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Abrevieri  

CE Comisia Europeană  

HG Hotărârea Guvernului  

ONU Organizația Națiunilor Unite  

PAPP Propunere alternativă de politică publică  

UE Uniunea Europeană  

UNECE  United Nations Economic Commission for Europe  

ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 

ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 

MJ – Ministerul Justiției 

MS - Ministerul Sănătății 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MEN – Ministerul Educației Naționale 

CJ - Consiliul Județean 

CLS – Consiliul Local de Sector 

DGASPC – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

CNA – Consiliul Național al Audiovizualului 

APL – Autoritate Publică Locală 

SPAS – Serviciul Public de Asistență Socială 

INML – Institutul Național de Medicină Legală 

INM – Institutul Național al Magistraturii 

POCU – Programul Operaţional Capital Uman 

CSM – Consiliul Superior al Magistraturii 

INS – Institutul Național de Statistică 

COJES – Comisia județeană în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 

ONG - Organizații neguvernamentale 
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Secțiunea 1: Argumente pentru inițierea propunerii de politică publică  

Acest document reprezintă o Propunere alternativă de politică publică (PAPP)  in domeniul bugetarii pe 

baza de gen constituită din analizele și recomandările organizațiilor neguvernamentale, reunite în 

rețeaua Romanian Women’s Lobby, sub coordonarea Fundației Corona promotor proiect si Fundației 

Centrul de Mediere si Securitate Comunitara, partener in proiectul “Bugetarea pe baza de gen in 

politicile publice”. Plecând de la expertize și experiențe din cele mai variate, aceste organizații și-au 

propus sa contribuie, mai întâi la planificarea, apoi la implementarea unei politici publice care sa aduca 

perspectiva bugetarii pe baza de gen si care sa asigurare abordarea integrata a principiului egalității de 

șanse între femei şi bărbați în scopul prevenirii şi combaterii violenței domestice.  

În România, problema violenței domestice este o problemă în egală măsură structurală și instituțională. 

Pe fondul unei culturi a violenței împotriva femeilor și a hărțuirii sexuale, România se confruntă și cu 

probleme de natură administrativă și legislativă. Din păcate, legislația actuală acoperă parțial nevoile 

victimei, neexistând protocoale de acțiune în cazurile de violență de gen, monitorizarea ordinelor de 

protecție provizorii sau permanente și nefiind îndeplinită nevoia de centre de criză, de consiliere sau de 

găzduire în regim de urgență, și ne-existând o dezvoltare clara a unei proceduri care sa acopere nevoile 

de suport imediat ale tuturor victimelor violentei domestice sau de gen. 

De asemenea, victimele violenței de gen se confruntă frecvent cu reticența și cu stereotipurile 

autorităților publice, fie că sunt actori direcți: medici, polițiști, asistenți sociali, magistrați etc., fie că 

discutăm de autoritățile centrale sau locale. Prin aceasta, se limitează accesul victimei la serviciile 

prevăzute prin lege. Este de subliniat și faptul că multe din aceste femei nu își cunosc drepturile, nu 

cunosc noile modificări la legislație, ceea ce duce la crearea unui cerc vicios al abuzului.  

În prezent, Legea nr. 174/2018 din 13 iulie 2018 stipulează: 

Articolul 13 alineatul (1), literele g) şi h)  

g) să îşi prevadă în bugetul anual sume pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de 

asistență socială pentru victimele violenței domestice şi pentru alte măsuri ce vizează prevenirea şi 

combaterea violenţei domestice; 

h) să suporte, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în evidență 

a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu întocmirea actelor juridice, 

precum şi cele necesare pentru obținerea certificatelor medico-legale pentru victimele violenței 

domestice; 
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h1) să suporte, din bugetul local, în cazurile de violență domestică constatate în urma luării în evidență 

a victimei de către serviciile publice de asistență socială, cheltuielile cu asistența medicală a 

victimelor violenţei domestice care nu sunt asigurate medical. 

 

ART. 16^1 

 (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura crearea şi funcționarea serviciilor 

sociale prevăzute la art. 15, într-o distribuție geografică adecvată, care să asigure acces neîngrădit la 

servicii sociale şi asistență tuturor victimelor supuse formelor de violență prevăzute de prezenta 

lege. 

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura crearea şi funcționarea serviciilor 

sociale prevăzute la art. 15, cel puţin la nivel de judeţ, în funcție de identificarea şi evaluarea nevoilor 

persoanelor supuse formelor de violență domestică prevăzute de lege, de pe raza județului, în termen de 

2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor dispoziții legale." 

 

Convenția de la Istanbul rămâne principalul document care abordează implicațiile și prevenirea violenței 

domestice și sexuale. Aceasta a fost ratificată în România în 2016 (Legea nr. 30/2016 din 17 martie 

2016). Art. 20 prevede: 

 

Articolul 20 – Servicii de asistență generală  

1. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele au 

acces la servicii care facilitează recuperarea lor în urma violenţei. Aceste măsuri ar trebui să includă, 

atunci când este necesar, servicii precum consilierea juridică şi psihologică, asistenţa financiară, 

găzduirea, educaţia, formarea şi asistenţa în găsirea unui loc de muncă. 

2. Părţile vor lua măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru a asigura faptul că victimele au 

acces la servicii medicale şi sociale şi faptul că serviciile au alocate resurse adecvate şi că profesioniştii 

sunt formaţi să asiste victimele şi să le trimită către serviciile corespunzătoare. 

 

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 prevede măsuri strategice privind 

combaterea violenței domestice care vizează: 
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- reabilitarea victimei prin activități integrate şi complementare, de informare, consiliere, psihoterapie 

şi alte terapii, derulate în scopul creșterii autonomiei şi conștientizării valorii sociale a individului, a 

dezvoltării responsabilității şi redobândirii abilităților sociale; 

- continuarea procesului de finanțare pentru înființarea de noi unități de prevenire şi combatere a 

violenței domestice. 

 

Se poate remarca în studiul folosit pentru contextualizarea situației în strategia sus-numită că România 

se confruntă și cu o problemă de raportare a cazurilor, aceasta survenind în primul rând pe fondul unei 

culturi a violenței și a unor stereotipuri bine înrădăcinate, dar și pe fondul lipsei unor servicii corelate 

cu nevoile victimelor și a unui ajutor clar și facil de accesat. Lipsa acestor servicii descurajează 

raportarea victimelor, prezenta propunere oferă un cadru de simplificare a procedurilor, tocmai pentru a 

le asigura pe victime că vor primi sprijin instituțional pe tot parcursul procesului, prin măsuri 

administrative și legislative.   

Violența de gen nu ține cont de mediul socio-economic al victimelor sau de diferențele ce țin de spațiul 

geografic: 48% din infracțiuni au avut loc în mediul urban și 52% în mediul rural.  

