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'eenfuului de Recuper,are a Victinielar V,iolenlei: Domeslice,,$ansa"
stfltctura Direaliei Generale de AsrsferrF SoclbIS gi Proteclia

lniliator: Pregedintele Consiliului Judelului Galafi, Nicolae Dobrovici - Bacalbaga;
Numirul de inregistrare 9i data depunerii proiectului: 6363/25.09.2013

Consiliul Judelului Galali
Av6nd in vedere expunerea de motive a iniliatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate comun al direcliilor din aparatul de

specialitate al Consiliului Judelean Galali;
AvAnd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 pentru buget-

finante, strategii, studii gi prognozd economico-sociali gi al Comisiei de specialitate nr.4
pentru asisten!d 9i protec!ie sociald, invdldmdnt, sindtate, culturi, activitd!i gtiin!ifice,
sportive 9i de agrement ale Consiliului Judelean Galali;

Av6nd in vedere adresa nr. 29.308/13.08.2013 a Direcliei Generale de Asistenld
Sociali gi Proteclia Copilului Galali, inregistrati la Consiliul Judelului Galali cu nr.
6363/1 3.08.201 3;

AvAnd in vedere Hotir6rea Consiliului Local al Oragului TArgu Bujor nr.58 din
04.09.2013 privind avizarea schimbdrii denumirii Casei Crina 9i Casei Veronica, inregistratd
la Consiliul Judelului Galali cu nr. 6363/09.09.2013;

Av6nd in vedere adresa nr. 32.540123.09.2013 a Direcliei Generale de Asistenli
Sociald gi Proteclia Copilului Galali, Inregistratd la Consiliul Judelului Galali cu nr.
7604t23.09.2013;

Av6nd in vedere prevederile HotdrArii Consiliului Judelului Galali nr. 71412011
privind aprobarea Regulamentului de Organizare 9i Functionare al Direcliei Generale de
Asistenli Sociald 9i Proteclia Copilului Gala!i;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 21712003 privind prevenirea gi combaterea
violenlei in familie cu completdrile 9i modificdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile HotirArii Guvernului nr. 686/2005 pentru aprobarea
strategiei nationale in domeniul prevenirii 9i combaterii fenomenului violenlei in familie cu
completarile 9i modificirile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile
sociale cu completdrile 9i modificdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Solidaritdlii Sociale 9i
Familiei nr. 383/2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din
domeniul protecliei victimelor violenlei in familie;

AvAnd in vedere prevederile art.91 alin. (5) lit. a) pct.2 din Legea nr.21512001 ,

privind .administralia publicd locald, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr.21512001 privind administralia

publicd locald, republicatd, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art.1. (1) Se infiinleazd Centrul de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice

,,gansa" T6rgu Bujor, judelul Galali, ca institulie publicd specializald, fdrd personalitate
juridicd, in cadrul Direcliei Generale de Asistenli Sociald gi Proteclia Copilului Galali, din
subordinea Consiliului Judelului Galali, cu sediul in oragul TArgu Bujor, str. General Eremia
Grigorescu nr. 80, bl. A2, sc. 4, et. 1, ap. 69.

2013
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(2) Centrul de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice "$ansa" TArgu Bujor
acorda servicii sociale de combatere a fenomenului de violenli in familie prin servicii de
gdzduire gi ingrijire temporard a victimelor violenlei domestice.

Art.2. Prezenta hotdrAre se comunici Direc$ei Generale de Asistenld Sociald gi

Proteclia Copilului Galali, Direcliei Economie 9i Finanle gi Direcliei Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judelului Galali.
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Victimelor Violenfei Domestice
Bujor, judeful Galafi

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1 - (1) Centrul de Recuperare a Mctimelor Violenlei Domestice "$ansa" T6rgu
Bujor, judelul Galali este organizat gi funcfoneazi ca serviciu de asistenld sociald, fird
personalitate juridicd, in regim de centru reziden$al pentru persoanele victime ale violentei
in familie, in structura Direcliei Generale de Asistenld Sociald qi Protectia Copilului Galali.

