 

Proiectului 
JUST/2014/JACC/AG/VICT/7475 
Creșterea eficienței parchetelor 
din Bulgaria și România în 
domeniul asistării victimelor 
infracțiunilor și promovarea 
bunelor practici naționale și 
internaționale în domeniul 
violenței în familie, eveniment 
desfășurat la Sofia, Bulgaria, în 
data de 05 aprilie 2016 

 Întâlnire de consultanță 
organizată de către Institutul 
European pentru Egalitatea de 
Șanse în Femei și Bărbați (EIGE) 
în colaborare cu Milieu LTD, în 
data de 26 aprilie 2016, în 
Vilnius, Lituania 

 Întâlnirea din cadrul Proiectului 
JUST/2014/JACC/AG/VICT/7475 

Ministerul Educației 
 12 cursuri de formare 

acreditate/avizate 
 670 participanți la 

programele de 
formare 

 550 de specialiști 
formați de 
Organizația Salvați 
Copiii în scopul 
reducerii violenței 
domestice asupra 
copiilor 

 1 program modular 
de evaluare și 
intervenție în cazul 
copiilor victime ale 
abuzului, destinat 
profesioniștilor din 
educație, sănătate și 
protecția copilului 

Ministerul Public 
 5 procurori 

participanți  
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

”Creșterea eficienței 
parchetelor din Bulgaria și 
România în domeniul asistării 
victimelor infracțiunilor și 
promovarea cooperării lor cu 
organizațiile locale și străine de 
asistare a victimelor”, la care 
Ministerul Public Român este 
partener cu Fundația Germană 
pentru Cooperare Judiciară 
Internațională (IRZ), cu 
Procuratura Generală a 
Republicii Bulgaria și Fundația 
Weisser Ring, eveniment 
desfășurat la Varna, Bulgaria, în 
data de 27 -28 octombrie 2016 

DGASPC Dâmbovița 
 Realizarea rapoartelor de 

evaluare- evaluarea fiecărui  
 angajat conform legislației 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Dâmbovița 
 rapoarte de evaluare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
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 

 
Activitate 
cu 
caracter 
permanen
t şi 
evaluare 
anuală -  

 
 MMFPS 
 MJ 
 MAI 
 MS 
 MP 
 MECTS 
 INML 

 
 Numărul de 

cursuri de 
formare 
organizate 

 Numărul de 
profesionişti, pe 
categorii 
profesionale 
pregătiţi la 
nivel naţional 

 
Ministerul Public                                
 În conformitate cu prevederile 

art. 103 alin. (1) din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea 
judiciară, INM a realizat 
formarea inițială, precum și 
formarea profesională continuă 
a judecătorilor și procurorilor. 
Seminariile organizate de INM: 
1. ”Drepturile, sprijinirea și 

protecția victimelor” 
criminalității, organizat la 
București în 09 -10 mai 2016 

2. ”Combaterea discriminării”, 
organizat la Brașov în zilele 
de 23-26 mai 2016 și 30 mai 
– 02 iunie 2016 

3. ”Combaterea discriminării”, 
organizat la Brașov în zilele 
de 30 mai-02 iunie 2016  

Ministerul Afacerilor Interne 
  La nivelul Inspectoratului 

General al Poliției Române: 
1. 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.  
1.1 Cursuri de formare experţi 
(poliţişti, procurori şi judecători): 1 
curs / 20 participanţi (formatori). 
1.2 Cursuri de formare în domeniu 
pentru poliţişti, procurori şi 
judecători – 1 curs/5 serii : 450 de 
participanţi, din care 250 de 
poliţişti (90 participanţi/serie, 
inclusiv formatorii). 
1.3 A fost realizat şi tipărit în 
6.000 de exemplare Manualul de 