Din cele 11 456 de fapte de loviri și alte violențe comise în familie în primele șase luni ale anului 2019 

majoritatea agresorilor adulți sunt de sex masculin (92%), iar majoritatea victimelor adulte sunt de sex 

feminin (81%). 

Agresori: 10.621 bărbați, 870 femei, 73 băieți și 13 fete. În primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 

la Poliție în medie în fiecare zi 71 de cazuri în care bărbați au agresat membri de familie. 

Victime: 8.974 femei, 2.098 bărbați, 286 fete și 269 băieți. În medie în fiecare zi din primele 6 luni ale 

anului 2019, 60 de femei au înregistrat plângere la poliție împotriva unui membru de familie pentru 

loviri sau alte violențe. 

În cazul violurilor și agresiunilor sexuale raportate poliției, cele mai multe victime sunt fete minore – 

71 de fete. În medie au fost înregistrate în fiecare săptămână 3 cazuri în care o minoră a fost violată sau 

agresată sexual de un membru de familie. (IGPR, 2019, la solicitarea Centrului FILIA) 
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Secțiunea a 2-a Scopul și obiectivele propunerii de politică publică  

SCOPUL: Elaborarea unei politici publice naționale care să  asigure simplificarea procedurilor la nivel 

local și județean pentru  sprijinirea victimelor  violenței în familie prin înființarea unui fond pentru 

victimele violenței domestice și sexuale. Această politică publică va avea impact a priori asupra 

victimelor care fac parte din grupuri vulnerabile, cu accent pe vulnerabilitate de natură socio-economică. 

Din păcate, în prezent, procedurile complicate și costisitoare le descurajează pe victime să raporteze 

actele de violență sau abuz comise împotriva lor, această politică încercând tocmai să încurajeze 

raportarea și complementeze modificările legislative privind ordinele de protecție și ordinele de 

protecție permanente. De asemenea, prezenta propunere dorește să creeze cadrul necesar pentru o mai 

bună mapare a cazurilor de violență domestică și sexuală și o mai bună cooperare între autoritățile locale, 

instituțiile centrale și alți actori relevanți. 

Obiectiv general: 

Creșterea accesului victimelor violenței domestice și sexuale la servicii de informare, consiliere juridică 

și psihologică, diagnostic și tratament medical de urgența și asistență financiară pentru nevoi imediate, 

alte nevoi urgente (locuire, măsuri de securitate) prin introducerea unui sistem simplificat local de 

decontare a serviciilor/subvenții dintr-un fond dedicat victimelor violentei domestice construit la nivelul 

fiecărui consiliu județean și unde este posibil, consiliu local. 

OS1:Introducerea unui sistem simplificat local de decontare a serviciilor dintr-un fond dedicat 

victimelor violentei domestice construit la nivelul fiecărui consiliu județean și unde este posibil, consiliu 

local. 

OS2: Creșterea raportării în rândul victimelor: procedurile mai clare și o alternativă fezabilă privind 

accesul la servicii susținute financiar dintr-un fond local vor încuraja victimele să raporteze actele de 

violență domestică și sexuală. 
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Secțiunea a 3-a Descrierea opțiunilor de soluționare  

În urma analizei participative, în Rețeaua ROWL, PAPP prezenta propune trei opțiuni de soluționare, dupa 

cum se poate urmări in scenariile de mai jos.  Este important să se aibă în vedere perspectiva de gen și nevoile 

victimelor violenței, în special în situația în care la nivelul administrației publice centrale nu există o mapare 

a situației victimelor și nici o strategie clară în ceea ce privește transpunerea în drept și în practică a 

prevederilor Convenției de la Istanbul. Este esențial să atragem în acest proces și actorii locali, pentru o mai 

bună înțelegere a nevoilor victimelor. 

Propunerea: 

Creșterea accesului victimelor violenței domestice și sexuale la servicii de informare, consiliere 

juridică și psihologică, diagnostic și tratament medical de urgența și asistență financiară pentru nevoi 

imediate, alte nevoi urgente (locuire, măsuri de securitate) prin introducerea unui sistem simplificat 

local de decontare a serviciilor/subventii dintr-un fond dedicat victimelor violentei domestice 

construit la nivelul fiecărui consiliu județean și unde este posibil, consiliu local. 

Care sunt cele trei opțiuni de politică publică: 

Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

Crearea unui fond special  

dedicat victimelor violenței 

domestice  de către Consiliile 

Județene, și acolo unde este 

posibil, consiliul local, care să 

presupună existența unui 

procent din bugetul Consiliilor 

Județene și al Consiliilor 

Locale stabilit proporțional cu 

situația statistică a victimelor 

violenței de gen din acel județ 

sau localitate. Acest fond 

trebuie să fie alocat pentru 

Crearea și implementarea la 

nivelul fiecărui județ al unui  

protocol intre ANES/COJES, 

consiliile județene și instituțiile 

locale responsabile dublat de un  

ghid de implementare al acestuia – 

menit sa operaționalizeze modul în 

care  se refera victima către servicii 

sau se acorda direct 

serviciile/subvențiile necesare 

precum și maniera de decontare a 

acestor servicii/subvenții, cu scopul 

de a  usura accesul victimelor la 

Crearea unui formular special, 

accesibil tuturor victimelor 

violentei domestice -in baza 

căruia să se poată deconta 

serviciile/ subvențiile  garantate 

de fondul special - Formularele 

de cerere și asistența pot fi 

obținute de la  centrele de 

consiliere pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice, 

centrele de informare și 

sensibilizare a populației în 

domeniul prevenirii și combaterii 

http://www.poca.ro/


 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro   8 

decontarea serviciilor de 

informare, consiliere, asistență 

financiară pentru nevoi 

imediate,  de consiliere 

juridică și psihologică, 

diagnostic și tratament 

medical și alte nevoi urgente 

(locuire, măsuri de securitate) 

prin introducerea unui sistem 

simplificat local de decontare 

a serviciilor dintr-un fond 

dedicat victimelor violentei 

domestice construit la nivelul 

fiecarui consiliu judetean și 

unde este posibil, consiliu 

local. 

asistenta rapidă și eficienta la 

serviciile și recuperarea de care au 

nevoie. 

violenței domestice existente la 

nivel judetean și local, precum și 

de la oricare dintre institutiile 

care ofera asistenta și suport în 

baza unui protocol comun semnat 

în baza prezentei politici.  
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Plan de acțiune 

OS1:Introducerea unui sistem simplificat local de decontare a serviciilor/subvențiilor dintr-un fond 

dedicat victimelor violentei domestice construit la nivelul fiecărui consiliu județean și unde este posibil, 

consiliu local. 

