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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Social „Locuinţă protejată 
pentru persoanele victime ale violenţei domestice – VENUS” cod serviciu social 8790 CR-VD-III din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3863 din 23 februarie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3867 din 23 februarie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de 
interes județean și administrativ; 

-adresa nr.13870 din 21 februarie 2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu;  

- avizul nr.8/28.02.2022 al Comisiei pentru sănătate şi protecție socială; 
- avizul nr.31/28.02.2022 al Comisiei juridice, ordine publică şi situaţii de urgenţă; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (3)-

(5), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii in domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.197/2012 privind asigurarea calităţii in domeniul serviciilor sociale; 

- anexa nr.1 la H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- anexa nr.3 la Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind Standardele minime de 

calitate pentru serviciile sociale pe perioada de lunga durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoane 

victime ale violenţei domestice; 
- prevederile H.G. nr.797/2017 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Social „Locuinţă protejată 

pentru persoanele victime ale violenţei domestice – VENUS”, cod serviciu social 8790 CR-VD-III din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu şi Direcţiei 
patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ pentru ducere la îndeplinire şi se 

aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al judeţului. 

 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu,07 martie 2022 
Nr.55 

Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 

GIURGIU 

Sos.Alexandriei nr 7-9, Giurgiu, cod 080622, judetul Giurgiu 

Tel.0246/21.40.11 Fax:0246/21.62.32 

 

Anexă 

la Hotarârea nr.55/07.03.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

Nr.13869/21.02.2022                          

 

 

                                                                                   APROBAT 

                                                                                 DIRECTOR GENERAL 

                                                                                  SORINA-MIRELA NEACȘU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  ȘI  FUNCȚIONARE 

 

AL  SERVICIULUI  SOCIAL 

 

 

LOCUINȚĂ PROTEJATĂ 

PENTRU 

PERSOANELE VICTIME ALE VIOLENȚEI DOMESTICE - VENUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.1  DEFINIȚIE 

 (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social 

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice-VENUS, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Giurgiu nr.______/_______ prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcționării 

acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului 

persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere și serviciile oferite. 

 (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare cât 

și pentru angajații care au atribuții pentru acest serviciu social, după caz, pentru membrii familiei 

beneficiarilor și pentru reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

 

 

Art.2  IDENTIFICAREA SERVICIULUI SOCIAL 

(1) Serviciul social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice-VENUS, cod 

serviciu social 8790CR-VD-III,  este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, acreditat conform Certificatului de acreditare seria 

AF, Nr.000667, eliberat la data de 10.04.2014 şi are sediul în comuna Izvoarele, sat Chiriacu, judeţul 

Giurgiu. 

(2) Se recomandă păstrarea secretă a locaţiei pentru publicul larg, având în vedere că este o 

formă de locuire în vederea facilitării transferului la o viaţă independentă, în condiţii de protecţie, 

siguranţă şi securitate personală a beneficiarilor. 

 

Art.3 SCOPUL SERVICIULUI SOCIAL 

 Scopul serviciului social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice – VENUS 

este de a oferi, pe o perioadă de până la 1 an, cazare, supraveghere, îngrijire, servicii de consiliere 

psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, 

furnizarea de măsuri de ocupare, orientare vocaţională, formare, reinserție/acompaniere socio-

profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc., în 

concordanță cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. 

 

Art.4 CADRUL LEGAL DE ÎNFIINȚARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

(1) Serviciul social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice – VENUS, 

funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor 

sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; Legea nr. 30/2016 pentru ratificarea Convenției Consiliului 

Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, 

Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi com-

pletările ulterioare, HG 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 

regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și a altor acte normative incidente aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 28/2019 al MMJS privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și 

combaterii violenței domestice, Anexa 3 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale 

cu cazare pe perioadă de lungă durată organizate ca locuinţe protejate pentru persoanele victime ale 

violenţei domestice. 