 
Ministerul Public  
6 procurori participanți                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ministerul Afacerilor 
Interne 
 2 cursuri de 

formare organizate 
 470 de participanți 

profesioniști pe 
categorii 
profesionale, 
formați la nivel 
national 

 6000 de exemplare 
ale Manualului de 
bune 
practicipentru 
magistrați și 
lucrători de poliție 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

bune practici pentru magistraţi şi 
lucrători de poliţie, din care 4.500 
au fost distribuite cu ocazia celor 5 
sesiuni de formare. 
DGASPC S3 
 Specialiștii Adăpostului pentru 

victimele violenței în familie 
„Sf. Maria” au participat la un 
program de pregătire continuă  
privind tematica violenței 
domestice, program derulat cu 
sprijinul Asociației Social Alert 

DGASPC Bacău 
 Curs de perfecționare – suportul 

victimelor violenței prin 

abordarea discriminării multiple 

 
 
DGASPC Caraș-Severin 
 În data de 14.01.2016 - 

informarea personalului 
Complexului de Servicii Sociale 
Reșița cu privire la noile 
modificări ale Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie, republicată. 
La această activitate au 
participat 2 inspectori de 
specialitate și 23 părinți sociali 

 În data 15.01.2016 – informarea 
personalului Complexului de 
Servicii Sociale ”Sfânta Maria” 
Reșița cu privire la noile 
modificări ale Legii nr. 217/2003 
pentru prevenirea și combaterea 
violenței în familie, republicată 

 În data de 03.06.2016 – 
informarea personalului 
Centrului ”Raisa” Reșița cu 
privire la prevederile legale în 

 
 
 
 
DGASPC S3 
  1 curs de formare  
 7 specialiști ai 

Adăpostului pentru 
victimele violenței în  

 
 
 
DGASPC Bacău 
  3 Cursuri de 

perfecționare  
 3 inspectori de 

specialitate 
 2 consilieri juridici 
 1 psiholog 

DGASPC Caraș-Severin 
 2 inspectori de 

specialitate 

 31 părinți sociali 

 21 de angajați ai 

acestei entități de 

profil 

 8 părinți sociali 

 5 beneficiari  

 2 reprezentanți ai 

Inspectoratului de 

Jandarmi Județean 

”Gl. bg. Vasile 

Zorzor” Caraș-Severin 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

vigoare în domeniul prevenirii și 
combaterii violenței în familie 

 În data de 14.09.2016 – 
informarea beneficiarilor 
Centrului ”Raisa” Reșița – 
modulul apartamente cu privire 
la evitarea conflictelor cu alte 
persoane (colegi de apartament, 
personal de ocrotire, persoane 
necunoscute etc.). De 
asemenea, beneficiarii au fost 
informați cu privire la vârsta de 
la care ei pot răspunde penal, 
atunci când săvârșesc astfel de 
fapte 

DGASPC Hunedoara 

 În trimestrul I două persoane din 
cadrul instituţiei au participat la 
sesiuni de formare a 
specialiştilor “Model de bune 
practice în domeniul serviciilor 
de asistenţă acordate victimelor 
traficului de persoane” derulate 
în cadrul proiectului finanţat de 
Regatul Norvegiei prin 
Mecanismul Financiar Norvegian 
2009 – 2014 

 În trimestrul II un angajat al 
instituţiei a participat la un curs 
de formare în domeniul violenţei 
asupra copilului şi securităţii în 
mediul on-line organizat de 
ANPDCA şi Fundaţia „Salvaţi 
copii” 

 În trimestrul IV 2 specialişti din 
cadrul instituţiei au participat la 
o sesiune de informare, pe tema 
violenţei în familie, organizată 
în cadrul unui proiect naţional al 
ANES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Hunedoara 
 5 persoane cursate 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

DGASPC Neamț 
 Participare la cursuri de 

specilialitate 
 

Consiliul Local Municipal Brăila 
Direcția de Asistență Socială 
 Participare la seminarul de 

instruire realizat în data de 25 
noiembrie 2016 la Palatul 
Parlamentului, de CFCECAS –
Action for Change 
 

Consiliul Local al Municipilui Cluj-
Napoca -Direcția de Asistență 
Socială și Medicală  
 Realizare unor programe de 
formare adresate specialiștilor 

 
 
Serviciul Public de Asistenţă 
Socială Satu Mare 
 Formare continuă a specialiştilor 

din cadrul SPAS cu tema 
Violenţa domestică - Intervenţie 
coordonată a echipei 
multidisciplinare 