Opțiunea 1 

Crearea unui fond special  

dedicat victimelor violenței 

domestice  

Opțiunea 2 

Crearea și implementarea la 

nivelul fiecărui județ al unui  

protocol intre ANES/COJES, 

consiliile județene și instituțiile 

locale responsabile  

Opțiunea 3 

Crearea unui formular special, 

accesibil tuturor victimelor 

violentei domestice  -in baza 

căruia să se poată deconta 

serviciile/ subvențiile  garantate 

de fondul special 

A1.1 Crearea unei linii bugetare 

anuale in bugetul fiecarui 

Consiliu Judetean si Consiliu 

local (municipiu resedinta de 

judet in etapa 1) stabilit in baza 

unui capitol special care 

fundamenteaza acest fond in 

cadrul analizei de nevoi anuale 

realizate conform legea 

174/2018 din 13 iulie 2018 

privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 217/2003, 

articolele  7 aliniat (3) si (7). 

A1.2 Stabilirea cuantumului 

anual alocat fondului pentru 

victimele violentei domestice 

stabilit proporțional cu situația 

statistică a victimelor violenței 

B1.1  Stabilirea institutiilor la 

nivel de judet sau/si local care 

pot oferi serviciile/subventiile 

stabilite prin fond si care vor 

intra in mecanismul de 

decontarea serviciilor/vor acorda 

subventii conform fondului 

stabilit.  

B1.2 Crearea si semnarea unui 

protocol anual intre ANES/ 

COJES, consiliile judetene și 

institutiile si organizatiile locale 

licentiate sa acorde servicii si 

subventii conform legii  

174/2018 din 13 iulie 2018 

privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 217/2003 

si a altor legi care reglementeaza 

C1.1 Stabilirea unui formular 

special, accesibil tuturor 

victimelor violentei domestice -

in baza caruia să se poată  

deconta serviciile/ subventiile  

garantate de fondul special 

valabil la nivel national 

( propunere de formular in 

anexa l  la prezenta propunere) 

C1.2 Adaptarea formularului de 

catre Consiliile Judetene/ 

Consiliile municipale - prin 

introducerea de informatii 

specifice legate de 

institutiile/organizatiile locale la 

nivelul fiecarui judet/municipiu 

resedinta de judet care acorda 

serviciile/subventiile, precum si 
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domestice din acel județ sau 

localitate. Acest fond trebuie sa 

se fundamenteze separat pe 

nevoile de servicii/respectiv 

subventii prevazute de lege dar 

nu se vor limita la acestea dupa 

cum urmeaza: 

- servicii de informare 

- servicii de consiliere juridică  

-servicii de consiliere 

psihologică si asistenta 

posttraumatica pentru victima si 

copiii acesteia 

- diagnostic și tratament medical 

de urgența (certificate medico -

legale, asistenta medicala in caz 

de viol, violenta sexuala, 

tratament stomatologic de 

urgenta, alte servicii medicale 

necesare ca urmare a traumelor 

suferite) 

-subventie/ asistență financiară 

pentru nevoi imediate, alte nevoi 

urgente (fond pentru chirie pe 

termen scurt -locuire, măsuri de 

securitate- schimbarea 

incuietorilor la usa, schimbarea 

cartelei telefonice, samd)  

serviciile prevazute in fondul 

pentru victime la nivelul fiecarui 

judet/municipiu resedinta de 

judet.  

B1.3 Pilotarea acestui model 

timp de 2 ani la nivelul fiecărui 

judet -consilii județene si 

consiliul general al 

Bucureștiului. 

B1.4 Actualizarea anuala a 

instituțiilor/organizaților 

semnatare a protocoalelor locale, 

in baza acreditarilor/licentierilor 

si inscrierii acestora in lista de 

institutii/organizatii care ofera 

servicii specifice conform legii 

in plan local/judetean si 

indeplinesc conditiile sa ofere 

aceste servicii. 

a tipului de servicii 

accesibile/cuantumului 

subventiei oferite la nivelul 

fiecarui judet/municipiu, si 

aferente anului in care acestea 

sunt oferite.  

C1.3 Elaborare formulare la 

nivel national specifice de 

solicitare servicii/subventii 

pentru fiecare tip de 

serviciu/subventie stabilit prin 

prezenta politica, ca model de a 

fi utilizat in plan judetean/local. 

C1.4 Adaptarea formularelor in 

plan judetean/local cu informatii 

cu privire la lista organizatiilor 

care ofera in anul respectiv 

serviciile, tipul serviciilor si 

cuantumul subventiilor 

disponibile, acolo unde este 

cazul. 
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A1.3 Stabilirea criteriilor de 

admisibilitate si eligibilitate 

pentru beneficiarii adulti si/sau 

minori ai fiecarui tip de 

serviciu/subventie precum si 

durata/ frecventa acodarii 

acestor servicii/subventii.  

OS2: Creșterea raportării în rândul victimelor: procedurile mai clare și o alternativă fezabilă privind 

accesul la servicii susținute financiar dintr-un fond local vor încuraja victimele să raporteze actele de 

violență domestică și sexuală. 

Opțiunea 1 

Crearea unui fond special  

dedicat victimelor violenței 

domestice  

Opțiunea 2 

Crearea și implementarea la 

nivelul fiecărui județ al unui  

protocol intre ANES/COJES, 

consiliile județene și instituțiile 

locale responsabile  

Opțiunea 3 

Crearea unui formular special, 

accesibil tuturor victimelor 

violentei domestice  -in baza 

căruia să se poată deconta 

serviciile/ subvențiile  garantate 

de fondul special 

A2.1 Organizarea unor sesiuni 

de training pentru Consiliile 

Judetene/municipale -actorii 

responsabili de crearea acestui 

fond in domeniul bugetarii pe 

baza de gen, în spiritul egalității 

de șanse între femei și bărbați, in 

vederea sprijinirii acestora in 

fundamentarea propunerii 

privind fondul, documentarea 

acestuia, analiza resurselor 

necesare si elaborarea propunerii 

B2.1 Organizarea unor sesiuni 

de training pentru Consiliile 

Judetene/municipale -și 

institutiile si organizatiile locale 

licentiate sa acorde servicii si 

subventii conform legii  

semnatare a protocolului de 

colaborare in vederea 

implementarii fondului pentru 

victime- in domeniul bugetarii 

pe baza de gen, în spiritul 

egalității de șanse între femei și 

C2.1 Campanie online de 

promovare a acestui fond -

nationala, dublata de aparitii de 

articole si interventii in media 

nationala si locala 

C2.2 Campanii locale de 

promovare a fiecarui fond 

judetean/locale 

C2.3 crearea unui ghid pentru 

victimele violenței domestice, cu 

pașii ce trebuie parcurși și cu 

http://www.poca.ro/


 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro   12 

finale (traineri, materiale de 

curs, materiale de diseminare) 

 

bărbați, in vederea sprijinirii 

acestora in stabilirea tipului de 

servicii oferite local si a 

cuantumului subventiilor 

accesibile (traineri, materiale de 

curs, materiale de diseminare) 

actele necesare pentru accesarea 

fondului  

C2.4 Semnalarea în cadrul 

consiliilor județene și al 

consiliului municipiului 

București și în instituțiile care 

ofera serviciile si subventiile a  

existenței a acestui fond 
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Secţiunea a 4-a Identificarea şi evaluarea impactului  

Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

4.1. Impactul 

economic și asupra 

mediului de afaceri  

Vulnerabilitățile identificate pot 

genera o perpetuare a unor situații 

de dependență, de exemplu lipsa 

veniturilor/a unei locuințe în rândul 

victimelor violenței domestice și 

sexuale poate genera un nivel 

scăzut de educație (prin părăsirea 

timpurie a școlii sau a locului de 

muncă actual) dar și un acces scăzut 

pe piață muncii sau la alte servicii. 