(2) Centrul de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice T6rgu Bujor "$ansa"
este infiinlat 9i func$oneazd in concordanle cu prevederile:

F Legii nr. 21712003 privind prevenirea gi combaterea violentei in familie cu
completdrile gi modificirile ulterioare;

) Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectei Sociale 9i Persoanelor V6rstnice nr.
38312004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din
domeniul protectiei victimelor violentei in familie;

F Hotdr6rii de Guvern nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului institutiilor de
asistentd sociali 9i a structurii orientative de personal, a Regulamentului - cadru de
organizare 9i funclionare a institu$ilor de asisten!5 sociali, cu modificdrile gi

completdrile aduse de Hotararea de Guvern nr.1007l20O5;

Art.2 - Principiile care stau la baza activitdfi Centrului de Recuperare a Mctimelor
Violenlei Domestice ,,$ansa" T619u Bujor, judelul Galali sunt:

) Principiul respectdrii demnitSlii umane. Fiecirei persoane ii este respectate
demnitatea, prin evitarea atitudinilor gi comportamentelor umilitoare 9i degradante.

F Principiul nediscrimindrii 9i egalitd$i de ganse. Politica in domeniu va fi aplicatd firi
discriminare, av6nd in vedere respectarea 9i promovarea drepturilor persoanelor afectate
de violenld in familie. Aceste drepturi sunt aplicabile in egali misurd cetSlenilor romAni gi
cetilenilor striini aflali in mod legal in Rom6nia, cu respectarea prevederilor legislaliei in
vigoare, precum gi prin asigurarea accesului liber 9i nediscriminatoriu al acestora la
serviciile specifice destinate prevenirii gi combaterii violenlei in familie.

F Principiul promovirii valorilor non-violentei la nivelul comunitdlii.
F Cunoagterea graviti$i efectelor comportamentului violent la nivelul societelii implicd

acliuni concertate ale statului gi societd$i civile in vederea schimbarii paternului cultural in
ceea ce privegte toleranta populaliei la actele de violen!5 in familie.

F Principiul responsabilizdrii. Societatea moderni are nevoie nu numai de persoane
capabile, active 9i inalt motivate, dar 9i responsabile fali de sine, familie, prieteni, colegi,
vecini, comunitate. Aceasta presupune responsabilizarea fiecdruia pentru problemele
celorlal!, complementar cu responsabilizarea colectivitdlii fatd de problemele 9i dificultdlile
cu care membrii sdi se confruntd. Este vitald atat responsabilizarea agresorului pentru
actele de violenla comise, cdt gi a instituliilor abilitate sa intervind in rezolvarea cazurilor
de violenti in familie.

) Principiul participdrii. Promovarea participerii gi consultdrii beneficiarilor la toate
nivelele de decizie, printr-o abordare sensibild la diferenlele culturale, de v6rsta 9i gen.
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) Principiul securizdrii . Acest principiu, considerat esenlial in
orice demers intreprins solulionarea cazurilor de violenli in familie, garanteazd
interventia, in limita cadrului legal, prin ac$uni care sd asigure inclusiv protectia fizicd a
victimei.

F Principiul centririi pe persoane. Acest principiu presupune centrarea pe nevoile
persoanei 9i implicarea ei activd in toate deciziile ce o privesc.

F Principiul parteneriatului. Politica in domeniul prevenirii gi combaterii violen{ei in
familie trebuie sa includd mecanisme parteneriale: grupurile gi organiza$ile reprezentative
(comunitate locald, organizalii neguvernamentale, organiza$i ale grupurilor cu risc etc.)
trebuie implicate in procesul de proiectare a politicilor in domeniu.

) Principiul aborddrii multidisciplinare. Asigurarea accesului beneficiarilor la servicii,
in funclie de nevoile identificate, intr-o abordare multidisciplinard 9i multisectoriali.

Art.3 - Beneficiarii Centrului de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice TArgu
Bujor "$ansa", judelul Galali sunt persoanele adulte care se gisesc in urmitoarele situalii:

Persoane supuse urmdtoarelor forme de violenld: verbald, psihologicd, fizicd, sexuald,
sociald, economici, spirituald 9i care au domiciliul in judelul Gala!;

Art.4 - Obiectivele fundamentale ale Centrului de Recuperare a Victimelor Molenlei
Domestice TArgu Bujor "$ansa" sunt urmdtoarele:

a) crearea pentru victimele violenlei in familie a unor conditii de trai, de proteclie,
asistenli gi acordarea de servicii specializate in conformitate cu legislalia in vigoare,
standardele de calitate 9i in funclie de nevoile identificate;

b) implicarea gi responsabilizarea victimelor violenlei in luarea deciziilor privind propria
situa!ie;

c) diversificarea serviciilor sociale acordate victimelor violenlei in familie funclie de
nevoile acestora;

d) realizare de colabordri/ parteneriate cu autoritdli publice/ locale, persoane juridice in
vederea integririi victimelor in societate.

