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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență 

Domestică 

  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.2726 din 5 martie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, 

protecţie socială, Raportul de specialitate nr.2727 din 5 martie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 

publică; 

 Văzând prevederile art.1 din  Procedura pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă 

domestic, aprobată prin Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 2525/2018; 

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(5) lit.b) şi al art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. –  Se aprobă înființarea Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență 

Domestică cu următoarea componență: 

Coordonator: Vitan Claudia – asistent social - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu, 

Membri: Popescu Florina Claudia – lucrător social - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu, 

                Iuga-Matei Viorela – psiholog - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu, 

                           Udrea Nicușor – psiholog - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, 

                          Stoica Laura Maria – inspector de specialitate - Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu, 

                          Cotolan Marius – șofer - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, 

                          Calen Ionel – șofer - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 

                          Ene Anișoara– asistent medical comunitar, Direcția de Asistență Socială Giurgiu, 

                          Lupașcu Argentina – asistent medical comunitar - Direcția de Asistență Socială Giurgiu, 

                            Ștefan Veronica – coordonator Centrul Social Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Episcopia 

Giurgiului, 

                Patentașu George Daniel – subcomisar ordine publică, Inspectoratul de Poliție Județean 

Giurgiu. 

Art.2. - Mijlocul de transport  va fi pus la dispoziție Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență 

în Cazurile de Violență Domestică de către  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu. 

Art.3. – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Echipei Mobile pentru Intervenția 

de Urgență în Cazurile de Violență Domestică, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului în vederea punerii în aplicare. 

 

                   PREŞEDINTE,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        Marian Mina                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                               Nina Carmen Crișu 

 

Giurgiu,20 martie 2020  

Nr.21 
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CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

D.G.A.S.P.C. GIURGIU 

Anexă  

la Hotărârea nr.21 din 20 martie 2020 

Consiliului Județean Giurgiu 

 

           APROBAT 

DIRECTOR GENERAL, 

      CĂTĂLIN LUPU 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

AL ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE DE 

VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

Art. 1 

(1) În baza Ordinului MMJS nr. 2525/ 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția 

de urgență în cazurile de violență domestică se înființează la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, Echipa 

Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică. 

(2) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică este o 

echipă multidisciplinară și interinstituțională cu rol de intervenție de urgență, din  perspectiva 

acordării serviciilor sociale, în situațiile de violență domestică, intervenția realizându-se în 

maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de poliție. 

 

Art. 2 

Înființarea și componența Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de 

Violență Domestică, precum și modul de organizare și funcționare a acesteia se aprobă prin 

Hotărâre a Consiliului Județean Giurgiu. 

 

Art. 3  

(1) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică include 

reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante la nivelul județului Giurgiu, angajate în 

prevenirea și combaterea violenței domestice. 

(2) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică are 

următoare componență: 

 Opt reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

(unul dintre reprezentanți este coordonator al echipei, conform Ordinului MMJS nr. 2525/ 

2018) 

 Câte un reprezentant al următoarelor instituții/ organizații: 

- Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu; 

- Episcopia Giurgiu; 

- Direcția de Asistență Socială Giurgiu 

(3) Instituțiile reprezentate în Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de 

Violență Domestică desemnează reprezentanți pentru a face parte din echipă, prioritare fiind 

persoanele cu pregătire în domeniul violenței domestice; membrii echipei reprezintă în cadrul 

acesteia, instituțiile care i-au desemnat. 
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Art.4 

(1) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică este 

coordonată de către unul din reprezentanții D.G.A.S.P.C. Giurgiu, dar fiecare reprezentant al 

instituțiilor sau organizațiilor membre are un rol cheie în intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică. 

(2) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică nu se 

suprapune  peste echipa multidisciplinară și interinstituțională de evaluare și/ sau intervenție pentru 

cazurile de exploatare a copilului prin muncă, de violență asupra copilului și de violență în familie. 

