
 

        
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 24/15.02.2022 
privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în cadrul Comitetului de 

Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori creat în cadrul proiectului                          
“Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul 

Financiar Norvegian 2014-2021  
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare                   
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/................. şi 
Raportul de specialitate nr.... al ..........................., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisilor de specialitate ale Consiliului Local al   
Sectorului 6 nr. ....... și nr. .........; 

 Având în vedere: 

 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 267/01.09.2021 privind 
împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 de a încheia un protocol de colaborare cu Agenția 
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați în vederea înființării Centrului 
de consiliere pentru agresori;  

 Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 222/2021 privind înființarea Centrului de 
consiliere pentru agresori și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, în 
cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 
finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021; 

 Protocolul de colaborare nr. D/18223 din 07.10.2021 încheiat de Agenția Națională 
pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Consiliul Local al Sectorului 6; 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/05.05.2017 privind gestionarea financiară a 
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar Spațiul Economic 
European 2014-2021 și Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021; 

 Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 112 alin. (2) lit. j), art. 136 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 292/2011 a 
asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Anexei 6 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale, organizate 
ca centre destinate agresorilor, cod 8899 CZ-VD-III a Ordinului Ministerului Muncii și 
Justiției Sociale nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice; 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 

 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) 

lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local al Sectorului 6 în cadrul 

Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori, creat în cadrul proiectului 
“Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2014-2021, după cum urmează: 

Membru titular: ----------------------------------------------; 
Membru supleant: ----------------------------------------------. 
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Sector 6 și reprezentanţii nominalizaţi vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei 
hotărâri. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                  AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)                        
   CIPRIAN CIUCU                                                                  din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                         Secretarul general al Sectorului 6,                             
                                                                                                         Demirel Spiridon                                            
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REFERAT DE APROBARE 

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în cadrul 
Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori creat în 
cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în 

România” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021  
 

 

 Prin nota de fundamentare nr. D/1827/01.02.2022 întocmită de Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, se 
propune nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în cadrul 
Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru agresori creat în 
cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în 
România”,  finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 

Având în vedere necesitatea implementării, la nivelul sectorului 6 București, 
a unui proiect care să ofere un răspuns eficient și multi-sectorial al autorităţilor 
române cu privire la problema complexă a violenţei domestice, oferind soluţii reale 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenţiei de la Istanbul, prin: centrarea 
pe nevoile reale imediate ale femeilor care se confruntă cu situaţii dificile, 
înfiinţarea unor servicii diversificate și adecvate sociale, de monitorizare, măsuri de 
sprijin și asistenţă, formarea profesioniștilor și schimbarea normelor și atitudinilor 
culturale și în conformitate cu Agenda ONU 2030 privind dezvoltarea durabilă 
(Agenda 2030) și cu angajamentul strategic al Comisiei Europene privind egalitatea 
de gen 2016-2019. 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2), lit. p) și r) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local 
Sector 6 în cadrul Comitetului de Coordonare al Centrului de consiliere pentru 
agresori creat în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la 
Istanbul în România” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în cadrul Comitetului de Coordonare 

al Centrului de consiliere pentru agresori creat în cadrul proiectului “Sprijin pentru implementarea 
Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021  

 
 

 
Autorităţile publice locale sunt întotdeauna cel mai aproape de locuitorii săi şi de nevoile 

comunității locale și astfel își exercită inițiativa în toate domeniile din cadrul competențelor lor.  

Violența domestică este un fenomen larg răspândit în societatea contemporană, la toate nivelurile 

societății, adânc înrădăcinat, cu consecințe grave asupra sănătății, calității vieții și a bunăstării pentru 

femei și familiile lor. Guvernul Român a ratificat Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și 

combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul, IC), în mai 

2016, prin Legea nr. 30/2016 reflectând atât intenția statului de a combate toate formele de violență 

împotriva femeilor și pentru a diminua încălcarea drepturilor omului, precum și pentru a pune capăt 

violenței în familie, o realitate socială care persistă încă în societatea românească. În acest context, 

pentru armonizarea legislației naționale cu prevederile Convenției de la Istanbul a fost adoptată Legea 

nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cooperarea dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați are in vedere implementarea, la 

nivelul sectorului 6 București, unui proiect care sa ofere un răspuns eficient și multi-sectorial al 

autorităților române, oferind soluții reale pentru punerea în aplicare a prevederilor Convenției de la 

Istanbul, cu privire la problema complexă a violenței domestice prin: abordarea pe nevoile reale imediate 

ale femeilor care se confruntă cu situații dificile, înființarea unor servicii diversificate și adecvate 

sociale, de monitorizare, măsuri de sprijin și asistență, formarea profesioniștilor și schimbarea normelor 

și atitudinilor culturale. 
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 Proiectul va sprijini punerea în aplicare a Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020, 

care include măsuri concrete în capitolul Politici publice în domeniul muncii și justiției sociale, 

Secțiunea 8 – Respect și demnitate pentru femei. De asemenea, proiectul este în conformitate cu Agenda 

ONU 2030 privind dezvoltarea durabilă (Agenda 2030) și cu angajamentul strategic al Comisiei 

Europene privind egalitatea de gen 2016-2019. 