Direcția de Protecție Socială 
Râmnicu Vâlcea 
 Reprezentanți ai instituției au 

participat la întâlnirile 
periodice organizate, la nivel 
local, de DGASPC sau alți 
actori sociali 

Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii 
 În perioada 25 - 27 mai 2016,  

fost organizat, în Tîrgu-Mureș , 
atelierul de instruire a 
specialiştilor cu responsabilităţi 
în prevenirea,  combaterea şi 
intervenţia în cazurile de 
violenţă în familie, desfășurat 
de către Institutul Est European 

DGASPC Neamț 
 2 cursuri 
 2 specialiști cu 

 
Consiliul Local 
Municipal Brăila 
Direcția de Asistență 
Socială 
 1 seminar de 

instruire 
 3 cursanți 
  
Consiliul Local al 
Municipilui Cluj-
Napoca -Direcția de 
Asistență Socială și 
Medicală 
 2 programe de 
formare 

Serviciul Public de 
Asistenţă Socială Satu 
Mare 
 5 specialiști formați 

 
 

 
Direcția de Protecție 
Socială Râmnicu Vâlcea 
 Întâlniri periodice  

 
 
 
 
Institutul Est European 
de Sănătate a 
Reproducerii 
 Au participat 18 

profesioniști 
reprezentând Centrul 
de Prevenire și 
Combatere a 
Violenței în Familie, 
SPAS/ Primăria Tîrgu 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

de Sănătate a Reproducerii, 
împreună cu Asociaţia Femeilor 
Împotriva Violenţei - Artemis și 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-
Napoca, Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, 
Centrul de Prevenire a Violenţei 
Familiale şi Societale. Atelierul 
de instruire și-a propus 
creșterea nivelului de cunoștințe 
și abilități necesare pentru a 
înțelege și sprijini victimele 
violenței în familie și 
responsabilizarea agresorilor 
familiali, pentru specialiștii din 
cadrul instituțiilor publice sau 
private cu atribuții și activitate 
în domeniu, precum și creșterea 
eficienței de colaborare și 
coordonare inter și intra 
instituțională în activitățile de 
prevenție și intervenție în 
domeniu 

Primăria Orașului Covasna 
 În intervalul 18 – 20 aprilie 

2016, specialiștii DAS  au 
participat la un curs de 
formare: ”Violența domestică- 
Intervenție coordonată a 
echipei multidisciplinare”, 
derulat în cadrul proiectului 
Connect- Construct Network in 
Counselling for Trauma – 
construirea tețelei de 
specialiști în consiliere 
traumei, finanțat printr-un 
grant norvegian 

Mureș, Direcția 
Poliția Locală Tîrgu-
Mureș, UPU/ SMURD 
Mureș, 
Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean 
Mureş, DGASPC Mureș 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primăria Orașului 
Covasna 
 2 specialiști DAS 

participanți la curs 
de formare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

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 
responsabile 

 Număr de 
parteneriate 
încheiate 

 Număr de 
beneficiari 
referiţi de 
unităţile de 
prevenire şi 
combatere 
manageriale de 
ONG-uri către 
unităţile 
publice 

 Număr de 
beneficiari ai 
unităţilor de 
prevenire 
manageriate de 
ONG-uri 

ANES 
 Protocol de colaborare cu 

Rețeaua pentru Prevenirea și 
Combaterea Violenței Împotriva 
Femeilor reprezentată prin 
Asociația Transcena, cu durata 
de 2 ani, ce are ca obiect 
realizarea pe bază de 
parteneriat activ a activităților 
de informare, promovare și 
educație cu privire la fenomenul 
violenței de gen; 

 Protocol de colaborare cu 
Asociația Necuvinte, cu durata 
de 2 ani, având ca obiect 
consultarea și susținerea 
reciprocă în realizarea de 
activități de informare, 
promovare și educație cu privire 
la fenomenul violenței 
intrafamiliale și de gen cu 
scopul reducerii acestui 
fenomen; 