CAPITOLUL II
SERVTCI $r ACTrYrrAg

Art.S - in scopul Tndeplinirii obiectului de activitate, Centrul de Recuperare a Victimelor
Violenlei Domestice TArgu Bujor "$ansa", judelul Galali desfdgoard activitdli specifice in
raport cu nevoile beneficiarilor.

Art.6 - Serviciile sociale asigurate beneficiarilor Centrului de Recuperare a Victimelor
Violenlei Domestice TArgu Bujor "$ansa", judelul Galali sunt:

1. primire 9i gdzduire temporare securizate (hrana, cazare);
2. asistenld sociald 9i ingrijire;
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3. asistenli
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iliere rumare cetre serviciile de specialitate de

au/nevoie (ex. , politie, justilie, alte institulii cu abilitili in
amentale, etc.), insolirea in locurile cu risc crescut;

. Consiliere juridi in informarea victimelor despre drepturile lor gi

posibilitilile de aclonarb in instanla;
o Consiliere psihologic6: pentru victimele violenlei in vederea depigirii situaliei
de crizd gi prelucrerii consecinfelor distrugatoare ale violentei;

5. asigurarea necesitdlilor materiale de bazd (obiecte igienico-sanitare);
6. asistentd la (re)integrare:

. pregdtirea victimei pentru (re)integrarea in familie 9i in comunitate;

. asistenta privind accesarea unui loc de munci prin colaborarea cu Centrul de Zi
pentru reintegrarea socio-profesionalS a persoanelor adulte cu handicap;
. acompaniere la angajarea in c6mpul muncii;

7. orien alte activitili necesare gi suficiente pentru indeplinirea obiectivelor 9i
obiectului de activitate prevdzute in prezentul regulament.

CAPITOLUL III
CONDITII DE ACORDARE A SERYICILOR SOCIALE

Art.7 - (1) Pot beneficia de serviciile oferite de Centrul de Recuperare a Victimelor
Violenlei Domestice TArgu Bujor "$ansa" judelul Galali, persoane victime ale violenlei
domestice cu v6rsta peste 18 ani precum 9i minorii aflati in ingrijirea acestora, cu
domiciliul in iudetul Galati, care se adreseazi Direcliei Generale de Asistentd Sociald gi
Protectia Copilului Gala$ gi organizatiilor cu care aceasta are incheiate protocoale de
colaborare.

(2) in vederea furnizirii de servicii solicitanlii vor completa o cerere insolitd de
urmdtoarele documente:

F Copie dupi Cl/Bl 9i certificat de nagtere;
D Acordul de prelucrare gi consultare a datelor cu caracter personal;
) Orice alte acte care sd ateste statutul de victimd a violentei domestice (certificat

de medicini legale, plengere la poli{e, etc.)

Art.8 - Evaluarea beneficiarilor in vederea furnizdrii de servicii sociale se realizeazd de
cetre Serviciul de asistenld persoane defavorizate din cadrul Direcliei Generale de
Asistenp Sociald 9i Protectia Copilului Galali 9i se va emite o dispozitie de internare in
centru de cdtre Directorul General Adjunct al DGASPC Galaf , dispozilie bazatd pe nota de
fundamentare elaboratd de Serviciul de asistenta persoane defavorizate la propunerea
psihologului, asistentului social 9i a medicului de medicini legal6/ poli$ei gi un reprezentant
al Centrului.

Comisia va analiza dosarul ini$al intocmit de citre specialigtii centrului care va
conline: @rerea de furnizare a serviciilor, figa pentru inregistrarea 9i consilierea victimelor
violenlei in familie, figa pentru inregistrarea gi consilierea agresorului, ancheta sociald unde
se impune.
Plasarea in Centru are un caracter temporar intre 3-6 luni 9i poate fi extinsi la 12 luni 9i
se realizeazi in baza Dispozitiei Directorului General al Directiei Generale de Asistenld
Sociald 9i Proteclia Copilului Gala$. Ulterior emiterii dispoziliei se va semna de cetre
reprezentantul centrului gi victimi, Contractul de servicii.
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Art.1O - in-cetarea e se realizeazd in urmdtoarele cazuri:
) la expirarea duratei
! la cerere
F cAnd beneficiarul ifesta comportamente ce pun in pericol personalul centrului gi

care prejudiciazi sau deranjeazd grav activitelile desfdgurate in cadrul centrului;
F schimbarea domiciliului beneficiarului in afara judetului Galali.

incetarea acorddrii serviciilor sociale se face prin dispozilie a Directorului General Adjunct
al Direcliei Generale de Asistente Sociali gi Proteclia Copilului Galali la propunerea
echipei pluridisciplinare din cadrul Centrului de Recuperare a Victimelor Violenlei
Domestice TArgu Bujor "$ansa" gi urmare a notei intocmite de citre Serviciul de Asistente
Persoane Defavorizate.