(3) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în 

Cazurile de Violență Domestică colaborează cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între 

Femei și Bărbați din cadrul Ministerului Muncii și Justriției 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, 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; 

c) 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); 

d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, 

manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; 

e) 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 
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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;  

f) 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; 

g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor 

moral-spirituale 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 

ATRIBUȚIILE ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN CAZURILE 

DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

 

 

Art. 8 

(1) Atribuțiile Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență 

Domestică sunt stabilite în conformitate cu prevederilor Ordinului MMJS 2525/ 2018. 

(2) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică are 

următoarele atribuții: 

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:  

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

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

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

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

protecţie; 

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

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

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

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

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

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

FUNCȚIONAREA ECHIPEI MOBILE PENTRU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ ÎN 

CAZURILE DE VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

 

Art. 9 

(1) Echipa Mobilă pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică este 

coordonată de către reprezentantul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, care va asigura și secretariul echipei. 

(2) Serviciile sociale recomandate victimei violenței domestice vor fi propuse în funcție de 

rezultatele obținute prin Fișa pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță 

necesare pentru victimele violenței domestice, conform Ordinului MMJS nr. 2525/ 2018. 

(3) Fișa pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru 

victimele violenței domestice, conform Ordinului MMJS nr. 2525/ 2018, va fi completată în 

prezența majorității membrilor  Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de 

Violență Domestică, în spații special amenajate care să asigure confidențialitatea datelor și 

informațiilor referitoare la victima violenței domestice. 

(4) Evidența participării membrilor Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile 

de Violență Domestică la intervențiile de urgență, precum și propunerile de rezolvare vor fi 

consemnate într-un proces verbal de întâlnire. Aceasta va cuprinde și data și locul întâlnirii, numele 

și prenumele membrilor, semnătura acestora, instituția pe care o reprezintă. 

(5) Cazurile vor fi  aduse la cunoștința membrilor Echipei Mobile pentru Intervenția de 

Urgență în Cazurile de Violență Domestică care  au absentat justificat, prin grija coordonatorului 

echipei. 

 

Art. 10 

Membrii Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică 

au următoarele drepturi: 

- să-și exprime punctul de vedere cu privire la măsurile propuse pentru soluționarea 

cazurilor; 

- să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității echipei. 

 

Art. 11 

Membrii Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică 

au următoarele obligații: 

- să participe la intervenția de urgență  la cazurile de violență domestică; 

- să respecte Fișa de post și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Echipei 

Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică, constituită la 

nivelul județului Giurgiu. 

Art. 12 

(1) Schimbarea unui membru al Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de 

Violență Domestică se face la propunerea instituției membre care l-a delegat sau la propunerea 

coordonatorului echipei. 

(2) Înlocuirea reprezentantului instituției respective în echipă se notifică, în scris, 

coordonatorului Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică 

cu cel puțin 30 de zile înainte de a deveni efectivă, urmând ca D.G.A.S.P.C. Giurgiu să propună 

modificarea componenței echipei prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu. 

 

 

Art. 13 

Între instituțiile/ asociațiile/ organizațiile membre ale Echipei Mobile pentru Intervenția de 

Urgență în Cazurile de Violență Domestică va fi încheiată o Convenție de parteneriat, valabilă de 

la semnarea sa de către toate instituțiile partenere, reînnoindu-se anual de drept până la denunțarea 

sa de oricare dintre părți, prin intermediul unei notificări scrise. 
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CAPITOLUL IV 

DISPOZIȚII FINALE 

 

Art. 14 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare se constituie ca anexă la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu și va fi comunicat către toate instituțiile/ asociațiile/ organizațiile 

care au cate un reprezentant desemnat membru în cadrul Echipei Mobile pentru Intervenția de 

Urgență în Cazurile de Violență Domestică. 

 

Art. 15  

Dispozițiile prezentului  Regulament de organizare și funcționare se completează în mod 

corespunzător cu prevederile legislației în vigoare care reglementează domeniul violenței 

domestice, precum și cu alte acte normative incidente  în acest domeniu de activitate. 

 

 

DIRECTOR GENRAL ADJ., 

SORINA MIRELA NEACȘU 