 Protocol de colaborare cu 
Asociația pentru Libertate și 
Egalitate de Gen (ALEG), cu 
durată de 2 ani, ce are scop 
implementarea de activități 
specifice privind prevenirea și 
combaterea violenței de gen și 
violenței în familie; 

 Convenția de colaborare cu 
Asociația ANAIS, cu durată 
nedeterminată, având ca obiect 
asigurarea Centrului de primire 
în regim de urgență destinat 
victimelor violenței domestic și 
a furnizării serviciilor de 
protecție, găzduire, îngrijire și 
consiliere a victimelor violenței 
domestice, înființat în cadrul 
structurii ANES.    

 

ANES 
 4 protocoale de 

colaborare încheiate 
cu organizații 
nonguvernamentale 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

Ministerul Afacerilor Interne 
  La nivelul Direcției Generale 

Management Urgențe Medicale: 
Semnarea a două Protocoale de 
colaborare în data de 17.08.2016, 
cu două ONG-uri, respectiv:  
1. Asociația Asistenților Sociali 
(ASPro AS) – scopul protocolului 
este acela de a pregăti asistenți 
sociali din unitățile de primiri 
urgențe (UPU) aparținând spitalelor 
de urgență. 
2. Centrul de Formare Continuă și 
Evaluare a Competențelor în 
Asistență Socială (CFCECAS) – 
scopul protocolului este acela de a 
pregăti asistenții sociali din cadrul 
unităților de primiri urgențe și 
compartimentelor de primiri 
urgențe (UPU/CPU) precum și 
stabilirea procedurilor de lucru din 
cadrul acestora. 
Conform art. 4 și 34 din Ordinul 
ministrului sănătății nr. 1706/2007 
privind conducerea și organizarea 
unităților și compartimentelor de 
primiri urgențe, rolul asistenților 
sociali din cadrul UPU/CPU este 
acela de a se implica în cazurile 
medicale care reprezintă, în același 
timp, și cazuri sociale. 
În prezent, din numărul total de 
132, 5 posturi disponibile în cadrul 
UPU/CPU din coordonarea Direcției 
Generale Management Urgențe 
Medicale sunt ocupate 
DGASPC S1 
 Protocoale de colaborare cu 

ONG ce desfășoară activități în 
domeniul violenței în familie 

DGASPC S3 
 Protocoale de colaborare cu 

ONG ce desfășoară activități în 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
  2 protocoale de 

colaborare încheiate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC S1 
 2 protocoale de 

colaborare 
 
DGASPC S3 
  4 protocoale de 

colaborare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

domeniul violenței în familie, 
respectiv cu Fundația Sensiblu, 
ADRA Romania, Asociația 
Solwodi și Asociația ANAIS 

DGASPC S5 
 Demersuri în vederea încheierii 

unor protocoale de colaborare 
cu intituții din domeniul de 
activitate  

 01.02.2017 stabilirea unei 
întâlniri de lucru cu instituțiile 
de resort  în vederea stabilirii 
atribuțiilor specifice fiecărei 
instituții în rezolvarea cazurilor 
de violență în familie și a unor 
proceduri de lucru 

 
DGASPC S6 
 Consolidarea colaborării cu 

instituții cu activitate în 
domeniu  

 
DGASPC Bacău 
 Convenție de parteneriat 
încheiată între D.G.A.S.P.C. Bacău 
și S.C. Industries Yield SRL Bacău 
având ca obiectiv informarea, 
conștientizarea și sensibilizarea 
angajaților din cadrul societății 
pentru preîntâmpinarea unor 
situații de violență în familie 
 Acorduri de parteneriat între 
D.G.A.S.P.C Bacău și Asociația 
Salvați Copiii Iași privind 
colaborarea în vederea 
implementării Proiectului „Zoom în 
comunitate” și dezvoltarea 
serviciilor specializate în 
reabilitarea copiilor expuși la 
violență 
DGASPC Brăila 
  Semnarea unui acord de 
colaborare pentru implementarea 

 
 

 
 