 (3) Serviciul social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice - VENUS este un 

serviciu social fără personalitate juridică, înființat prin Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu 

Giurgiu nr.______/_______, în baza contractului de finanţare nr. 465/4/4/128038 pentru proiectul 

POCU „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” şi funcţionează în cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 

 

https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/LEGEA-217-2003-republicata.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/09/LEGEA-217-2003-republicata.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2017/09/2.-LEGE-Nr-30-din-2016-Conventia-de-la-Istanbul.pdf


Art.5 PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORDĂRII SERVICIULUI SOCIAL 

 (1) Serviciul social Locuință protejată pentru victimele violenței domestice-VENUS se 

organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de 

asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale, 

prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte 

internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate 

aplicabile. 

 (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Locuinței 

protejate pentru victimele violenței domestice -VENUS sunt: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;  

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate;  

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui 

personal mixt;  

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după 

caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;  

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu 

fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături 

de ataşament;  

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în 

comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor 

persoanei beneficiare de a trăi independent;  

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în 

soluţionarea situaţiilor de dificultate;  

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  

o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 

de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot 

confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 

(3) Principii directoare 

Locuința protejată pentru victimele violenței domestice - VENUS îşi desfăşoară activitatea 

luând în considerare următoarele principii directoare pentru furnizarea de servicii: 

a) promovarea bunăstării, siguranţei fizice şi securităţii economice a victimelor pentru 

depăşirea situaţiei de criză şi reluarea unei vieţi independente; 

b) abordarea comprehensivă a violenţei domestice şi a violenţei împotriva femeilor, inclusiv 

prin promovare a unei abordări sensibile la gen în serviciile sociale destinate victimelor 

violenţei domestice; 

c) creşterea gradului de dezvoltare personală (autodeterminare) şi împuternicirea victimelor 

violenţei; 

d) acces nediscriminatoriu, gratuit şi debirocratizat (facil) la servicii adecvate pentru toate 

categoriile de victime ale violenţei domestice; 

e) asigurarea şi menţinerea confidenţialităţii asupra aspectelor ce ţin de siguranţa şi viaţa 

privată a victimei, protejarea intimităţii beneficiarilor şi respectul pentru demnitatea umană 

în toate activităţile adăpostului; 



f) cooperarea multidisciplinară şi sprijin individualizat pentru asigurarea unei intervenţii 

personalizate şi coerente. 

g) locuinţa protejată pentru victimele violenţei domestice promovează participarea 

beneficiarilor, inclusiv a copiilor, la luarea deciziilor care îi privesc şi derularea activităţilor. 

h) furnizarea serviciilor se face în baza managementului de caz, prin care se asigură intervenţia 

unitară, integrată şi în reţea. 

 

Art.6 BENEFICIARII SEVICIILOR SOCIALE 

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în locuința protejată sunt victimele violenței 

domestice: 

a. adulţi victime ale violenţei domestice 

b. cupluri părinte/reprezentant legal-copil  

(2) Condiţiile de acces/admitere în Locuința protejată pentru victimele violenței domestice - 

VENUS sunt următoarele: 

Furnizorul de servicii sociale de tip locuinţă protejată realizează admiterea beneficiarilor în 

condiţiile legislaţiei în vigoare şi acordă serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor 

beneficiarilor. 

a) Furnizorul serviciului de tip locuinţă protejată întocmeşte dosarul personal al 

beneficiarului/cuplului părinte-copil care conţine, cel puţin, următoarele documente: 

    - cererea de admitere, semnată de beneficiar, în original; 

    - decizia de admitere, aprobată/avizată de conducătorul locuinţei protejate sau reprezentantul 

furnizorului, în original; 

    - actul de identitate a beneficiarului, precum şi, atunci când este cazul, actele de identitate ale 

copiilor, minori aflaţi în grija sa în locuinţa protejată, în copie; 

    - contractul de furnizare servicii semnat de părţi, în original; 