Din punctul de vedere al zonei sale specifice de competențe, Agenția Națională pentru Egalitate 

de Șanse între Femei și Bărbați asigură punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului (HG) nr 365/2018 

pentru aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea egalității de șanse și tratament între femei și 

bărbați și la prevenirea și combaterea intern violenţa pentru perioada 2018-2021 și Planul operațional 

pentru implementarea Strategiei naționale de promovare a egalității de șanse și tratament între femei și 

bărbați, precum și prevenirea și combaterea violenței în familie, pentru perioada 2018-2021.  

Proiectul a fost pre-definit în Memorandumul de înțelegere între Regatul Norvegiei și Guvernul 

României. Având ca atribuții juridice exercitarea funcțiilor de strategie, reglementare, reprezentare si 

autoritate de stat în domeniul violenței în familie și a violenței împotriva femeilor din România și fiind 

de asemenea, organismul de coordonare menționat la art. 10 din Convenție, Agenția Națională pentru 

Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați este cel mai potrivit promotor al unui proiect predefinit, care va 

avea ca scop sprijinirea punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul și reducerea violenței în familie și 

violența împotriva femeilor. 

Implementarea la nivelul sectorului 6 București, a proiectului “Sprijin pentru implementarea 

Convenției de la Istanbul în România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, are ca 

obiectiv infiintarea centrului de consiliere pentru agresori, pentru care a fost semnat un protocol cu 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, care are în vedere furnizarea 

spațiului necesar centrului de consiliere pentru agresori. 

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) asigură cheltuielile 

pentru reabilitarea / renovarea și dotarea spațiului de cca. 75 mp-80 mp. Personalul Centrului va fi 

instruit corespunzător prin activitatea 4.2. Pentru a monitoriza operaționalizarea și funcționarea 

Centrului pentru agresori, 4 reprezentanți ai ANES vor efectua 2 vizite de monitorizare (2 zile / vizită). 

Administrarea Centrului pentru agresori va fi în responsabilitatea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Sector 6, care va obține si certificările corespunzătoare pentru furnizorii de 
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servicii sociale, potrivit legii. De asemenea, DGASPC Sector 6 va asigura sustenabilitatea Centrului pe 

parcursul a 5 ani de la momentul finalizării proiectului. Toate aceste aspecte importante și concrete în 

ceea ce privește angajamentele privind administrarea și durabilitatea Centrului de către autoritățile locale 

sunt incluse în acordul de colaborare încheiat cu ANES. 

În cadrul obiectivului ce vizează înființarea centrelor pentru consiliere agresori în cazurile de 

violență domestică, pentru stabilirea detaliilor, demersurilor necesare de natură administrativă și juridică, 

actiunilor de coordonare a acestora se impune constituirea unor comitete de coordonare alcătuite din 

reprezentanți ai ANES, precum și din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților locale cu competențe în 

dezvoltarea și susținerea serviciilor sociale, respectiv DGASPC, Consiliul Local sector 6 și Inspectoratul 

General de Poliție București.  

Comitetul de Coordonare Locală este o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu 

rol consultativ în procesul de înființare și coordonare a noului serviciu social, care se reunește pe 

parcursul întregii perioade de derulare a proiectului, ori de câte ori este nevoie, pentru a analiza aspecte 

legate de buna organizare a activității centrului de consiliere a agresorilor, în strânsă legătură cu 

monitorizarea progreselor privind prevenirea și combaterea violenței domestice.  

Comitetul de Coordonare Locală funcționează în coordonarea Agenției Naționale pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.  

Secretarul de Stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

îndeplinește rolul de președinte al Comitetului.  

Membrii Comitetului au un mandat de 2 ani care poate fi reînnoit.  

Comitetul de Coordonare Locală este alcătuit din reprezentanții desemnați la nivel de membru – 

titular și membru supleant, din cadrul următoarelor instituții: 

a) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 

b) Consiliul Local; 

c) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 

d) Inspectoratul de Poliție al Municipiului București.  

Comitetul de Coordonare Locală are următoarele atribuții principale: 
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a) Asigură cooperarea dintre instituțiile ai căror reprezentanți îl compun, în vederea bunei 

organizări și funcționări a Centrului de Consiliere a Agresorilor înființat în cadrul DGASPC 

Sector 6; 

b) Sprijină procesul de implementare și monitorizare a Convenției de la Istanbul, sub aspectul 

corelării serviciilor sociale dezvoltate, destinate atât victimelor, cât și agresorilor din mediul 

domestic.  

c) Formulează propuneri privind îmbunătățirea și consolidarea relațiilor interinstituționale dintre 

autoritățile publice implicate în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice; 

d) Promovează schimbul de experiență și de informații în cadrul rețelei naționale de Centre de 

consiliere a agresorilor înființate prin proiectul “Sprijin pentru implementarea Convenției de 

la Istanbul în România” finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/2021 privind înființarea Centrului 

de consiliere pentru agresori si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare, în cadrul 

proiectului “Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” finanțat prin 

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 considerăm necesară și oportună adoptarea prezentului 

proiect de hotărâre.  

 
 

Director General, 

Gabriela Schmutzer 

 


