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HOTÂRÂRE NR. 71 

Din 25.06.2021 

 
Privind componența echipei mobile precum și aprobarea pocedurii și 

modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la nivelul orașului 
Rupea pentru intervenția de urgență în cazurile de vilență domestică 

 
 
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr.3/24.06.2021, intocmit de primarul orașului Rupea, 
domnul Alexandru Opriș, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 
-Raportul comun întocmit de Servicilu de Asistență Socială și Poliția  Orașului Rupea 
înregistrat sub nr.   
-prevederile art.1 din Ordinul nr.2525/2018 privind aprobarea Procedutrii pentru intervenția 
de urgență în cazurile de violență  domestică 
-dispozițiile art.30 alin.(2),art.75 - art.77 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu 
modificările și completările ulterioare 
-prevederile art.12, art.13, art.35^1 și art.35^2 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
-prevederile HG nr.177 din 23.03.2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale 
pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați 
-dispozițiile Ordinului nr.146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență 
domestică de către polițiști 
-dispozițiile art.129 alin.(1) și (2) lit.d)și alin.(7) lit.n)din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57 privind Codul Administrativ 
-ținând seama de prevederile Legii nr.24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
-rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
orașului Rupea 
-Comisia de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură , silvicutură, 
prestări  
-În temeiul art.139 alin.(1) și art.196, alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57 privind Codul Administrativ, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
Art.1 Se stabilește componența echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de 
violență domestică constituită la nivelul U.A.T. oraș Rupea formată din reprezentanți ai DAS 
și poliție, prevăzuți în Anexa nr.1 parte integrantă la prezenta hotărâre 
Art.2. Se aprobă procedura privind modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la 
nivelul orașului Rupea, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, 
prevăzută la Anexa nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre 
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Art.3. Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, cu 
sprijinul  organelor de poliție de pe raza teritorială în care s-a semnalat situația de violență 
domestică 
Art.4.Transportul echipei mobile pentru intervenția de uregență în cazurile de violență 
domestică pe raza orașului Rupea, se realizează cu mijlocul de transport al U.A.T. Rupea 
care asigură securitatea victimei precum și a echipei mobile 
Art.5. Se împuternicește Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Rupea să 
închei acorduri de colaborare cu Poliția orașului Rupea, D.G.A.S.P.C. Brașov, reprezentanți 
ai diferitelor culte religioase, cu unități medicale din comunitate și din județ, precum și cu 
reprezentanți ai unor asociații sau fundații cu activitate în domeniul violenței domestice. 
Art.6.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de 
Asistență Socială din cadru primăriei Rupea, precum și a Politiei orașului Rupea 
Art.7. Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotărâre către: 

- Instituția prefectului județului Brașov 
- Primarul orașului Rupea 
- Direcția de Asistență Socială 
- Poliția oraș Rupea 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   13 2 13 - - 
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Anexa nr.1 la H.C.L. nr.71/2021 
 

COMPONENȚA ECHIPEI MOBILE 
Constituite la nivelul orașului Rupea pentru intervenția de uregență în cazurile de violență 

domestică 
 

Având în vedere : 
 

- Adresa poliției orașului Rupea, Compartimentul de Proximitate 
înregistrată sub nr. 181445 /23.06.2021 prin care se solicită componența 
echipei mobile pentru combaterea violenței domestice 

- Ordinul Ministrului și Justiției Sociale nr.2525/07.12.2018, publicat în 
Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 prin care a fost aprobată 
Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 
domestică 

 
 
 
 

Nr.crt. Numele și prenumele Calitate în cadrul echipei 

1 Dărăbanț Alina coordonator 

2 Grusea Sidonia Corina membru 

3  Bălan Alexandra membru 

 
 
 
 
 

Poliția orașului Rupea asigură siguranța echipei mobile aflată în serviciu conform 
graficului de serviciu din ziua în care se solicită intervenția de urgență. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
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Anexa nr.2 la H.C.L nr.71/2021 
 

Procedura privind modalitatea de intervenție a echipei mobile constituite la 
nivelul orașului Rupea pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică 
 
 
 

Capitolul I 
Dispoziții generale 
 
Violența domestică este o problemă socială gravă care afectează atât viața victimei, 
cât și a celorlanția membrii ai familiei, cu prejudicii nu doar fizice, care sunt cele mai 
evidente, dar și cu consecințe emoționale și psihologice severe. Definiția ca un tipar 
de comportamente care este folosit pentru a pbține sau menține puterea și controlul 
asupra altei persoane, abuzul se poate manifesta prin acțiuni fizice, sexuale, 
emoționale, economice sau psihologice sau amenințări de acțiuni, adică orice 
comportamente care sperie, intimidează, terorizează, manipulează, rănește, 
umilește pe cineva. 
 