    - fişa de evaluare/reevaluare a beneficiarului; 

    - planul de intervenţie; 

    - fişa de monitorizare a serviciilor; 

    - copii ale fişelor de evaluare multidisciplinară (medicală, psihologică, socială şi juridică) şi ale 

planurilor de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor găzduiţi împreună cu părinţii victime ale 

violenţei domestice, precum şi alte documente de monitorizare, care sunt puse la dispoziţie de 

compartimentul de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

care asigură managementul de caz pentru copii; 

    - acord de prelucrare a datelor beneficiarului; 

- orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile 

victimelor violenţei domestice. 

b) Criterii de eligibilitate: 

Calitatea de victimă a violenței domestice se va face raportat la art. 5 din Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

incluzând toate formele de violență domestică definite în art. 4 al aceleiași legi.  

 Cuplul părinte/reprezentant legal-copil, denumit în continuare părinte-copil, se referă la părintele 

victimă împreună cu copilul sau copiii săi, care pot fi victime la rândul lor şi/sau martori.  

Beneficiarii locuinței protejate trebuie să îndeplinească cel puțin o condiție de risc și cel puțin 

una de vulnerabilitate, după cum urmează:  

A. Condiții de risc: 

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;  

b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau 

ordin de protecție;  

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență 

socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de 

acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;  



d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să 

ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente 

doveditoare emise de către unitățile sanitare;  

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț, la instanță sau notar, sau a emiterii de către 

instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de 

divorț. 

B. Condițiile de vulnerabilitate:  

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau 

acestea sunt insuficiente;  

b) nu există alternative privind separarea de agresor din punctul de vedere al spațiului locativ;  

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare 

și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a 

rudelor/prietenilor;  

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,  

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire/creștere a copilului;  

f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;  

g) face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri 

NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale;  

h) nu deține nici o diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 

4 clase;  

i) este o persoană cu dizabilități.  

Accesul/admiterea în locuința protejată se face pe baza acumulării cumulative a cel puțin unei 

condiții de risc și a cel puțin uneia din condițiile de vulnerabilitate.  

Încadrarea în condițiile de risc și în condițiile de vulnerabilitate se face prin prezentarea oricăror 

înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a 

victimei. 

(3) Având în vedere prevederile standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 

organizate ca locuinţă protejată pentru victimele violenței domestice, serviciul social își 

stabilește proceduri referitoare la admitere/respingere, cu avizul conducerii Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. Aceste proceduri sunt parte 

integrantă a metodologiei de organizare și funcționare a centrului. 

(4)  Serviciul asigură beneficiarului serviciile necesare în baza unui contract de furnizare servicii 

sociale, încheiat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Părţile contractante au 

posibilitatea modificării şi completării, după caz, a modelului de contract, acesta putând 

cuprinde și alte clauze sau clauze specifice, în funcție de standardele minime de calitate 

aplicabile fiecărui tip de serviciu, situația particulară a fiecărui beneficiar în parte și 

particularitățile (modul de organizare și funcționare) centrului, cu respectarea legislației în 

vigoare și aprobarea conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu 

(5) Condiții de încetare a serviciilor sociale 

Beneficiarii vor fi cazați în centru pe o durată determinată de timp, de până la maxim 1 an, în funcție 

de complexitatea și particularitățile individuale ale cazului. Perioada de găzduire poate fi prelungită 

doar în situații bine justificate, cu respectarea prevederilor din standardele minime de calitate 

aplicabile acestui tip de serviciu social. 

Având în vedere prevederile standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca 

centre de asistență destinate agresorilor, serviciul social își stabilește proceduri referitoare la 

suspendare/încetare, cu avizul conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu. 