CAPITOLUL IV
DREPTURI $I OBLIGATII ALE BENEFICIARILOR
CENTRULUI DE RECUPERARE A VICTIMELOR

VIOLENTEI DOMESTICE "$ANSA" TARGU BUJOR

Art.1'l - (1) Persoanele victime ale violenlei domestice, beneficiari ai serviciilor sociale
oferite de Centrul de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice "$ansa" TArgu Bujor,
judelul Galali li se asigurd gi garanteazi exerciliul tuturor drepturilor 9i libertdlilor
consacrate in Constitulia Romdniei gi actelor normative in vigoare.

(2) Beneficiarilor li se asigurd gi garanteazd urmatoarele drepturi:
Fdreptul de a fi considerali prioritari ca persoane;
)dreptul de a fi membri participan$ egali gi deplini in comunitatea in care traiesc gi

lucreazd, indiferent de originea sau apartenenta lor;
Fdreptul de a fi tratali cu respect gi curtoazie in toate cazurile, intr-un mediu adecvat

necesitdlilor lor. Nu trebuie lezatd demnitatea lor. Mediul trebuie adaptat abilitdlilor
intelectuale gi fizice, v6rstei, religiei, grupului etnic Ai culturii din care provin;

dreptul de a avea acces la intimitate, ori de cAte ori este posibil, atAt in termeni de
spaliu fizic cdt gi din punct de vedere emolional, al g6ndurilor Si opiniilor lor;

Fdreptul de a avea maximum de autodeterminare, astfel incAt drepturile gi nevoile
colegilor, precum 9i propria lor bundstare 9i siguranli sd fie asigurate 9i permise. Ei
nu trebuie supugi niciodati unor reguli rigide, care nu sunt adaptate necesitSlilor lor;

) dreptul de a lua decizii gi a-gi asuma riscurile, in limita abilitallor de a inlelege
opliunile disponibile, precum gi de a inlelege de a-gi asuma responsabilitatea pentru
consecin!ele acestor decizii;

Fdreptul de a li se recunoagte talentele, sensibilitatea, interesele gi credinlele, precum
gi de a fi respectati gi valoriza! pentru individualitatea fieciruia;

ldreptul de a fi ascultati, de a avea dorinte gi sentimente care sd fie luate in
considerare cdnd sunt luate decizii care le vor afecta viala in prezent sau viitor;

)dreptul de a-gi dezvolta autonomia prin incercarea de a face lucruri noi;
)dreptul de a avea acces la educalie permanentd care le va permite si igi atingd

potenlialul lor maxim din punct de vedere fizic, social, emolional gi inteleclual;
)dreptul de a avea relalii personale 9i la respectarea acestora. Ei trebuie sd aibi

posibilitatea de a-gi exprima liber sentimentele in cadrul acestor relatii;
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situatii pe care nu le pot gestiona;
se in siguranli 9i confidenlialitale;

reguli in acord cu beneficiarii sau cu repre-
zentan!ii lor;

Fdreptul de a face teami de represalii.

411.12 - (1) ui de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice
obligaliile ce le revin"$ansa" T619u Bujor, au toate drepturile, indatoririle 9i

potrivit Constitutiei actelor normative in vigoare.

(2) Beneficiarii Centrului de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice "$ansa"
TArgu Bujor au urmitoarele obligalii gi indatoriri:
a) respectarea prevederilor prezentului regulament;
b) respectarea indatoririlor previzute in Contractul de Servicii semnat la momentul

interndrii;
c) participarea la data 9i ora stabiliti la activitSlile organizate sau propuse in cadrul

centrului in interesul beneficiarului;
d) respectarea datei gi orei stabilite pentru intrevedere sau anuntarea in timp util a

oriciror modificdri care duc la nerespectarea acestei prevederi;
e) prezentarea la data stabiliti a actelor gi documentelor solicitate de citre personalul

centrului;
f) pirdsirea incintei centrului se face cu bilet de voie semnat de cdtre coordonatorul

centrului;
g) este interzis consumul de biuturi alcoolice gi fumatul in incinta Centrului;
h) pdstrarea unei atitudini civilizate fald de personalul Centrului, precum gi fald de ceilalli

beneficiari;
i) respectarea programului de linigte intre orele 22oo - 0630 gi pestrarea curdleniei in

incinta Centrului;
j) nu se permite tulburarea linigtii, degradarea mobilierului gi bunurilor din dotarea