1.1 Scopul procedurii 
Prezenta procedură reglementează modalitatea de intervenție a echipei mobile 
constituite la nivelul orașului Rupea, din perspectiva furnizării serviciilor sociale, în 
cazurile în care există sesizări de violență domestică, atât cele semnalate telefonic 
sau la solicitarea organelor de poliție după emiterea ordinului de protecție provozoriu 
în situația în care aceștia constaă necesitatea acordării de servicii sociale pentru 
victima violenței domestice și/sau pentru agresor. 
1.2.Domeniul de aplicare 
Procedura se aplică în cazurile care există sesizări de violență somestică, indiferent 
de modalitatea în care aceste sunt făcute și se referă atât la activitatea de intervenție 
în regim de urgență cât și la măsurile asistențiale implementate pentru depășirea 
situației de risc și diminuarea riscului de recidivă. Persoanele victime ale violenței 
domestice, fie că este vorba de persoane vârstnice, persoane cu handicap, copii sau 
orice altă persoană aflată în nevoie, beneficiază  de mediere și consiliere psiho-
socială/juridică în vederea mobilizării acestora pentru depășirea situației de criză în 
care se află. 
1.3. Cadrul legal aplicabil 
Deși Legea nr.21/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domeștice și-a 
propus trasarea liniilor directoare în desfășurarea activităților de prevenire și 
combatere a violenței domestice, cu stabilirea atribuțiilor principalelor instituții cu rol 
determinant în limitarea fenomenului, aplicarea  acesteia a arătat unele 
disfuncționalități ca și nevoia unor instrumente de lucru mai precise, care să sprijine 
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atât activitatea organelor de poliție, cât și pe cea a lucrătorilor din serviciile sociale. 
Drept pentru care Legea nr.174/2018 prin care s-a introdus posibilitatea emiterii, de 
către polițiștii care intervin la fața locuilui, a ordinului de protecție provizoriu (inclusiv 
evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, indiferent dacă acesta este 
titularul dreptului de proprietate). 
Tot ca noutate, s-a introdus și sintagma ,,intervenție de urgență realizată de o echipă 
mobilă constituită la nivelul serviciului public de asistență socială (SPAS). 
Astfel, prin Ordinul comun al Ministerului de Interne și Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale nr.146/2578/18.12.2018 a fost aprobată modalitatea de gestionare a 
cazurilor de violență domestică de către polițiști (inclusiv modelele formularului de 
evaluare a riscului și a ordinului de protecție provizoriu), stipulându-se inclusiv 
posibilitatea ca lucrătorii de la poliție să solicițe intervenția echipem mobile 
constituite la nivelul unității administrativ –teritoriale pentru a evalua gradul de risc 
din perspectiva acordării serviciilor sociale (inclusiv transportarea  agresorului 
evacuat din locuință). Pentru aceasta administrația publică locală trebuie să 
găsească în gestiunea proprie spații adecvate locuirii care să ofere cazare atât 
victimelor violenței domestice cât și agresorilor. 
Ulterior, prin Ordinul Ministerului  Muncii și Justiției Sociale nr.2525/07.12.2018, dar 
publicat în Monitorul Oficial în data de 06.02.2019 a fost aprobată Procedura pentru 
intervenția de urgență î cazurile de violență domestică, conținând și modelul fișei 
pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru 
victimele violenței domestice. 
De asemenea în caz de evacuare a victimei, respectiv violenței domestice, acestea 
vor trebui transportate în locuri de cazare cu măsuri de siguranță. 
În esență, Ordinul nr.2525/2018 stabilește în sarcina autorității administrației publice 
locale obligația de a constitui o echipă mobilă de intervenție (EMI), urmândca prin 
hotărârea consiliului local, să se desemneze un coordonator al echipei din cadrul 
serviciului public de asistență socială, precum și componența echipei, datele 
concrete despre modul de alocare a mijlocului de trensport care este pus la 
dispoziția echipei mobile pentru intervențiile de urgentă. 
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Capitolul II 
Definiții și abrevieri 
 