Principalele situaţii în care locuinţa protejată suspendă/încetează acordarea serviciilor către 

beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi: 

a) încetarea frecventării locuinţei protejate de către beneficiar, prin proprie voinţă (încetare); 

b) internarea în spital, în baza recomandărilor medicale; 

c) transferul la o instituţie specializată, în scopul efectuării unor terapii sau programe de 

recuperare/dezalcoolizare, tratament drogo-dependenţă etc.; 

d) forţa majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, sistarea licenţei de 

funcţionare a locuinţei protejate etc.); 

e) decesul beneficiarului; 

f) nerespectarea clauzelor contractuale de către beneficiar sau comportament inadecvat ce 

contravine Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

Locuinţa protejată stabileşte, împreună cu beneficiarul, furnizorul de servicii şi managerul de 

caz, suspendarea sau încetarea acordării serviciilor. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată pentru victimele 

violenței domestice - VENUS au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 

religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea 

deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au 

generat situaţia de dificultate;  

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.  

(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Locuința protejată pentru victimele 

violenței domestice - VENUS au următoarele obligaţii:  

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 

economică;  

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor 

sociale;  

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 

funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;  

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; e) să respecte 

prevederile prezentului regulament. 

 

Art.7 ACTIVITĂȚI ȘI FUNCȚII 

 Principalele funcții ale serviciului social Locuință protejată pentru victimele violenței 

domestice-VENUS sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 

următoarelor activități: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe durată determinată de timp, de până la 1 an, în funcție de situația particulară a 

fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale fiecăruia. La cererea beneficiarului 

și cu acordul conducerii furnizorului, contractul poare fi reînnoit, după caz; 

3. îngrijire personală prin menținerea igienei personale în incinta locuinței protejate, 

igienizare primară (spălat, uscat, deparazitat, organizat) a articolelor de îmbrăcăminte și a 

altor obiecte personale; 

4. evaluare medicală primară/asistență medicală;  

5. dezvoltare a deprinderilor de viață independentă;  



6. educație non-formală și informală;  

7. consiliere vocațională, grup de suport și acompaniere socială;  

8. sprijin pentru întocmirea actelor de identitate și/sau a altor documente, în funcție de 

particularitățile individuale. 

9. alimentaţie corecta din punct de vedere nutritional si diversificata, într-un cadru placut; 

10. consiliere psihologica care cuprinde programe de consiliere si terapie suportiva, interventii 

terapeutice specifice prin care sunt asigurate conditii pentru mentinerea echilibrului psiho-

afectiv si optimizare personala; 

11. consiliere socială şi juridică; 

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și 

publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor 

activități: 

1. elaborarea de materialele informative pe suport de hârtie; 

2. distribuirea de materiale informative care să cuprindă o descriere a locuinței protejate și a 

serviciilor oferite; 

3. campanii de informare pentru prevenirea și combaterea violentei domestice; 

4. colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității; 

5. elaborare de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de 

promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situatiilor de dificultate 

in care pot intra persoanele vulnerabile din care fac parte beneficiarii: 

1. informare și consiliere privind drepturile sociale, prevenirea și combaterea unor comportamente 

care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, precum și măsurile de sprijin în vederea 

facilitării integrării/reintegrării sociale și insertiei/reinsertiei familiale; 

2. elaborează şi aplică o Cartă a drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor; 

3. măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată; 

4. promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor; 

5. utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile 

Locuinţa protejată respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege, precum şi drepturile 

copilului atunci când găzduieşte cupluri părinte-copil victime ale violenţei domestice. 

d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 

1.asigurarea infrastructurii și a logisticii;  

2.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  

3.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;  

4.sprijinirea dezvoltării, extinderii, diversificării și creșterii calității serviciilor sociale;  

5.creșterea competențelor profesionale ale personalului implicat în domeniul acordării de servicii 

sociale, prin facilitarea accesului la cursuri de perfecționare și specializare;  

e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin 

realizarea următoarelor activități: 

1. asigurarea calității condițiilor de locuit (Locuința protejată asigură condiţii de cazare decente 

pentru fiecare beneficiar; valorile şi obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiţii de 

siguranţă; dormitoarele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere un mediu de viaţă adecvat 

pentru menţinerea sănătăţii beneficiarilor; beneficiarii frecventează spaţiile comune în condiţii de 

confort şi siguranţă;  

2. asigurarea calității hranei în raport cu resursele financiare alocate conform legislației în vigoare;  

3. asigurarea logisticii în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele furnizorului;  

4. formarea și perfecţionarea continuă a personalului, disponibilitatea, capacitatea și motivația 

personalului.  

