MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 45/23.01.2020

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile
de violență domestică identificate pe raza sectorului 6
Văzând Raportul de specialitate nr. D/1699/22.01.2020 al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului
Sectorului 6;
Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;
Având în vedere:
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în
cazurile de violenţă domestică;
- Prevederile art. 75-78 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în cazurile
de violență domestică identificate pe raza sectorului 6, în următoarea componență:
- 1 coordonator - Șef Serviciu Intervenții în Regim de Urgență din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;
- 2 membri - cu funcții de execuție ai Serviciului Intervenții în Regim de Urgență
din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
(2) Nominalizarea membrilor echipei mobile prevăzute la alin. (1) se va realiza prin
dispoziția Primarului.
Art. 2. Transportul echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de
violență domestică va fi asigurată cu mijloc de transport din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului General al Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate conf. art.243 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr.57/2019
Secretarul General al Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

RAPORT DE SPECIALITATE
Violența domestică este una dintre cele mai apăsătoare probleme existente în prezent, cu
consecințe grave asupra dezvoltării armonioase a unei societăţi.
Prevenirea și combaterea violenței domestice fac parte din politica integrată de ocrotire
și sprijinire a familiei și reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.
Noile modificări legislative completează continuu cadrul de dezvoltare a capacității
sistemului, pentru abordarea problematicii violenței domestice.
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și-a propus
trasarea liniilor directoare în desfășurarea activităților de prevenire și combatere a violenței
domestice.
Pentru a sprijini atât activitatea organelor de poliție cât și pe cea a lucrătorilor din
serviciile sociale, Legea nr.217/2003 a fost modificată și completată prin Legea nr.174/2018
prin care s-a introdus posibilitatea emiterii, de către polițiștii care intervin la fața locului, a
ordinului de protecție provizoriu (inclusiv evacuarea temporară a agresorului din locuința
comună, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate), dar și sintagma
“intervenție de urgență” realizată de către o echipă mobilă constituită la nivelul serviciului
public de asistență socială (SPAS) / direcției generale de asistență socială și protecția copilului
(D.G.A.S.P.C.).
Astfel, art.1 din Ordinul nr.2525/2018, prevede ca intervenția de urgență în cazurile de
violență domestică să se realizează de către o echipă mobilă alcătuită din reprezentanți ai
serviciului public de asistență socială (SPAS) / direcției generale de asistență socială și protecția
copilului (DGASPC), activitatea fiind coordonată de către un reprezentant al aceleiași instituții,
consiliile județene / consiliile locale având responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini
activitatea echipei mobile din perspectiva alocării de resurse umane, materiale și financiare
necesare realizării intervenției de urgență.
Conform art.3 din Anexă la Ordinul nr.2525/2018, echipa mobilă are următoarele
atribuţii:
➢ verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice
ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele decât
numărul unic de urgenţă la nivel naţional - 112;
➢ 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;
➢ acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;
➢ sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale
existente pe raza localităţii/judeţului, adecvate nevoilor acestora;
➢ 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.;
➢ 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;
➢ colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care identifică
probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;
➢ realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, acestea
putând consta în:

− transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile în care victima necesită
îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apeluri
de urgenţă 112;
− sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliţie pentru emiterea
unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în vederea
emiterii ordinului de protecţie;
− orientarea către 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;
➢ 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.
Prin aceeaşi hotărâre a consiliului local privind stabilirea componenţei echipei mobile se
prevăd (art.1 alin.5 din Anexă la Ordinul nr.2525/2018) şi datele concrete despre modul de
alocare a mijlocului de transport care este pus la dispoziţia echipei mobile pentru intervenţiile de
urgenţă, astfel încât deplasarea acesteia la faţa locului să se realizeze în maximum 90 de minute
de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliţie, în vederea asigurării sprijinului
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 administrativteritoriale (art.5 din Anexă la Ordinul nr.2525/2018).
Luând în considerare cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 a
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.217/2003 pentru
prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, a Ordinului nr.2525/2018 pribind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică, se propune adoptarea unei hotărâri prin care să se stabilească
următoarele:
1) Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică identificate pe raza sectorului 6 cu următoarea componență:
- 1 coordonator - Șef Serviciul Intervenții în Regim de Urgență din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;
- 2 membri - cu funcții de execuție ai Serviciului Intervenții în Regim de Urgență din
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Nominalizarea membrilor echipei mobile se va realiza prin dispoziția Primarului.
2) Transportul echipei mobile va fi asigurat cu autoturism din cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.
Ținând cont de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al
Sectorului 6 al Municipiului București prezentul proiectde hotărâre.
DIRECTOR GENERAL
GABRIELA SCHMUTZER

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

REFERAT DE APROBARE

Prin Raportul de specialitate nr. D/1699/22.01.2020 întocmit de către
Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, se susţine constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de
urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul
de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de
urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza sectorului 6.
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