2.1. Definiții: 
- Violență domestică  - orice inacțiune sau acțiune intenționată de 

violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau 
spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între 
soți sau foțti soți, precum și între actualii sau foști parteneri, 
indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima 

- Violență verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum 
utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau 
umilitoare 

- Violența psihologică – impunerea voinței sau controlul personal, 
provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod 
și prin orice mijloace, prin amenințare verbală sau în orice altă 
modalitate, santaj, violență demonstrativă asupra obiectelor și 
animalelor, afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții 
personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea 
fără drept, supravegherea locuinței, a locului de muncăsau a altor 
locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau 
alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță, 
care prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise 
creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar 

- Violență fizică – vătămarea corporală ori a sănătîții prin lovire, 
îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, 
strangulare, mușcare, în orice formă și de orice intensitate, inclusiv 
mascate ca fiind rezultatul unor accidnte, prin otrăvire, intoxicare, 
precum și alte acțiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice 
epuizate sau la activități cu grad mare de risc pentru viață și 
sănătate și integritate corporală 

- Violență sexuală – agresiune sexuală, impunere de acte 
degradante, hărțuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea 
întreținerii unor relații sexuale forțte, viol conjugal, 

- Violență economică – interzicerea activității profesionale, privare de 
mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență 
primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă 
necesitate, avcțiunea de sustragere intenționată a bunurilor 
persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de 
bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor 
comune, refuzul de a susține familia 

- Violența socială – impunerea izolării persoanei de familie, de 
comunitate și de prieteni, interzicerea frecventării instituției de 
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învățământ sau a locuilui de muncă, interzicerea/limitarea  realizării 
profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuința comună, 
privarea de acces în spațiul de locuit, deposedarea de acte de 
identitate, privare intenționată de acces de informație, precum și 
alte acțiuni cu efect similar 

- Violența spirituală – subestimarea sau diminuarea importanței 
satisfacerii necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, 
ridiculizare, penalizare a aspirațiilor membrilor familiei, a accesului 
la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea 
dreptului de a vorbi limba maternă și de a învăța copii să vorbească 
în limba maternă, impunerea aderării la credințe și practici spirituale 
și religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar 
sau cu repercursiuni similare 

- Membru de familie = ascendenți și descendenți, frații și surorile, 
soții și copii acestora, precum și persoanele devenite rude prin 
adopție, potrivit legii, sotul/soția și sau fostul soț/fosta soție, frații, 
părinții și copii din alte relații ai soțului/soției sau a fostului soț/fostei 
soții. Persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre 
soți sau dintre părinți și copii, actuali sau foști parteneri, indiferent 
dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenții și 
descendenții partenerei/partenerului, precum și frații și surorile 
ascestora, tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori un 
drept drepturile față de persoana copilului, reprezentantului legal 
sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, 
dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care 
îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale 

- Coping=totalitatea modalităților prin care oamenii încearcă să facă 
față evenimentelor stresante și modulează trăirile afective (reduc 
sau cresc distresul), cu referire la mecanisme de apărare/defensive 
(angajate în mod automat și inconștient) și mecanisme de adaptare 
(angajate voluntar și inconștient) 

- Criză = situație dificilă sau periculoasă, cu un pronunțat grad de 
surprindere, care necesită o atenție semnificativă din partea 
persoanei și care presupune luarea unei decizii într-o perioadă 
scurtă de timp 

- Distres = consecințe nesănătoase, negative și distructive ale 
evenimentelor cu potențial traumatic, care depășesc resursele 
fiziologice și psihologice ale unei peroane și care pot conduce la 
scăderea performațelor, insatisfacției și/sau diferite tipuri de 
tulburări 

- Evenimet cu potențial traumatic = eveniment care reprezintă o 
amenințare la adresa vieții proprii sau a unei/unor persoane 
apropiate, trăit în mod direct, indirect sau ca martor și care poate 
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determina un răspuns emoțional semnificativ, putând conduce la 
criză psihologică 

- Incident critic = eveniment din categoria celor cu potențial traumatic, 
care survine în mod neașteptat și are o semnificație negativă pentru 
persoanele direct implicate, putând conduce la criză psihologică 

