
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E – P R O I E C T   

 

privind : constituirea echipei mobile de intervenție la cazurile de violență în familie  

    la nivelul Primăriei comunei Scrioaștea, județul Teleorman . 

 

Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman întrunit în ședință 

ordinară de lucru în data de 23 februarie 2021,  

Având în vedere :  

 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub 

nr.871 din data de 03.02.2021 ;  

- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort înregistrat sub 

nr.____ din data de ________ ;  

- prevederile art.6 lit.n), q) și r) din Legea asistenței sociale nr.292/2011;  

- prevederile art.3, art.7, art.13 alin.8 și art.351 din Legea nr.174/2018 

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

combaterea violenței în familie, coroborat cu prevederile art.193, art.194 

și art.195 din Legea nr.286/2009 privind Noul Cod Penal ;  

- prevederile art.118 alin.1) lit.(f) din Legea nr.272/2004 privind protecția 

și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările 

ulterioare ;  

- prevederile Hotărârii nr.365/2018 privind Strategia națională privind 

promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și 

combaterea violenței domestice pentru perioada 2018 – 2021 și a Planului 

operațional privind implementarea strategiei naționale privind promovarea 

egalității de șanse între femei și bărbați și combaterii violenței domestice 

2018 – 2021 ;  

- prevederile H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru 

privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în 

situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a 

Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind 

copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți 

victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state ;  

- prevederile Ordinului MMSSF nr.383/2004 privind aprobarea 

standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției 

victimelor violenței în familie ;  

- prevederile Ordinului MMSSF nr.1343/2015 privind aprobarea 

instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare pentru serviciile 

sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie ; 



- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scrioaștea; 

- prevederile art.155 alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare .  

În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și 

alin.(4) lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se constituie echipa mobilă de intervenție la cazurile de violență în 

familie la nivelul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, în următoarea 

componență :  

1. Trușcă Nicolae    - Viceprimar 

2. Matei Stroie Liliana   - inspector  ;  

3. Militaru Claudia   - asistent medical comunitar   

4. Boldea Constantin   - referent cabinet primar   

5. Rădiță Cezar Gabriel  - referent cabinet viceprimar  

6. Pîrvulețu Angelica Daniela  - Director Școala Gimnazială Anghel  

        Manolache Scrioaștea 

7. Petcu Relu   - Agent șef Post Poliție Scrioaștea 

8. Coman Ion   - Preot Parohia sat Scrioaștea 

Art.2. Activitatea echipei mobile se realizează în mod voluntar, iar membrii 

au poziţii de egalitate în cadrul echipei mobile. 

Art.3. Se desemnează în calitate de coordonator al echipei mobile, doamna 

Matei Stroie Liliana – inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială.  

Art.4. Echipa mobilă de intervenție nominalizată la art.1 colaborează cu 

spitalele, cu Poliţia, cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 

domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate, a violenței domestice în familie, 

precum și cu toate instituţiile abilitate. 

Art.5. Intervenția de urgență se realizează din perspectiva acordării serviciilor 

sociale prin intermediul echipei mobile nominalizată la art.1. 

Art.6. Echipa mobilă prevazută la art. 1 are următoarele atribuții: 

    a) verifică semnalarile de violență domestică efectuate prin intermediul 

liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de 

urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național (SNUAU) - 112; 

    b) realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării 

serviciilor sociale, pe baza Fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea 

măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice; 

    c) acordă informare și consiliere victimelor violenței domestice; 

    d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea acestora către 

serviciile sociale existente pe raza localității, adecvate nevoilor acestora; 

    e) informează, consiliază și orienteazp victima în ceea ce privește măsurile de 

protecție de care aceasta poate beneficia din partea institușiilor competente: ordin 

de protecșie provizoriu, ordin de protecșie, formularea unei plângeri penale, 

eliberarea unui certificat medico-legal etc.; 



f) asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, 

persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție 

provizoriu sau ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității 

acestora; 

    g) colaborează cu serviciile de asistență medicală comunitară în situația în 

care identifică probleme medicale privind victimele și/sau copiii lor; 

    h) realizează demersurile necesare pentru depășirea riscului imediat, după 

caz, acestea putând consta în: 

- transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situațiile în care victima 

necesită îngrijiri medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru 

apeluri de urgență 112; 

- sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru 

emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în 

vederea emiterii ordinului de protecție; 

- orientarea către Compartimentul de asitență social sau, după caz, către 

furnizorii privati de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, în vederea găzduirii 

în centre rezidențiale adecvate nevoilor și aplicării managementului de caz pentru 

victime și, după caz, pentru agresori; 

i) intervine în cazurile de violență domestică, la solicitarea organelor de 

poliție, atunci când prin ordinul de protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării 

temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, 

cazarea într-un centru rezidențial. 

Art.7. Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează 

aplicabilitatea .  

Art.8. Secretarul general al comunei Scrioaștea va transmite prezenta 

dispoziție Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, 

Primarului comunei Scrioaștea, persoanelor și compartimentelor interesate pentru 

cunoaștere și aplicare. 

 

 

P R I M A R, 

Anghel Alexandru 

 

 

 

 

 

 

          Avizează pt. legalitate,  

      Secretar general al UAT,  

                  Cernea Elena  

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 8 /03.02.2021 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

P R I M A R  

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                                         Nr. 871 / 03. 02.2021 

 

REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenție  

la cazurile de violență în familie la nivelul Primăriei comunei Scrioaștea, 

județul Teleorman 

 

 

          Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia măsurile 

necesare pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru  preîntâmpinarea unor 

situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei 

domestice.  

    Potrivit prevederilor  Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie constituie o componentă a politicilor de protecţie şi 

asistenţă a familiei. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie sunt 

acordate în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecţie legală, de asigurare a 

sănătăţii, de prevenire, identificare şi sancţionare a faptelor de violenţă în familie, 

prevăzute de legislaţia specială în domeniu. 

Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea înfiinţării, 

organizării, administrării şi furnizării serviciilor sociale destinate prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie.  Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente, 

autorităţile administraţiei publice locale colaborează cu alte instituţii şi autorităţi cu 

competenţe în acest domeniu, precum poliţia, comandamentele de jandarmi 

judeţene, serviciile deconcentrate ale Ministerului Sănătăţii, instituţiile de 

învăţământ, serviciile de medicină legală etc., în condiţiile legii. Serviciile sociale 

dezvoltate în domeniul prevenirii violenţei în familie se adresează cu prioritate 

victimelor, dar şi agresorilor acestora. 

Potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.217/2003 (r3) pentru prevenirea și 

combaterea violenței în familie ”Înființarea și modul de organizare și funcționare a 

acestora se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului București”, motiv pentru care, supun aprobării 

dvs.proiectul de hotărâre inițiat .  

 

P R I M A R , 

Anghel Alexandru  



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

               

                                                         Nr. 991 / 05.02.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenție  

la cazurile de violență în familie la nivelul Primăriei comunei Scrioaștea, 

județul Teleorman 

 

 Subsemnatele Cernea Elena – Secretar general al UAT și Matei Stroie Liliana – 

inspector în cadrul Compartimentului Asistență Socială,  

 Având în vedere :  

- Proiectul de hotărâre nr.8 din data de 03.02.2021 privind constituirea echipei 

mobile de intervenție la cazurile de violență în familie la nivelul Primăriei 

comunei Scrioaștea, județul Teleorman; 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioaștea înregistrat sub nr.871 

din data de 03.02.2021. 

Referim următoarele :  

     Potrivit prevederilor  Legii nr.292/2011 a asistenței sociale, prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie constituie o componentă a politicilor de protecţie şi 

asistenţă a familiei. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie sunt acordate 

în sistem integrat cu celelalte măsuri de protecţie legală, de asigurare a sănătăţii, de 

prevenire, identificare şi sancţionare a faptelor de violenţă în familie, prevăzute de 

legislaţia specială în domeniu. 

Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea înfiinţării, organizării, 

administrării şi furnizării serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie.  Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente, autorităţile administraţiei publice 

locale colaborează cu alte instituţii şi autorităţi cu competenţe în acest domeniu, precum 

poliţia, comandamentele de jandarmi judeţene, serviciile deconcentrate ale Ministerului 

Sănătăţii, instituţiile de învăţământ, serviciile de medicină legală etc., în condiţiile legii. 

Serviciile sociale dezvoltate în domeniul prevenirii violenţei în familie se adresează cu 

prioritate victimelor, dar şi agresorilor acestora. 

          Totodată, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia să ia 

măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice şi pentru  preîntâmpinarea unor 

situaţii de încălcare repetată a drepturilor fundamentale ale victimelor violenţei domestice.  

Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul Ministrului Muncii nr.2525/2018 privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, 

”intervenția de urgență în cazurile de violență domestică se realizează de către echipa 

mobilă alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență socială.”  

La momentul stabilirii componenței echipei mobile se va desemna prin aceeași 

hotărâre un coordonator din cadrul Compartimentului de asistență socială.  

Conform prevederilor art.1, alin. 2 - 5 din Ordinul nr. 2525/2018,  echipa mobilă 

intervine  de urgenţă în cazurile de violenţă domestică.  



În vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, consiliile locale/judeţene au 

responsabilitatea de a organiza, coordona şi sprijini activitatea echipei mobile din 

perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale şi financiare necesare intervenţiei 

de urgenţă.  

În acest sens, prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean, componenţa 

echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanţi ai poliţiei locale, 

serviciului public de asistenţă medicală comunitară, oricăror alţi specialişti din cadrul 

aparatului propriu, reprezentanţi ai diferiţilor furnizori privaţi de servicii sociale, voluntari 

etc 

La momentul stabilirii componenţei echipei mobile se va desemna prin aceeaşi 

hotărâre un coordonator din cadrul serviciului public de asistenţă socială. 

Din componența echipei mobile pot face parte reprezentanți a diferitelor culte 

religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor asociații sau fundații 

cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și 

bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil, cu care au fost încheiate 

acorduri de parteneriat/convenții, voluntari.  

Ținând seama de prevederile  art. 3 din Ordinul  nr. 2525/2018, echipa mobilă  are 

următoarele atribuţii: 

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 care face parte 

integrantă din prezenta procedură; 

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: 

  -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; 

  -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; 

-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 rezidenţial”. 

 Compartimentul de asistență socială va pune la dispoziția organelor de poliție lista 

persoanelor desemnate cu atribuții în cadrul echipei mobile, inclusiv datele de contact ale 

acestora.  Echipa mobilă se deplasează la fața locului în maxim 90 de minute de la 

momentul semnalării efectuate de către organele de poliție și asigură sprijinul pentru 

orientarea și conducerea de îndată a agresorului către centrele rezidențiale gestionate, sau, 

după caz, către alte servicii sociale adecvate. 

 Compartimentul de asistență socială are obligația de a cunoaște distribuția 

serviciilor sociale în plan local și județean destinate victimelor violenței domestice  precum 

și a celor de tipul: centre rezidențiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost, 

adăposturi de noapte, publice sau private, inclusiv a celor acordate de către cultele 

religioase și alte organisme private în domeniul prevenirii și combaterii violenței 

domestice. 

 Reprezentanții Compartimentului de asistență socială au drept de acces în sediile 

sau punctele  de lucru ale persoanelor ale persoanelor juridice, precum și la domiciliul 

persoanelor fizice. 

 Verificarea semnalărilor privind violența domestică se realizează cu sprijinul 

organelor de poliție de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația de violență 

domestică.  

Având în vedere considerentele expuse, reținem faptul că stabilirea componenței și 

a atribuțiilor  echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență 

domestică, este  necesar  a fi  asumată de consiliul local  prin hotărâre , motiv pentru care 

propunem spre aprobare  proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SECRETAR GENERAL AL UAT,  

   Cernea Elena      INSPECTOR,  

             Matei Stroie Liliana 

 


