ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA ROMÂNEŞTI
PRIMAR

Proiect de H O T Ă R Â R E
privind constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în
familie/domestică semnalate pe teritoriul adminstativ al comunei
Româneşti
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROMANESTI întrunit în şedinţa ordinară din 19.04.2021,
I. urmare adresei nr.8245 din 08.03.2021 a Direcție Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului de pe lângă Consiliul Județean Botoșani referitor la necesitatea transmiterii unei copii a
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Romanesti privind aprobarea componenței/constituirea
echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie/domestică semnalate pe teritoriul
adminstativ al comunei Romanesti;
II. având în vedere:
a) referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind constituirea echipei mobile de
intervenție la cazurile de violență în familie/domestică semnalate pe teritoriul adminstativ al
comunei Romanesti;
b) referatul de specialitate nr.2075/09.04.2021 privind întocmirea Proiectului de hotărâre
privind constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie/domestică
semnalate pe teritoriul adminstativ al comunei Romanesti;
c) prevederile art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României, republicată;
b) prevederile art.3, art.4 și art 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) prevederile art.7 alin.(2) din Codul Civil;
d) prevederile art.21 lit.j) și lit.k) și art.24 lit.(e, g și h) din Legea cadru a descentralizării
nr.195/2006;
e) prevederile art.6 lit.(n, q și r) din Legea asistenței sociale nr.292/2011;
f) prevederile art.3, art 7, art.35^1 Legea nr.174/2018 privind modificarea și completarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, coroborat cu prevederile
art.193, 194 și 195 din Legea nr.286/2009 privind noul Cod Penal;
g) prevederile art.118 alin.(1) lit.f) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
h) prevederile din Hotarârea nr.365/2018 privind Strategia națională privind promovarea
egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru
perioada 2018-2021 și a Planului operațional privind implementarea strategiei naționale privind
promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterii violenței domestice
2018 – 2021;
i) prevederile Hotărârii nr.49 din 19.01.2011 a Guvernului pentru aprobarea Metodologieicadru 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;
j) prevederile Ordinului nr.383/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei
privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciiler sociale din domeniul protecției
victimelor violenței în familie;
i) prevederile Ordinului nr.1343/2015 privind aprobarea instrucțiunilor de completare a
fișelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în
familie;
j) prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu
modificările și completările ulterioare;
k) prevederile Ordinului nr.2525 din 07.12.2018 al ministrului munciii și justiției pentru
aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domenstică publicat în
Monitorul Oficial al României, partea I nr.95 din 06.02.2019;
l) prevederile din Legea nr.554/2004, legea contenciosului administrativ cu modificările şi
completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.1154 din 7 decembrie
2004;
m) prevederile art.110, art.129, alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.b) alin.(14), art.132 coroborate cu
art.139 alin.(1, 4 și 5 lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 a Guvernului privind Codul
administrativ;
III. în conformitate cu prevederile:
a) art.1 alin.(2 și 5) din Procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestic, aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/2018;
IV. În temeiul prevederilor art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 a
Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
HOTÃRÃŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în
familie/domestică semnalate pe teritoriul adminstativ al comunei Romanesti, judetul Botoșani în
următoarea componență:
Numele și
Funcția deținută în cadrul unității
Funcția deținută în
prenumele
administrativ-teritoriale
cadrul echipei
Raschip
Viceprimar
Cordonator desemnat
Constantin
Marius
2.
Burciu Daniela
Consilier la Compartimentul Asistență socială
Membru
3.
Vrinceanu Oana
Asistent medical comunitar la Compartimentul Membru
Claudia
Asistență socială
4.
Ciornea Cristina
Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Membru
Elena
Urgență
5.
Luca Adrian
Șofer
Membru
(2) Atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai echipei mobile, vor avea atribuțiile
prevăzute de legislația în vigoare privind violența domestică, acestea urmând a fi prevăzute în Fișa
postului fiecărui membru al echipei mobile.
Art.2. (1) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, cu
sprijinul poliției de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația de violență domestică, luând
măsurile legale ce se impun.
Nr.
crt.
1.