- Persoană afectată de evenimentul cu potențial traumatic = orice 
persoană care a fost expusă direct unui eveniment cu potențial 
traumatic, aflându-se în situația de a fii rănită, de a suferi pierderi ca 
urmare a producerii evenimentului sau care a fost martora ori a aflat 
despre rănirea sau moartea altor persoane și care, în urma acestei 
expuneri, se află într-o stuație de criză psihologică 

- Copil = persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nu a 
dobândit capacitatea deplină de exercițiu, în condițiile legii 

- Familie = grup de persoane legate prin relații de rudenie care poate 
fi format din cupluri căsătorite legal sau uniune consensuală, un 
adult cu unul ori mai multi copii sub 18 ani, doi adulți cu unul sau 
mai mulți copii sub 18 ani, unde adulții pot fi părinți naturali, alte 
rude ori alte persoane care au în îngrijire copii sub 18 ani 

- Fișa pentru evaluarea gradului de risc = documentul completat de 
reprezentanții serviciului public de asistență socială cu persoana 
victimă a violenței domestice pentru stabilirea gradului de risc și a 
măsurilor ce se impun 

- Proces verbal de comunicare = documentul completat de 
reprezentanții serviciului public de asistență socială care fac parte 
din echipa mobilă de intervenție care atestă informarea victimei 

- Situație de risc = orice situație, măsură sau inacțiune care 
afectează dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală ori socială 
a copilului, în familie sau în comunitate, pentru o periaodă 
determinată de timp 

 
2.2. Abrevieri: 
 
EMI = echipă mobilă de intervenție 
FER = fișa pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță 
necesare pentru victimele violenței domestice 
DAS = Direcție de Asistență Socială 
HCL = Hotărâre a Consiliului Local 
LC = locuri de cazare 
D.G.A.S.P.C. = Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
 
2.3. Documente utilizate de EMI 
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 -  Fișa de evaluare a gradului de risc social – este documentul care se 
completează de către reprezntanții EMI prin care se realizează o evaluare inițială a 
gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale și se stabilesc măsurile 
de siguranță necesare penttru victimele violenței domestice 
 - Raport de vizită/întrevedere – este documentul care  se completează de 
către EMI cu ocazia vizitelor sau întrevederilor în care se consemnează aspectele 
constatate cu ocazia deplasării pe teren la locul incidentului sau cu ocazia 
întrevederii avute cu victima violenței în familie și/sau agresorul și care cuprinde 
detalii referitoare la situația care a generat conflictul, nevoile identificate, opinia 
părților implicate, etc. 
 - Anchetă socială – este documentul în care se consemnează date referitoare 
la situația socio-economică și familiară a părților implicate 
 - Planul de intervenție – este documentul care se întocmește de către 
responsabilul de cazulterior intervenției EMI , care este desemnat de către 
coordonatorul EMI și care cuprinde măsurile care urmează a fi intreprinse în vederea 
soluționării situației de criză în care se află persoana sau familia. Măsurile sunt 
felxibile și adaptate fiecărui beneficiar în parte în funcție de problematica socială cu 
care se confruntă. În situația în care victima este găzduită într-un loc de cazare (LC) 
asigurat de administrația publică locală acest document se semnează și de cel care 
răspunde de măsura de siguranță a locului de cazare 
 - Fișa de observație – este documentul ce se completează în timpul apelului 
de persoana care răspunde la solicitarea primită pe linia telefonică de urgență 
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Capitolul III 
Responsabilități 
 
3.1. În vederea unei bune desfășurări a acțiunilor echipei mobile de intervenție, 
membrii echipei, coordonatorul, poliția precum și alte persoane cu atribuții în 
domeniul violenței domestice vor avea următoarele responsabilități: 
 
Primarul: 

- Sigură baza materială necesară pentru funcționarea EMI 
- Alocarea unui mijloc de transport și a carburanului aferent pentru 

deplasarea membrilor EMI 
- Asigură locuiri de cazare pentru victimele violenței domestice cu 

măsuri de siguranță 
- La ia act de încheierea acordului de parteneriat cu Poliția orasului 

Rupea, cu D.G.A.S.P.C. Brașov, reprezentanți ai diferitelor culte 
religioase sau ai unor asociații sau fundații cu activitate relevantă în 
domeniu, în vederea asigurării eficienței intervenților în cazurile de 
violență domestică 

 
Coordonatorul: 