Corelativ, lipsa accesului 

victimelor violenței domestice și 

sexuale la anumite servicii, poate 

conduce la un acces limitat pe piață 

muncii, victima neputând susține 

Măsura va contribui semnificativ la 

creșterea accesibilității serviciilor publice 

mai bine targhetate din perspectiva 

egalității de gen si va asigura o 

simplificare a procedurilor pentru 

victimele violentei domestice si sexuale. 

Totodată, măsură va contribui implicit si 

la  creșterea accesului victimelor 

violentei domestice si sexuale la piața 

muncii, victimele aflând-se in poziția de 

a se putea integra cu succes pe piața 

muncii 

Măsura va contribui semnificativ la 

creșterea accesibilității serviciilor publice 

mai bine targhetate din perspectiva egalității 

de gen si va asigura o simplificare a 

procedurilor pentru victimele violentei 

domestice si sexuale. De asemenea, măsura 

va contribui la incurajarea victimelor sa 

raporteze actele de violenta sau abuz comise 

impotriva lor, conducand la cresterea 

raportarii in randul victimelor violentei 

domestice si sexuale si o mai buna alocare 

bugetara (conform nevoilor actuale) 
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Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

un stil de viață care să-i permită 

accesul la piață muncii. 

Cuantumul costurilor legate de 

perpetuarea actualelor practici, 

precum lipsa unor inițiative care să 

promoveze accesul la muncă a 

grupurilor vulnerabile și 

promovarea egalității de șanse a 

femeii, vor fi suportate de mediul 

de afaceri și vor avea un impact 

economic negativ. În lipsa creșterii 

accesului victimelor violenței 

domestice și sexuale la anumite 

servicii care ii pot imbunatati 

vizibil modul de viata si 

posibilitatea de a se integra pe piata 

muncii, mediul de afaceri va avea 

implicit un acces limitat la anumite 

http://www.poca.ro/
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Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

beneficii existente (subvenționări) 

pentru angajarea persoanelor 

apartind acestei categorii de grupuri 

vulnerabile. 

4.2. Impactul bugetar 

și financiar 

Cuantumul costurilor neangajate, 

prin lipsa unui mecanism de 

construcție a unui fond pentru 

victimele violenței domestice și 

sexuale, va fi semnificativ depășit 

de cuantumul daunelor economice 

generate de limitarea accesului 

victimelor la servicii de locuire, 

consiliere juridică și la tratament 

medical prin simplificarea și 

îmbunătățirea procedurilor de 

decontare. 

 

Cuantumul costurilor angajate pentru 

crearea unui fond special, dedicat 

victimelor violentei domestice este unul 

relativ ridicat insa cuantumul beneficiilor 

generate va fi semnificativ mai mare. 

Vor fi estimate costuri legate de 

decontarea cheltuielilor de locuire a 

victimei si a copilului/copiilor, daca este 

cazul, pe o perioda de maximum 6 luni, in 

situatia in care pe teritoriul respectivului 

judet nu exista un centru care sa satisfaca 

nevoile victimei. 

Cuantumul costurilor angajate pentru 

crearea unui mecanism de decontare a 

serviciilor de catre Consiliile Județene este 

unul relativ scazut. Vor fi estimate costuri 

legate de decontarea serviciilor  dar si 

costuri legate de resursa umana necesara 

pentru efectuarea tuturor procedurilor 

necesare de decont 

Cuantumul costurilor angajate cu serviciile 

medicale de urgența este același din 

perspectiva institutiilor care ofera gratuitate 

victimei. Vor fi estimate costuri legate de 

oferirea gratuita a unor investigatii medico-
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Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

Vor fi estimate costuri legate de resursa 

umana necesara pentru efectuarea tuturor 

procedurilor necesare de decont. 

legale dar si costuri legate de resursa umana 

necesara pentru eliberarea actului special de 

constatare a faptei. 

- servicii de informare 

- servicii de consiliere juridică  

-servicii de consiliere psihologică si 

asistenta posttraumatica pentru victima si 

copiii acesteia 

- diagnostic și tratament medical de urgența 

(certificate medico -legale, asistenta 

medicala in caz de viol, violenta sexuala, 

tratament stomatologic de urgenta, alte 

servicii medicale necesare ca urmare a 

traumelor suferite) 

-subventie/ asistență financiară pentru nevoi 

imediate, alte nevoi urgente (fond pentru 

http://www.poca.ro/


 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 
www.poca.ro   17 

Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

chirie pe termen scurt -locuire, măsuri de 

securitate- schimbarea încuieturilor la ușă, 

schimbarea cartelei telefonice, samd)  

4.3. Impactul social 

 

Victimele violentei de gen se 

confrunta frecvent cu reticenta si cu 

stereotipurile autorităților publice, 

fie ca vorbim de actori direcți, fie de 

autorități centrale sau locale. 

Aceasta situatie conduce la 

limitarea accesului victimei la 

serviciile prevazute prin lege. 

Totodata, România se confruntă cu 

o problemă de raportare a cazurilor, 

aceasta survenind în primul rând pe 

fondul unei culturi a violenței și a 

unor stereotipuri bine înrădăcinate, 

Un impact pozitiv va putea fi observat 

asupra beneficiarilor acestui fond de 

urgenta. Victimele violentei domestice si 

sexuale vor beneficia astfel de 

îmbunătățirea generala modului de viața 

prin accesarea unui locuinte, care sa ii 

permita implicit posibilitatea de a accesa 

servicii educationale si de a se integra pe 

piata muncii. Impactul pozitiv se va 

reflecta si asupra copilului/copiilor 

victimei (atunci cand este cazul), acestia 

beneficiind implicit de imbunatatirea 

conditiilor de viata si de cresterea 

accesului la anumite servicii. 

Un impact pozitiv va putea fi observat 

asupra beneficiarilor mecanismului de 

decontare a serviciilor de către Consiliile 

Județene. Victimele violentei domestice si 

sexuale vor beneficia astfel de cresterea sau 

imbunatatirea generala a tipului de 

informatii primite cu privire la serviciile de 

care pot beneficia ca victime ale  violentei 

domestice si sexuale si 

implicit cresterea accesului la diferite 

servicii existente. 

Promovarea acestor schimbări va contribui 

semnificativ la diminuarea și prevenirea 
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Impact Scenariul de referință Opțiunea 1 Opțiunile 2 și 3 

dar și pe fondul lipsei unor servicii 

corelate cu nevoile victimelor și a 

unui ajutor clar și facil de accesat. 