(2) Mijlocul de transport va fi pus la dispoziţie Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă
în Cazurile de Violenţă Domestică de către U.A.T. comuna Romanesti.
(3) Poliția va asigura, pe timpul misiunii, paza și protecția victimei/victimelor, precum și a
membrilor care fac parte din echipa mobilă.
Art.3. Orele efectuate suplimentar de către angajații Primăriei Comunei Romanesti vor fi
compensate cu zile libere.
Art.4. Mandatul membrilor echipa mobilă de intervenție la cazurile de violență în
familie la nivelul comunei Romanesti județul Botosani începe de la data la care prezenta
hotărâre intră în vigoare şi produce efecte juridice.
Art.5. Constituirea, organizarea, funcţionarea, drepturile şi obligaţiile membrilor sunt
stabilite conform prevederilor legislatiei specifice în vigoare.
Art.6. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Echipei Mobile pentru
Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică, conform Anexei nr.1la prezenta hotărâre.
Art.7. Persoanele nominalizate la art.1 alin.(1) vor lua masuri pentru aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.8. (1) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 5 de zile calendaristice de la
data comunicării, la sediul ordonatorului de credite.
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării modului de soluţionare al
contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după
caz,instantei judecătoreşti competente potrivit legii.
Art.9. Hotărârea privind constituirea echipei mobilă de interventie la cazurile de
violenţă în familie la nivelul comunei Romanesti, se comunică către persoanele menţionate la
art.1 alin.(1).

Inițiator,
Primar
ing. Buzoainu Dumitru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general , Magdalina Rusu
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Anexa nr.1 la proiectul de
HCL nr. 16/ 22.03.2021

Regulament de Organizare și Funcționare al Echipei Mobile de
Intervenție la Cazurile de Violență în Familie/domestică semnalate pe
teritoriul adminstativ al comunei Romanesti
CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. (1) În baza Ordinului MMJS nr. 2525/ 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică se înfiinţează la nivelul comunei Romanesti ,judetul Botoșani,
Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică.
(2) Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică este o echipă
multidisciplinară şi interinstituţională cu rol de intervenţie de urgenţă, din perspectiva acordării serviciilor
sociale, în situaţiile de violenţă domestică, intervenţia realizându-se în maximum 90 de minute de la
momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie.
Art.2. Înfiinţarea şi componenţa Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de
Violenţă Domestică, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia se aprobă prin prezentul
regulament.
Art.3. (1) Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică include
reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante la nivelul comunei Romanesti, angajate în prevenirea
şi combaterea violenţei domestice.
(2) Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică are următoare
componenţă:

Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.
5.

Numele și
prenumele
Raschip
Constantin
Marius
Burciu Daniela
Vrinceanu Oana
Claudia
Ciornea Cristina
Elena
Luca Adrian

Funcția deținută în cadrul unității
administrativ-teritoriale
Viceprimar

Funcția deținută în
cadrul echipei
Cordonator desemnat

Consilier la Compartimentul Asistență socială
Asistent medical comunitar la Compartimentul

Membru
Membru

Asistență socială

Șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Membru
Urgență
Șofer
Membru

Art.4. (1) Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică este
coordonată de către viceprimarul comunei Romanesti dar fiecare membru are un rol cheie în intervenţia de
urgenţă în cazurile de violenţă domestică.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile
de Violenţă Domestică colaborează cu Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din
cadrul Ministerului Muncii şi Justriţiei Sociale.
Art 5. Protecţia şi promovarea drepturilor victimelor violenţei domestice se realizează în
conformitate cu următoarele principii:
a) principiul legalităţii;
b) principiul respectării demnităţii umane;
c) principiul prevenirii săvârşirii actelor de violenţă domestică;

d) principiul celerităţii;
e) principiul parteneriatului;
f) principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
g) principiul protecţiei vieţii şi siguranţei victimei;
h) principiul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
i) principiul abordării integrate.
Art.6. Violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică,
sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori
între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a
locuit împreună cu victima.
Art.7.Violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme:
a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte,
ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;
b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune
şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă
modalitate,
c) şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor,
neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept,
supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri
telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut
sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
d) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr,
înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind
rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la
eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală,
altele decât cele de la lit. e);
e) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare,
brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;
f) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv
lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea
de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de
bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia,
impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum
şi alte acţiuni cu efect similar;
g) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea
frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale,
impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de
identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;
h) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moralspirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la
valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a
învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase
inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