Centrului;
k) respectarea tuturor ac{iunilor privind igiena gi curSlenia cztre se desfdgoari in Centru;
l) folosirea tuturor facilitdlilor din Centru cu responsabilitate gi atentie, in caz contrar,

putAnd suporta contravaloarea eventualelor defecliuni ;

m) informarea personalului centrului asupra schimbdrilor legate de evolulia cazului, de
starea de sdndtate, de datele de contact (domiciliu, numer de telefon, deplasarea
temporard in alti localitate), in momentul in care a intervenit modificarea;

n) informarea personalului centrului asupra oriciror pericole care pot interveni in
desfdgurarea cazului;

o) colaborarea permanenti cu personalul centrului.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.l5 - (1) Conducerea curentd 9i coordonarea Centrului de Recuperare a Victimelor
Violenlei Domestice "$ansa" TArgu Bujor este asigurate de coordonatorul centrului, prin

completarea fi gei postului acestuia.

(2) Numirea 9i eliberarea din funclie, precum 9i sanc,tionarea disciplinard a

coordonatorul Centrului de Recuperare a Mctimelor Violenlei Domestice "$ansa" TArgu

Fdreptul de a fi
)dreptul de a

excepliile de I



t{tcctAE REA Nr.

Bujor se face prin tia di Generale de Asistenti
9i Proteclia Copi ui Galali.

(3) Eri din disciplinard a coordonatorului de
centru se islatiei muncii, la sesizarea organelor de

a!j, a comisiilor speciale de verificare acontrol, a Pre$edintelui
activitdlii in domeniu, de consiliul judelean, precum gi la sesizarea altor organe
de control in domeniu, de acte justificative.

Art.16 - Personalul G'6ntrului de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice "$ansa"
TArgu Bujor, judelul Galali are statutul de personal contractual 9i se supune, in ceea ce
privegte inilierea, derularea 9i incetarea relaliilor de munci, drepturile 9i obliga$ile, precum
gi rdspunderea materiald gi disciplinard, reglementirilor Legii nr.53/2003 a Codului Muncii,
cu modificdrile gi completerile ulterioare.

AtL'17 - (1) Personalul Centrului de Recuperare a Mctimelor Violenlei Domestice
"$ansa" TArgu Bujor, judelul Gala$ igi desfigoari activitatea in limitele legii gi cu
respectarea akibuliilor stabilite in figa postului pe care il ocupd.

(2) Figa fiecirui post este intocmitd de coordonatorul centrului gi aprobatd de
directorul general al Directiei Generale de Asistentd Sociald gi Proteclia Copilului Galali.

CAPITOLUL V
FINANTAREA CENTRULUI DE RECUPERARE A

VICTIMELOR VIOLENTEI DOMESTICE TG. BUJOR

Art.18 - Finanlarea cheltuielilor curente gi de capital ale Centrului de Recuperare a
Victimelor Violentei Domestice "$ansa" TArgu Bujor, judelul Galali se asigura prin
Direcga Generali de Asistenli SocialS gi Protectia Copilului Galali, din sumele primite din
bugetul Consiliului Judelului Galati.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

Art.19 - Directorul general al Direc$ei Generale de Asistenld Sociald 9i Proteclia
Copilului Galali 9i coordonatorul Centrului de Recuperare a Victimelor Violenlei Domestice
"$ansa" TArgu Bujor, judelul Galali au obligatia de a aduce la cunogtinta personalului
direc$ei gi respectiv centrului, c6t 9i beneficiarilor serviciilor acordate, prevederile
prezentului regulament.

Art.2O - incdlcarea prevederilor prezentului regulament constituie abatere disciplinari 9i
se sanclioneazd conform normelor legale in vigoare.

Aft.21 - Modificarea gi completarea prezentului regulament se realizeazd prin hotdr6re
a Consiliului Judelului Galali, in condiliile legii.

Ar1.22 - Prevederile prezentului regulament se completeaza cu reglementirile legale in
vigoare.