Lipsa acestor servicii descurajează 

implicit raportarea victimelor. 

Categoriile vulnerabile rămân 

marginalizate cu costuri sociale 

ridicate. 

Promovarea acestor schimbări va 

contribui semnificativ la diminuarea și 

prevenirea discriminării, la reducerea 

decalajelor din perspectiva egalității de 

șanse. 

discriminării, la reducerea decalajelor din 

perspectiva egalității de șanse.  

Totodată, o mai buna cooperare in rândul 

actorilor instituționali implicați va putea fi 

observabila. 

 

4.4. Impactul asupra 

mediului 

înconjurător  

Nu este cazul Nu este cazul Nu este cazul 

 

Notă privind impactul bugetar:  

ONG-urile, care au elaborat această propunere alternativă de politică publică, sunt actori externi care nu dispun de informațiile bugetare pe care 

le deține administrația. Analiza de față are la bază mai ales aspecte sintetice și calitative.  

Pentru estimarea precisă a costurilor, este necesar ca fiecare dintre măsurile propuse să fie detaliată pentru operaționalizarea implementării. 

Pentru referință, la momentul acestei propuneri se apreciază:  
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- Toate măsurile propuse implică în prima instanță costuri asociate resurselor umane incluse deja în structura de funcționare a consiliilor județene 

și al consiliilor locale, dat fiind faptul că implementarea presupune expertiză specifică în adaptarea de metodologii, propuneri de ajustare a 

regulamentelor și a legislației existente, relaționarea ministerelor cu structurile teritoriale și cu reprezentanții instituțiilor si organizațiilor care 

vor oferi in plan local serviciile si subventiile propuse, etc. Pentru estimarea acestor costuri se pot considera ca referință costurile salariale și 

cele instituționale asociate raportat la structura de personal cu responsabilități în domeniile adresate de prezenta politică publică.  

- Adițional, pentru programele de formare și pentru măsurile care vizează organizarea de acțiuni tip concurs sau campanii de promovare, în 

funcție de țintele anuale asumate (în termeni de număr de specialiști formați) se pot estima costuri de asociate prin considerarea opțiunii costurilor 

unitare și/sau a sumelor forfetare calculate și/sau utilizate în implementarea proiectelor finanțate prin fonduri structurare în perioada de 

programare actuală. (Măsuri vizate în mod particular: A2.1,A2.2  etc.) 

- Parte din măsuri implică acțiuni de pilotare a unor programe suport și/sau implicarea de consultanță externă specifică. Pentru estimarea 

costurilor în construirea acestor programe se pot considera ca referință opțiunile de cost cu resursa umană utilizate în implementarea proiectelor 

finanțate din fondurile structurale (Măsuri: A2.1. B2.1, C2.1, C2.2, C2.3, C2.4 etc.)

http://www.poca.ro/
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Secțiunea a 5-a: Selectarea opțiunii  

Toate cele 3  opțiuni de soluționare satisfac  

1) criteriul relevanței. Ținând cont de problemele discutate în Secțiunea 1, politica publică pentru 

elaborarea mecanismului de construcție al unui fond dedicat victimelor violenței domestice de către 

Consiliile Județene și Consiliile municipale este foarte relevantă pentru că în present, la nivel 

instituțional și societal ne confruntăm cu o cultură a violenței și cu proceduri complicate, deseori acestea 

ajungând să fie în detrimentul victimelor.  

 

În România stereotipurile de gen sunt bine fundamentate, iar la nivel societal există o preganantă cultură 

a violenței și a misoginismului. Aceasta se propagă, din nefericire, și la nivel instituțional. De foarte 

multe ori, actorii relevanți (polițiștii, procurorii, medicii etc.) tind să blameze victima sau să minimizeze 

situația în care aceasta se află tocmai pe fondul stereotipurilor deprinse din educație. 

 

Barometrul de Gen România 2018, realizat de Centrul FILIA, ne arată magnitudinea acestor stereotipuri: 

50.8% dintre respondenți consideră că femeia trebuie să își urmeze bărbatul, iar 69.8% sunt de acord cu 

afirmația bărbatul este capul familiei. Din păcate, stereotipurile de gen și această cultură a violenței sunt 

dublate de lipsa unui cadru legislativ cuprinzător, care să pună în aplicare toate prevederile Convenției 

de la Istanbul și care să transpună pe lângă aceasta și recomandările Comisiei CEDAW din cadrul ONU. 

Mai mult, cultura violenței este potențată și de o cultură a birocrației – procedurile de decontare și alte 

proceduri administrative sunt în continuare complicate și le descurajează pe victime. 

 

Din păcate perpetuarea status quo-ului actual poate avea consecințe nefaste: În primele 6 luni ale anului 

2019, și-au pierdut viața 21 de femei, 13 bărbați și 2 fete în urma violențelor comise asupra lor de foști 

sau actuali parteneri sau alți membri ai familiei, 31 de agresori fiind adulți de sex masculin. (IGPR, 2019, 

la solicitarea Centrului FILIA) 

 

Două alte criterii pot susține alegerea tuturor celor 3 opțiuni de soluționare:  

 

2) Criteriul eficacității. Opțiunile sunt eficace fiindcă mizează pe bune practici și instrumente 

administrative care și-au dovedit deja utilitatea în diferite proiecte, nefiind necesare schimbări 
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fundamentale în legislație, ci doar clarficiări și simplificări.  

 

3) Criteriul eficienței. Opțiunile sunt eficiente fiindcă exploatează existentul. Bunele practici și 

instrumentele pentru decontare pe care le promovează există deja în mare parte, prin urmare ele nu mai 

necesită resurse (costuri, timp) pentru realizare, ci doar pentru scalare, pilotare, diseminare.  

 

Totodată, există un criteriu de evaluare foarte important care nu susține suficient această opțiune de 

soluționare:  

 

4) Impactul. Este probabil ca opțiunea 3 centrată pe procedura de decontare să nu motiveze victimele să 

se folosească de aceasta, rămânând în continuare probleme ce țin de componenta birocratică și 

nerezolvând problema lipsei adăposturilor sau a centrelor de urgentă și consiliere. Chiar dacă aceste 

inițiative vor fi eficace și eficiente, nu ne așteptăm ca ele să aibă impactul sistemic necesar. Iar in 

optiunea 1 in care fondul implica si decontarea unor servicii de locuire - nu ne oferă garanții a priori în 

ceea ce privește atingerea scopului, obiectivului general și obiectivelor specifice vizate de această 

politică publică. 