DGASPC S5 
 1 întâlniri de lucru  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DGASPC S6 
 1 protocol încheiat  
 1 beneficiar referit 

de către ong  către 
instituție publică  

DGASPC Bacău 
  2 Convenții de 

parteneriat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DGASPC Brăila 
 1 acord colaborare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

programului RO20- consortiu la 
nivel national – proiect Retea de 
centre de sprijin pentru victimele 
violentei – SOS violența’’ 

DGASPC Cluj 
 Oferirea de servicii de suport  cu 

sprijnul Asociației "Lumea ca 
Lumea” şi Asociației Atena 
Delphi” 

 
 
DGASPC Galați 
 Instrumentarea cazurilor în care 

sunt implicați persoane 
vârstnice, victime ale violenței 
domestice de către echipa 
mobilă constitutită prin Rețeaua 
de centre de sprijin pentru 
victimele violenței domestice – 
SOS Violență, în care DGASPC 
Galați a fost partener 

DGASPC Timiș 
 DGASPC Timiș are încheiată 

convenție de colaborare cu 
Asociația Generația 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 

DGASPC Vâlcea 
 Încheierea unui protocol de 
colaborare între DGASPC Vâlcea și 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
Inspectoratul de Poliție Județean, 
Inspectoratul Școlar, Direcția de 
Sănătate Publică, Agenția 
Națională Antidrog – Centrul de 

 
 
 

 
DGASPC Cluj 
 2 parteneriate 
încheiate cu  Asociația 
"Lumea ca Lumea” şi 
Asociația Atena 
Delphi” 
 7 victime 

DGASPC Galați 
 2 parteneriate 

încheiate 
 60 cazuri 

instrumentate 
 10 victime referite 

de către Ong-uri 
către unitățile 
publice 

 
DGASPC Timiș 
  1 convenție de 

colaborare 
 16 beneficiari referiți  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Vâlcea 
 1 protocol de 
colaborare 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Vâlcea, Asociația pentru 
Dezvoltare Comunitară Vâlcea, 
Fundația World Vision România – 
Biroul Zonal Vâlcea. Protocolul are 
ca obiective reorganizarea și 
operaționalizarea Echipei 
Intersectoriale Locale pentru 
combaterea exploatării copiilor 
prin muncă și monitorizarea celor 
mai grave forme de muncă a 
copiilor, prevenirea traficului, 
abuzului, neglijării și migrațiunii 
ilegale a copiilor 
 

DGASPC Vrancea 
 Colaborare cu ADRA 

 
 
Consiliul Local al Municipiului 
Ploiești – Administrația Serviciilor 
Sociale Comunitare Prahova 
 Discuție pentru încheiere de 

parteneriate în cadrul unor 
proiecte implementate cu 
O.N.G.–uri prin inițierea și 
implimentarea de proiecte 
comune, în vederea identificarii 
și soluționarea cazurilor de 
violență în familie 

Consiliul Local al Municipilui Cluj-
Napoca -Direcția de Asistență 
Socială și Medicală  
 Întărirea colaborării cu O.N.G.–

urile în domeniu 
 
DGASPC Mureș 
 Există convenți de colaboare 

încheiate cu IEESR și Fundația 
Veritas Sighișoara 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DGASPC Vrancea 
 1 parteneriat 

încheiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Local al 
Municipilui Cluj-
Napoca -Direcția de 
Asistență Socială și 
Medicală  
 2 beneficiari referiți  
DGASPC Mureș 
 Referirea cazurilor 

acestor ong-uri 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

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 
responsabile 

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

 Număr de 
participanţi 

Ministerul Educației Naționale 
 Activități de promovare a 

nonviolenței 
 

 
Ministerul Afacerilor Interne 
  La nivelul Inspectoratului 

General al Poliției Române: 
Participare la acțiuni de cooperare 
internațională, în vederea 
promovării valorilor nonviolenței 
 