 



ART. 8 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, NUMĂRUL DE POSTURI ȘI CATEGORIILE 

DE PERSONAL 
 (1) Serviciul social „Locuință protejată pentru victimele violenței domestice-VENUS „ 

funcționează cu un număr  de 1 post de inspector de specialitate, care , conform prevederilor 

Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.______/________, care va asigura supravegherea și 

coordonarea activității serviciului.  

 a) personal de conducere – atribuțiile de coordonare a serviciului sunt delegate, pe perioada 

derulării proiectului, coordonatorului local ce face parte din echipa de implementare a proiectului. 

Dupa încheierea proiectului, atribuţiile de supraveghere şi coordonare vor fi asigurate de inspectorul 

de specialitate; 

 b) personalul de specialitate – serviciul nu prevede aceastâ categorie de personal propriu. 

Grupul de suport şi cabinetul de consiliere vocaţională sunt servicii complementare, iar activitatea 

de consiliere psihologică şi vocaţională este realizată de către 2 specialişti desemnaţi din structura 

D.G.A.S.P.C. Giurgiu. 

 c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire – serviciul 

nu prevede aceste categorii de personal 

 d) voluntari,cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. 

 (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6. 

 

Art. 9 PERSONALUL DE CONDUCERE 
 (1) Personalul de conducere - Atribuțiile de coordonare a LP pe perioada derulării 

proiectului sunt delegate coordonatorului local al Proiectului Venus. După încheierea proiectului, 

atribuţiile de supraveghere şi coordonare vor fi asigurate de inspectorul de specialitate. 

 (2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

 a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul de 

serviciului; 

 b) elaborează împreună cu personalul de specialitate rapoartele generale privind activitatea 

serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă 

furnizorului de servicii sociale; 

 c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

 d) colaborează cu alte servicii sociale/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale 

societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 

proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care 

să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

 e) întocmeşte împreună cu personalul de specialitate raportul anual de activitate; 

 f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă; 

 g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului 

de personal al LP VENUS; 

 h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii LP  VENUS în comunitate; 

 i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 

drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului şi dispune, în limita 

competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, 

formulează propuneri în acest sens ; 

 k) asigură respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare; 

 l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile 

şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

 m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 

la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii 

civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 



 n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât specialiştilor implcaţi, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

 o) se asigură că pentru fiecare beneficiar se semnează de către părți contractul de furnizare a 

serviciilor sociale; 

 p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Art. 10 PERSONALUL DE SPECIALITATE 

 (1) Personalul de specialitate este format din: 

 Personalul de specialitate exercită atribuțiile și responsabilitățile specifice poziției ocupate în 

echipa de implementare a proiectului ,,VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță” conform 

anexelor la fișele posturilor de bază (posturi ocupate în cadrul altor servicii/birouri/compartimente) 

din cadrul DGASPC Giurgiu. 

 (2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate: 

 a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 

prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

 b) colaborează cu specialişti din alte servicii sociale în vederea soluţionării cazurilor, 

identificării de resurse etc.; 

 c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

 d) sesizează conducerii DGASPC Giurgiu situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, 

situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

 e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

 f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi 

respectării legislaţiei; 

 g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

 

Art. 11 FINANȚAREA Serviciului social LP VENUS 

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor 

necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul local al judeţului; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 

străinătate; 

f) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

g) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                         Aurelia Brebenel 

 



                                                               ANEXĂ
la Regulamentul de organizare și funcționare
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