 

Un impact sistemic al primei opțiuni de soluționare este puțin probabil, însă este posibil. Abordarea 

administrative va putea avea un impact sistemic dacă între instituțiile centrale și cele teritoriale se va 

ajunge la o bună coordonare. În afara soluționării pe cale administrativă a problemei fondului special 

pentru victime, este necesară și pregătirea specialiștilor și a altor actori care intră în contact cu victimele 

(funcționari, medici, judecători, procurori etc.) sub semnul egalității de șanse între femei și bărbați. Este 

necesară și sensibilizarea publicului larg în problema violenței domestice – este necesar să fie prezentată 

magnitudinea acestui fenomen, la nivel județean și national.  

 

ONG-urile recomandă selectarea concomitenta a celor 3 opțiuni care prevad o acțiune masivă și rapidă 

care să resolve problema lipsei centrelor de urgență și de consiliere. Dar, pentru ca aceastea să fie 

selectate, va trebui ca administrația să evalueze un al cincilea criteriu, pentru evaluarea căruia ONG-

urile nu dispun de informația specifică necesară:  

 

5) Criteriul viabilității. Este de dorit ca administrația să evalueze cât mai realist viabilitatea corpusului 

de măsuri prevăzute pentru soluționare, pentru ca o decizie finală pentru această opțiune să poată fi luată 
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de către ANES. 

 

Selectarea concomitenta a celor 3 optiuni este de dorit fiindcă este cea în măsură să asigure o reală 

schimbare în situația victimelor violenței domestice. Acest scenariu este în conformitate cu 

recomandările europene și cu recomandările din Convenția de la Istanbul. 

 

Conform recomandărilor europene, în România sunt necesare 184 de locuri în adăposturi pentru femei, 

cinci centre de criză pentru victimele violului, 19 centre de consiliere pentru victimele femei. Conform 

recomandărilor The Final Activity Report of the Council of Europe Task Force to Combat Violence 

against Women, including Domestic Violence (EG-TFV (2008)6)i ar trebui să existe minimum: 

●     Un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori; 

●     Un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei, acoperind toate regiunile 

geografice; 

●     Un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei. (Combating violence against 

women: minimum standards for support services www.coe.int/equality) 

 

ONG-urile care au elaborat această PAPP  atrag atenția administrației asupra caracterului urgent și vital 

al problemelor pe care politica le abordează (maparea situației victimelor violenței domestice, găsirea 

unei soluții alternative în contextul unui număr insuficient de centre de urgență sau de consiliere pentru 

victime, lipsa pregătirii specialiștilor care intră în contact cu victimele violenței domestice), acestea 

determinând nevoia de a dezvolta rapid politica publică printr-o colaborare între instituțiile centrale și 

teritoriale. 

 

Secţiunea a 6-a Procesul de consultare publică 

Această PAPP este realizată pe baza contribuțiilor organizațiilor neguvernamentale participante in 

cadrul proiectului Bugetarea pe baza de gen in politicile publice. Acestea au  participat la instruiri in 

domeniul elaborarii de politici publice si bugetarii pe baza de gen în baza exprimării motivației 

organizaționale și al angajamentului de a contribui la elaborarea documentului și la implementarea 

măsurilor propuse. 
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Procesul participativ de elaborare a implicat, timp de 6 luni, circa 60 de ONG-uri cu experiențe 

semnificative în domeniul serviciilor sociale, violentei domestice, egalitatii de sanse, dezvoltarii rurale 

si comunitare. Lista ONG-urilor care au participat la instruire este anexstă acestui document (Anexa 3). 

Etapele de elaborare a documentului au fost: identificarea unui prim set de propuneri(noiembrie 2018, 

ateliere cu 80 participanți), selecția măsurilor pe baza criteriilor de eficacitate, eficiență și impact 

(aprilie-mai 2019), documentare măsuri, analiză, redactare și feedback în cadrul ONG-urilor care au 

propus masuri (februarie – mai 2019), redactarea draftului pentru consultare (aprilie-mai 2019, 3 ateliere 

cu peste 20 participanți/fiecare, la care au participat experti in domeniul bugetarii de gen din Portugalia, 

Italia, si European Women’s Lobby -la nivel european). 

Pe parcursul elaborării, echipa inițiatoare a realizat eforturi de implicare a părților interesate și a 

instituțiilor cu autoritate în domeniu, prin invitarea acestora la evenimentele proiectului și întâlniri de 

lucru, organizarea de întâlniri specifice, comunicări în scris. În luna august 2019, au fost organizate în 

parteneriat cu ANES patru evenimente de audieri publice la Iasi, Bacau si Vaslui (12 august, 29 august, 

30 august si 2 septembrie 2019) la care au participat aproximativ 80 de persoane reprezentanți ai 

sectorului universitar, sectorului nonguvernamental, mass media, administratiei publice locale din 

judetele Iasi, Botosani, Bacau, Vaslui (primarii de comune, municipii si consilii judetene), administratia 

prezidentiala, directii de asistenta sociala comunitara, directii generale de asistenta sociala si protectia 

copilului, directii judetene de sanatate publica, spitale de urgenta si servicii de medicina legala regionale 

si judetene, AJPIS Iasi, Bacau si Vaslui, inspectorate judetene de politie din Iasi, Bacau si Vaslui, 

inspectorate scolare judetene, institutia prefectului, inspectorate teritoriale de munca din Iasi, Bacau si 

Vaslui, CJRAE, AJOFM din Iasi, Bacau si Vaslui, agentia nationala impotriva traficului de persoane.  
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Secțiunea a 7-a Măsuri postadoptare  

Măsurile post-adoptare sunt de două tipuri.  

A) Măsuri legislative, care vizează adoptări sau revizuiri de acte normative pentru adoptarea și 

implementarea actualei PPAP. Cele mai importante măsuri legislative includ:  

- Crearea unei linii bugetare anuale in bugetul fiecărui Consiliu Județean si Consiliu local (municipiu 

reședința de județ in etapa 1) stabilit in baza unui capitol special care fundamentează acest fond in 

cadrul analizei de nevoi anuale realizate conform legea 174/2018 din 13 iulie 2018 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003, articolele  7 aliniat (3) si (7). 

- Stabilirea cuantumului anual alocat fondului pentru victimele violentei domestice  proporțional cu 

situația statistică a victimelor violenței domestice din acel județ sau localitate. Acest fond trebuie sa se 

fundamenteze separat pe nevoile de servicii/respectiv subvenții prevăzute de lege dar nu se vor limita 

la acestea după cum urmează: 

- servicii de informare 

- servicii de consiliere juridică  

-servicii de consiliere psihologică si asistenta posttraumatica pentru victima si copiii acesteia 

- diagnostic și tratament medical de urgența (certificate medico -legale, asistenta medicala in caz de 

viol, violenta sexuala, tratament stomatologic de urgenta, alte servicii medicale necesare ca urmare a 

traumelor suferite) 

-subvenție/ asistență financiară pentru nevoi imediate, alte nevoi urgente (fond pentru chirie pe termen 

scurt -locuire, măsuri de securitate- schimbarea încuietorilor la ușă, schimbarea cartelei telefonice, 

samd)  

B) Măsuri soft, non legislative, care vizează acțiuni operaționale pentru implementarea celor 2 

obiective ale PPAP:  

- Stabilirea criteriilor de admisibilitate si eligibilitate pentru beneficiarii adulti si/sau minori ai fiecarui 

tip de serviciu/subventie precum si durata/ frecventa acodarii acestor servicii/subventii.  