- Asigură funcționarea EMI prin numirea și pregătirea membrilor 
echipei de intrevenție 

- Desemnează responsabilul de caz pntru cazul de violență 
domestică și monitorizează modul de completare FER 

- Asigură buna funcționare a EMI, inclusiv instruirea personalului și 
completarea componenței atunci când unul dintre membrii săi este 
indisponibil (concediu de odihnă, concediu de boală, învoire) 

- Ține legătura cu organele de poliție chemate să intervină la cazurile 
de violență domestică, inițiază convenții de colaborare în vederea 
intervențiilor în cazurile de violență 

- Contactează echipajul Poliției pentru a asigura deplasarea EMI, 
după caz, sau intervenția 

- Realizează o bază de date cu cazurile gestionate 
- Ține evidența intervenților EMI 
- Va lua legătura cu D.G.A.S.P.C la cazurile de violență domestică în 

vederea luării în evidență și a realizării managementului de caz 
- Consemnează solicitările poliției la intervențiile de urgență în afara 

programului de lucru al membrilor Emi din SPAS și anunță poliția 
pentru a interveni la evacuarea și transportarea victimelor la locurile 
de cazare puse la dispoziție de administrația publică locală 
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- Monitorizează și analizează trimestrial și anual sub formă d 
rapoarte, apelurile/sesizărilecu privire la violența domestică 

- Elaborează procedura operațională care reglementează 
modalitatea de intervenție a specialiștilorSPAS în situațiile de 
violenșă sau în caz de autosesizare 

 
Membrii EMI angajați ai DAS 
 

- Evaluaează nevoile imediate ale solicitanților și potențialilor de risc, 
completează Fișa de convorbire în timpul apelului telefonic 

- Oferă consiliere de specialitate și informații adecvate nevoilor 
identificate precum și recomandări pentru soluționarea situațiilor 

- Completează fișele de evaluare a riscurilor precum și celelalte 
documente cu privire la cazul respectiv așa cum sunt prevăzuteîn 
Ordinul 2525/2018-Procedura de intervenția de urgență în cazurile 
de violență domestică 

- Dacă în timpul intervenției, membrul EMI stabilește că este vorb de 
o situație de urgență care poate pune viața persoanelor în pericol, 
colicită sprijinul și intervenția de urgență a poliției, serviciului de 
salvare, alte instituții abilitate 

- Dacă din  consilierea asistentului social nu apar semne de 
înțelegere între victimă și agrespr, după caz, vor fi sesizate 
organele de urmărire penală, organele de poliție, instanțe 
judecătorești 

- Informează, consiliază victima în ceea ce privește măsurile de 
protecție de care aceasta poate beneficia din partea instituțiilor 
competente: ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție, 
formularea unei plângeri penale,eliberarea unui certificat medico-
legal, orientează, după caz, victimele violenței domestice spre 
locurile de cazare (LC) cu măsuri de siguranță puse la dispoziție de 
administrația publică locală 

- Dacă are loc o convorbire telefonică cu privire la caz în timpul 
acesteia se vor respecta anonimatul și confidențialitatea dar și 
dorința apelantului de a finaliza convorbirea 

- Intervine împreună cu reprezentanții poliției locale în timpul 
programului de lucru la solicitatea organelor de poliție cu privire la 
cazarea victimelor violenței domestice agresorului în situația în care 
prin ordinul de protecție poliția orașului a dispus evacuarea acestuia 
de la domiciliu 

Poliția  
- Desemnează persoana responsabilă ci intervenția în situație de 

urgență privind violența domestică 
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- Ține legătura cu coordonatorul EMI pe tot arcursul desfășurării 
procedurii de intervenție 

- Asigură transportul victimelor violenței domestice la locul de cazare 
asigurat de administrația publică locală după program sau la 
Institutul Medico-Legal în vederea eliberării certificatelor medico-
legale 

- Asigură transportul agresorului la locul de cazare pus la dispoziție 
în acest scop, dacă se impune cazarea acestuia 

ONG 
- În cazul în care vom găsi disponibilitate și colaborare cu vreun ONG 

vor fi încheiate acorduri de parteneriat pe acest segment 
- Vor prelua victimele violenței domestice și asigură asistență 
- Colaborează cu responasbilul de caz și AS 
- Comunică DGASPC cazurile care necesită intervenție de urgență și 

pe care nu lepoate soluționa 
 
 

 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
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