CAPITOLUL II ATRIBUŢIILE ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENŢIA DE URGENŢĂ ÎN
CAZURILE DE VIOLENŢĂ DOMESTICĂ
Art. 8. (1) Atribuţiile Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă
Domestică sunt stabilite în conformitate cu prevederilor Ordinului MMJS 2525/ 2018.
(2) Echipa Mobilă pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică 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 la Ordinul MMJS nr. 2525/ 2018.
c)
acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
d)
sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale
existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
e)
informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie de care
aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie,
formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal etc.;
f)
asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilităţi
sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau ordinul de protecţie, şi păstrează
confidenţialitatea asupra identităţii acestora;
g)
colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică
probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;
h)
realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea putând
consta în:
h.1) 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;
h.2) 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;
h.3) 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.
CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENŢIA DE URGENŢĂ
ÎN CAZURILE DE VIOLENŢĂ DOMESTICĂ
Art.9. (1) Serviciile sociale recomandate victimei violenţei domestice vor fi propuse în funcţie de
rezultatele obţinute prin Fişa pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare
pentru victimele violenţei domestice, conform Ordinului MMJS nr.2525/2018.
(2) Fişa pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de siguranţă necesare pentru
victimele violenţei domestice, conform Ordinului MMJS nr. 2525/ 2018, va fi completată în prezenţa
majorităţii membrilor Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică, în
spaţii special amenajate care să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la victima
violenţei domestice.
(3) Evidenţa participării membrilor Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de
Violenţă Domestică la intervenţiile de urgenţă, precum şi propunerile de rezolvare vor fi consemnate într-un
proces verbal de întâlnire. Aceasta va cuprinde şi data şi locul întâlnirii, numele şi prenumele membrilor,
semnătura acestora, instituţia pe care o reprezintă.
(4) Cazurile vor fi aduse la cunoştinţa membrilor Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în
Cazurile de Violenţă Domestică care au absentat justificat, prin grija coordonatorului echipei.
Art.10. Membrii Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică au
următoarele drepturi:
a) să-şi exprime punctul de vedere cu privire la măsurile propuse pentru soluţionarea cazurilor;
b) să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii echipei.
Art.11. Membrii Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică au
următoarele obligaţii:
a) să participe la intervenţia de urgenţă la cazurile de violenţă domestică;
b) să respecte Fişa de post şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Echipei Mobile pentru
Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă Domestică, constituită la nivelul comunei
Romanesti.

Art.12. Schimbarea unui membru al Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de
Violenţă Domestică se face la propunerea conducătorului instituției care l-a delegat sau la propunerea
coordonatorului echipei.
Art.13. Intre instituţiile/ asociaţiile/ organizaţiile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de
Violenţă Domestică va fi încheiată o Convenţie de parteneriat, valabilă de la semnarea sa de către toate
instituţiile partenere, reînnoindu-se anual de drept până la denunţarea sa de oricare dintre părţi, prin
intermediul unei notificări scrise.
CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE
Art.14. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare se constituie ca anexă la dispoziția
primarului comunei Romanesti şi va fi comunicat către toate instituţiile/ asociaţiile/ organizaţiile interesante
și celor desemnati ca membru în cadrul Echipei Mobile pentru Intervenţia de Urgenţă în Cazurile de Violenţă
Domestică.
Art. 15. Dispoziţiile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare se completează în mod
corespunzător cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează domeniul violenţei domestice, precum
şi cu alte acte normative incidente în acest domeniu de activitate.

Inițiator,
Primar
ing. Buzoainu Dumitru

Avizat pentru legalitate,
Secretar general , Magdalina Rusu