- Stabilirea institutiilor la nivel de judet sau/si local care pot oferi serviciile/subventiile stabilite prin 

fond si care vor intra in mecanismul de decontarea serviciilor/vor acorda subventii conform fondului 

stabilit.  

-Crearea si semnarea unui protocol anual intre ANES/ COJES, consiliile judetene și institutiile si 

organizatiile locale licentiate sa acorde servicii si subventii conform legii  174/2018 din 13 iulie 2018 
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privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 si a altor legi care reglementeaza serviciile 

prevazute in fondul pentru victime la nivelul fiecarui judet/municipiu resedinta de judet.  

- Pilotarea acestui model timp de 2 ani la nivelul fiecarui judet -consilii judetene si consiliul general al 

Bucurestiului. 

-Actualizarea anuala a institutiilor/organizatilor semnatare a protocoalelor locale, in baza 

acreditarilor/licentierilor si inscrierii acestora in lista de institutii/organizatii care ofera servicii specifice 

conform legii in plan local/judetean si indeplinesc conditiile sa ofere aceste servicii. 

- Stabilirea unui formular special, accesibil tuturor victimelor violentei domestice -in baza caruia să se 

poată  deconta serviciile/ subventiile  garantate de fondul special valabil la nivel national ( propunere de 

formular in anexa l  la prezenta propunere) 

-Adaptarea formularului de catre Consiliile Judetene/ Consiliile municipale - prin introducerea de 

informatii specifice legate de institutiile/organizatiile locale la nivelul fiecarui judet/municipiu resedinta 

de judet care acorda serviciile/subventiile, precum si a tipului de servicii accesibile/cuantumului 

subventiei oferite la nivelul fiecarui judet/municipiu, si aferente anului in care acestea sunt oferite.  

-Elaborare formulare la nivel national specifice de solicitare servicii/subventii pentru fiecare tip de 

serviciu/subventie stabilit prin prezenta politica, ca model de a fi utilizat in plan judetean/local. 

-Adaptarea formularelor in plan judetean/local cu informatii cu privire la lista organizatiilor care ofera 

in anul respectiv serviciile, tipul serviciilor si cuantumul subventiilor disponibile, acolo unde este cazul. 

-Organizarea unor sesiuni de training pentru Consiliile Judetene/municipale -actorii responsabili de 

crearea acestui fond in domeniul bugetarii pe baza de gen, în spiritul egalității de șanse între femei și 

bărbați, in vederea sprijinirii acestora in fundamentarea propunerii privind fondul, documentarea 

acestuia, analiza resurselor necesare si elaborarea propunerii finale (traineri, materiale de curs, materiale 

de diseminare) 

- Organizarea unor sesiuni de training pentru Consiliile Judetene/municipale -și institutiile si 

organizatiile locale licentiate sa acorde servicii si subventii conform legii  semnatare a protocolului de 

colaborare in vederea implementarii fondului pentru victime- in domeniul bugetarii pe baza de gen, în 

spiritul egalității de șanse între femei și bărbați, in vederea sprijinirii acestora in stabilirea tipului de 

servicii oferite local si a cuantumului subventiilor accesibile (traineri, materiale de curs, materiale de 

diseminare) 

-Campanie online de promovare a acestui fond -nationala, dublata de aparitii de articole si interventii in 

media nationala si locala 

- Campanii locale de promovare a fiecarui fond judetean/locale 
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- crearea unui ghid pentru victimele violenței domestice, cu pașii ce trebuie parcurși și cu actele necesare 

pentru accesarea fondului  

-Semnalarea în cadrul consiliilor județene și al consiliului municipiului București și în instituțiile care 

oferă serviciile si subvențiile a  existenței a acestui fond 

 

Măsurile post-adoptare soft vor fi realizate în principal de ANES, cu contribuția MM pentru acțiuni 

specifice, cu sprijinul Rețelei ROWL. Aceasta poate fi implicată în planificarea detaliată a măsurilor 

operaționale, implementarea și evaluarea lor.  

 

Monitorizare și evaluare:  

Monitorizarea politicii și a inițiativelor legislative și non-legislative ulterioare poate fi realizată prin 

două tipuri de indicatori:  

- indicatori ce vizează numărul și tipul de documente legislative (ordine de ministru, HG-uri, legi, ordine 

etc.) și non-legislative (recomandări, metodologii, culegeri de resurse etc.) emise, revizuite, aprobate de 

ANES și alți actori relevanți pentru implementarea actualei propuneri;  

 

- indicatori ce vizează numărul și tipul de actori implicați în implementarea politicii: persoane, ONG-

uri, specialiști sau actori relevanți sensibilizați / formați / implicați în procese de pilotare;  ONG-uri, 

firme, instituții, mass media, comunități locale care aplică prevederile politicii  (de ex., creșterea 

numărului de actori relevanți formați în spiritul egalității de gen, creșterea numărului de cereri pentru 

decontare din fondul dedicat etc.). 

Evaluarea politicii poate fi realizată de ANES. ROWL poate fi implicată în procesul de evaluare 

(intermediar, final), în special pentru colectarea de date din societatea civilă.  
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Anexa 1 

 

Fond pentru sprijinirea victimelor  violenței în familie 

 

Dacă ați suferit vătămări fizice sau psihice, daune sau pierderi ale proprietății dvs. Ca rezultat al unui 
act de violență, este posibil să fiți eligibil să solicitați sprijinul  

Violența domestică, agresiunea sexuală și tentativa de agresiune sexuală sunt acte de violență pentru 
care sprijinul victimei este disponibil. 

 

În funcție de circumstanțele dvs., sprijinul victimelor poate include: 

Consiliere - pentru a vă ajuta cu recuperarea 

Asistență financiară pentru nevoi imediate - pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră urgente 

De exemplu: 

• Tratament medical de urgență  

• Mutarea într-un loc mai sigur 

• Îmbunătățirea siguranței și securității casei dvs., de ex. schimbând încuietori 

 

Asistență financiară pentru pierderi economice - pentru a vă ajuta cu reabilitarea și recuperarea 

De exemplu: 

• Pierderea  

• Tratament medical și stomatologic 

• Costul cheltuielilor de trai, de ex. asistență pentru închiriere, mobilier, îngrijire pentru copii, facturi 
pentru casă 

• Cheltuieli legate de pierderea sau deteriorarea efectelor personale 

 

Limite de timp pentru formularea unei cereri 

Se aplică termene diferite în funcție de tipul de violență suferit și de tipul de sprijin pe care doriți să îl 
solicitați. 

