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PROCEDURĂ 

pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică pe raza comunei Dochia 
 

    ART. 1 

    (1) Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către echipa 

mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare 

SPAS, sau, după caz, de către reprezentanţi ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, denumită în continuare DGASPC. 

    (2) În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia 

de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, 

coordona şi sprijini activitatea echipei mobile prevăzute la alin. (1) din perspectiva alocării 

tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei de urgenţă 

    (3) La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi hotărâre un 

coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială. 

    (4) Din componenţa echipei mobile pot face parte reprezentanţi ai diferitelor culte religioase 

reprezentative pe plan local, precum şi reprezentanţi ai unor asociaţii sau fundaţii cu activitate 

relevantă în domeniul violenţei domestice, egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, sprijinului 

umanitar, acţiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate acorduri de 

parteneriat/convenţii, voluntari. 

    (5) Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenţei echipei mobile se 

prevăd şi datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este pus la 

dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă şi, după caz, dacă nu se identifică la 

nivel instituţional resursele necesare, acestea pot fi asigurate prin contractarea de servicii de la 

furnizorii privaţi de servicii sociale care furnizează servicii sociale în domeniu. 

    ART. 2 

    Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor 

sociale în situaţiile de violenţă domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către 

reprezentantul serviciului public de asistenţă socială desemnat prin hotărâre a consiliului local. 

    ART. 3 

    Echipa mobilă de intervenție are următoarele atribuţii: 

    a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale 

instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât numărul unic 

de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) - 112; 

    b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale, 

pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare 

pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

procedură;( Anexa nr.2) 

    c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice; 

    d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale 

existente pe raza judeţului, adecvate nevoilor acestora; 

    e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care 

aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de 

protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 

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

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

de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 

    g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică 

probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor; 

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

consta în: 



    (i) transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită îngrijiri 

medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112; 

    (ii) sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea unui 

ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea emiterii ordinului de 

protecţie; 

    (iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi 

în condiţiile legii, în vederea găzduirii în centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării 

managementului de caz pentru victime şi, după caz, pentru agresori; 

    i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci când 

prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din 

domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un centru rezidenţial. 

    ART. 4 

    (1) În vederea facilitării emiterii ordinului de protecţie provizoriu, în termen de 15 zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei proceduri, serviciile publice de asistenţă socială pun la dispoziţia 

organelor de poliţie de pe aceeaşi rază teritorială: 

    a) datele de contact ale coordonatorului echipei mobile/persoanelor din cadrul SPAS 

desemnate cu atribuţii în cadrul echipei mobile; 

    b) lista cuprinzând toate centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost, 

adăposturi de noapte sau alte centre rezidenţiale adecvate nevoilor persoanelor fără adăpost, 

publice sau private, inclusiv serviciile sociale acordate de către cultele religioase şi alte 

organisme private în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 

    (2) În situaţia în care prin ordinul de protecţie provizoriu se dispune măsura evacuării 

temporare a agresorului, iar acesta din urmă solicită, potrivit legii, cazarea într-un centru 

rezidenţial de tipul celor prevăzute la alin. (1), echipajul de poliţie aflat în misiune contactează 

coordonatorul echipei mobile şi îi furnizează detalii cu privire la adresa locului în care se 

desfăşoară intervenţia organelor de poliţie. 

    (3) SPAS va pune la dispoziţia organelor de poliţie lista persoanelor din cadrul SPAS 

desemnate, cu atribuţii în cadrul echipei mobile, inclusiv datele de contact ale acestora. 

    ART. 5 

    Echipa mobilă se deplasează la faţa locului în maximum 90 de minute de la momentul 

semnalării efectuate de către organele de poliţie şi asigură sprijinul necesar pentru orientarea şi 

conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidenţiale gestionate de autorităţile 

administraţiei publice locale sau, după caz, către alte servicii sociale adecvate, administrate de 

către furnizori publici sau privaţi, de pe raza unităţii administrativ-teritoriale. 

    ART. 6 

    SPAS are obligaţia de a cunoaşte distribuţia în plan local şi judeţean a serviciilor sociale 

destinate victimelor violenţei domestice, precum şi a celor de tipul: centre rezidenţiale care oferă 

cazare pentru persoanele fără adăpost, adăposturi de noapte, alte centre rezidenţiale adecvate 

nevoilor persoanelor fără adăpost, publice sau private, inclusiv a celor acordate de către cultele 

religioase şi alte organisme private în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice. 

    ART. 7 

    (1) În scopul asigurării accesului neîngrădit şi adecvat la găzduire în situaţiile de urgenţă, 

precum şi la restul serviciilor sociale existente pentru victimele violenţei domestice sau, după 

caz, pentru agresori, SPAS organizat la nivel judeţean, respectiv DGASPC, efectuează 

diligenţele necesare pe lângă celelalte servicii de asistenţă socială şi furnizorii privaţi de servicii 

sociale de pe raza teritorială a judeţului. 

    (2) În vederea depăşirii situaţiei de urgenţă în care se află, victimele pot fi găzduite în orice 

serviciu social existent cu această destinaţie, acolo unde există un loc disponibil, indiferent de 

domiciliul acestora. 

    ART. 8 

    În urma evaluării gradului de risc pentru victimele violenţei domestice, reprezentanţii SPAS 

organizate la nivel de municipiu, oraş, comună referă cazurile către compartimentul de violenţă 



domestică din cadrul SPAS organizat la nivel de judeţ sau, după caz, către furnizorii privaţi de 

servicii sociale, în vederea luării în evidenţă şi a realizării managementului de caz. 

    ART. 9 

    Pentru verificarea semnalărilor privind situaţiile de violenţa domestică, reprezentanţii SPAS 

au drept de acces în sediile sau punctele de lucru ale persoanelor juridice, precum şi la domiciliul 

persoanelor fizice. Verificarea semnalărilor privind violenţa domestică se realizează cu sprijinul 

poliţiei locale sau, după caz, al organelor de poliţie de pe raza teritorială în care s-a semnalat 

situaţia de violenţă domestică. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