 
DGASPC S2 
 Participarea unui specialist la un 

eveniment internațional 
DGASPC S3 
 15 evenimente la care au 

participat reprezentanți ai 
DGASPC sector 4 

DGASPC Brăila 
 Organizarea unui workshop -
17 martie – participanți (Direcţia 
de Asistenţă Socială Brăila, 
Asociaţia Diaconia, Centrul de 
prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrog, Serviciul de probațiune 
Brăila, Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Brăila, 
Spitalul Județean de Urgenţă 
Brăila, Crucea Roșie Română – 
filiala Brăila, Agenția Județeană 
pentru Plăţi si Inspecție Socială); 
 Organizarea unui workshop 
aprilie  - participanți (Centrul de 
prevenire, evaluare şi consiliere 
antidrog, Agenția Județeană 
pentru Plăti şi Inspecție Socială, 
Școala gimnazială Anton Pann, 
reprezentanți ai Unităților 
administrativ teritoriale din 
comunele Maxineni, Vădeni , 
Chişcani, Direcţia de Asistenţă 

Ministerul Educației 
Naționale 
 500 de proiecte de 

cooperare 
internațională 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
 4 evenimente la care 

au participat 
specialiști români din 
instituții de stat 
centrale sau locale 

 127 de participanți 
DGASPC S2 
 1 participant  

 
DGASPC S3 
 15 evenimente  
 specialiști 

 
DGASPC Brăila 
 2 workshop-uri 
 Specialiști 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

Socială Brăila, Asociaţia SOS 
Autism). 

DGASPC Vrancea 
 Masa rotundă de la Constanța 

pentru zona sud-est, eveniment 
realizat de ANES prin 
intermediul programului RO 20 – 
Ministerul Justiției;  

 Diseminarea informațiilor catre 
instituțiile partenere. 

Institutul Est European de 
Sănătate a Reproducerii 
 Institutul Est European de 

Sănătate a Reproducerii 
reprezintă agenția 
implementatoare în țările din 
regiunea Europei de Est și a 
Asiei Centrale cuprinse în acest 
program ce își propune 
acordarea de suport în 
formularea politicilor bazate pe 
drepturile sănătății reproducerii 
și dreptul la servicii integrate 
specifice, precum și acordarea 
de asistență tehnică factorilor 
de decizie politică și 
partenerilor naționali pentru a 
repoziționa planificarea 
familială în regiune prin 
abordări inovatoare, colectarea 
de evidențe și de advocacy la 
nivel înalt; 

 IEESR oferă asistență tehnică în 
regiune pentru elaborarea de 
instrumente și pentru 
promovarea de  legi, politici și 
programe în scopul obținerii 
unui răspuns multi-sectorial și 
cuprinzător la adresa violenței 
bazate pe gen, precum și pentru 
a preveni alte forme de 
discriminare de gen. 

 

 
 
DGASPC Vrancea 
 2 specialiști din 

cadrul DGASPC  
 25 de participanți 

 
 
 
 
Institutul Est European 
de Sănătate a 
Reproducerii 
 Activități 

implementate în anul 
2016 conform 
acordurilor semnate 
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Obiectiv general 
Obiectiv 

operaţional 
Măsurile Planului 

Operațional 

Termen 
de 

realizare 
Responsabil 

Indicatori 
conform Planul 

operațional 

Rezultatele obținute de către  
instituția dvs. în anul 2016, în 

conformitate cu Planul 
Operațional 

Indicatorii obținuți în 
anul 2016 de către 

instituția dvs. conform 
Planului operațional  

 
 

Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara – Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 În perioada 8-9 iunie 2016, 

Federația Caritas a Diacezei 
Timișoara a participat la 
Seminarul Îmbunătățirea 
efeicienței parchetelor din 
Bulgaria și România în materia 
gestionării situației victimelor 
infracțiunilor și promovarea 
cooperării acestor instituții cu 
organizațiile locale și externe 
pentru sprijinul victimelor, 
organizat de Ministerul Public , 
în cadrul căruia s-a prezentat 
situația victimelor violenței 
domestice din cadrul 
adăpostului. 

 
 
Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara 
– Direcția de Asistență 
Socială Comunitară  
 1  participare 

seminar 
 

 
 
 
 

 

 

 

Întocmit, Aura Ciobanu și Daniela Pârvu 

 

 