 

Vă rugăm să citiți ghidul de asistență al serviciilor pentru victime pe verso pentru un rezumat al 

suport disponibil și limite de timp 
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Informații suplimentare și asistență 

Formularele de cerere și asistența pot fi obținute de la serviciile pentru victime 

 

Tip de suport Scop Beneficii 
Cine este 
eligibil a 
aplica? 

Ce dovezi sunt 
necesare 

Cât timp ai sa 
revendici 

Informații, 
sesizări 

și sfaturi 

pentru a ajuta la 
recuperarea ta 

 

 

Orientare prin 
sistemul 
juridic și 
serviciile de 
asistenta 
sociala 

• Sprijin pentru 
criză. 

• Toate 
victimele 
violentei 
domestice sau 
violentei pe 
baza de gen 

Nici una Nu se aplică 
nicio limită de 
timp 

Consiliere 
psihologica 

 

 

Pentru a ajuta 
la recuperarea 
ta.  

• O primă etapa 
de zece ore de 
consiliere. 

• Încă 12 ore, 
dacă este 
necesar. 

•Toate 
victimele 
violentei 
domestice sau 
violentei pe 
baza de gen 

Formular.  Nu se aplică 
nicio limită de 
timp. 

Asistență 
financiară 

pentru nevoi 
imediate 

 

 

 

Pentru a vă 
adresa  

nevoile 
urgente 

• Cheltuieli de 
Urgență 
medicale și 
stomatologice 

 

Certificate 
medico legale  

• Costuri de 
relocare (locație 
mai sigură). 

Limitata la suma 
de ….. 

  Toate 
victimele 
violentei 
domestice sau 
violentei pe 
baza de gen 

Raportul 
Poliției  sau 
raport medical, 
plus probe a 
eventualelor 
cheltuieli fiind 
revendicate 

În cel mult doi 
ani de la 

incident sau în 
termen de doi 
ani de cand a 
implinit 18 ani 
pentru copii. 
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Tip de suport Scop Beneficii 
Cine este 
eligibil a 
aplica? 

Ce dovezi sunt 
necesare 

Cât timp ai sa 
revendici 

• Costuri 
funerare 
plafonate separat 

la suma….. 

 

Asistență 
financiară 

pentru pierderi 
economice 

 

 

 

 

Pentru a vă 
ajuta 
reabilitarea și 

recuperare. 

• Pierderea 
câștigului real. 

• Asistență cu 
costuri legate de 
cheltuieli 
curente și 

alte cheltuieli. 

• Cheltuieli 
asociate cu 
pagubele 

la efectele 
personale. 

• Cheltuieli 
legate de justiție. 

• Cheltuieli 
medicale și 
stomatologice. 

• Total plafonat 
la …...lei 

• Victimele 
primare. 

• Părinții unui 
copil victima 
pot fi eligibili 

• Membrii 
familiei 

a victimelor 
omuciderii 

pot accesa 
justificat 

cheltuieli. 

Raport de la 
poliție sau 

agenție 
guvernamentală 

și dovezi de 
vătămare, 

plus dovada de 

orice cheltuieli 
fiind 

revendicat. In 
unele cazuri 

mai multe 
informații pot 

fi cerute 

În cel mult doi 
ani de la 

incidentul sau 
în termen de 
doi ani 

a împlinit 18 
ani pentru 
copii.  

Nu este o limită 
de timp pentru 
victimele 
agresiunii 
sexuală  
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ANEXA 2 
 Titlul proiectului: Bugetarea pe bază de gen în politicile publice  

 Numărul de identificare al contractului: SIPOCA/SMIS2014+: 359/111319 

 Beneficiar - Fundația Corona  

 PARTENER – FUNDAȚIA CENTRUL DE MEDIERE SI SECURITATE 
COMUNITARA  

 

CENTRALIZATOR BENEFICIARI PROIECT – ONG-uri 

 
Nr. 
crt. Nume organizație 

1 Asociația Lucrătorilor din Textile, Confecții, Pielărie 

2 Asociația "ART-MEȘTEȘUGURILE PRUTULUI" - IAȘI 

3 Fundația Policy Center for Roma and Minorities 

4 Asociația Femeile se Implică 

5 Fundația pentru copii "Sfântu Sava" de la Buzău 

6 Asociația Psihosfera Brașov 

7 Asociația Pas Alternativ 

8 Asociația Imagis 

9 Asociația pentru Sănătate 

10 Asociația Romanian Women’s Lobby 

11 Asociația Șansa ta 

12 Fundația CORONA 

13 Asociația Femeia Contează 

14 Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară 

15 Asociația Centrul FILIA 

16 Fundația Șanse Egale pentru Femei 

17 Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale - FONSS 

18 Asociația Oamenilor de Afaceri Iasi 2003 

19 Fundația The Open Network for Community Development 

20 Asociația COSI 

21 Asociația Inițiativa Ajutor Persoane Vulnerabile 

22 Asociația Stejarii Argintii 
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23 Asociația Femeilor din Mediu Rural "Olga Sturdza" 

24 Asociația Filantropia Porolissum Zalău 

25 Asociația Organizația HUTUL-EKO Brodina 

26 Asociația Femeilor Jurnaliste din România "Ariadna" 

27 Asociația SEVA 

28 Asociația Cu sufletul în palmă 

29 Asociația ORIENTAT 

30 Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară filiala Iași 

31 Asociația EUROPANET 

32 Asociația Breasla Constructorilor Ieșeni 

33 Asociația Artizanilor Populari din Sticlăria 

34 Asociația Împreună pentru Comunitate - I.C. 

35 Asociația Dialog pentru Dezvoltare 

36 Asociația Încerc Negrești 

37 Asociația Județeană a Tinerilor Liberi BN 

38 Asociația Centrul de Dezvoltare Comunitară Neamț 

39 Asociația Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES 

40 Asociația Apicolă Negrești - Vaslui 

41 Asociația Contrafort 

42 Asociația pentru dezvoltare comunitară Vaslui 

43 Asociației Societatea Doamnelor Bucovinene 

44 Asociația Social Link 

45 Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii 

46 Asociația SOMARO - Magazinul Social 

47 Asociația Formatorilor de Tineret 

48 Asociația Clubul de Ecologie și Turism MOLDOVA 

49 Fundația "Alături de Voi" 

50 Asociația Divina Providența 

51 Asociație pentru Cooperare Internațională Drepturile Omului Mediere și 
Arbitraj București 

52 Asociația LIGA STUDENȚILOR DE LA FILOSOFIE Iași 

53 Asociația ECOVAS 
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54 Asociația UNIC 

55 Asociația Prietenii Bârnovei 

56 Asociația Albe Aripi Bârnova 

57 Asociația Grupurilor Locale de Tineret 

58 Asociația de Cooperare Moldova Meetjesland 

59 Asociația Centrul de Inițiativă Civică Alexandru cel Bun Iași 

60 Asociația Grup Local de Acțiune Valea Prutului 
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