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1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind

remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de

achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de

concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare

a Contestațiilor, excepție ridicată de Societatea Aquacaraș — S.A.

din Reșița în Dosarul nr. 2.202/115/2017 al Tribunalului Caraș-

Severin — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și

fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 2.120D/2017.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care

procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca

neîntemeiată, sens în care arată că, în jurisprudența sa, Curtea

Constituțională a reținut că principiul accesului liber la justiție nu

presupune gratuitatea serviciilor prestate de către instanțele de

judecată. Prin urmare, stabilirea taxei judiciare de timbru prin

normele criticate, prin raportare la valoarea contractului sub

forma unui procent aferent acestuia, intră în sfera de

competență a legiuitorului, fără a avea semnificația restrângerii

accesului liber la justiție.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

4. Prin Încheierea din 21 iunie 2017, pronunțată în Dosarul

nr. 2.202/115/2017, Tribunalul Caraș-Severin — Secția a II-a

civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016

privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și

a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, excepție

ridicată de Societatea Aquacaraș — S.A. din Reșița într-o cauză

întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 101/2016.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate se

susține, în esență, că prevederile criticate încalcă principiul

accesului liber la justiție, deoarece cererile introduse la

instanțele judecătorești cu ocazia utilizării căilor de atac în

materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări

și concesiune de servicii și a căror valoare este sub 450.000 lei

inclusiv se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului,

în condițiile în care, în speță, valoarea pretențiilor este mult sub

această valoare. Prin urmare, se apreciază că taxa judiciară de

timbru, pentru a nu fi îngrădit dreptul de acces liber la justiție, ar

trebui calculată prin aplicarea unui procent de 2% la valoarea

pretențiilor, ceea ce ar fi echitabil și constituțional, context în

care se consideră în mod concret că sintagma „2% din valoarea

estimată a contractului” este neconstituțională.

6. Tribunalul Caraș-Severin — Secția a II-a civilă, de

contencios administrativ și fiscal opinează în sensul că

excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

8. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate

este neîntemeiată.

9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și

Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu

privire la excepția de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al

Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile

procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile

Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele: 

10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze prezenta excepție.

11. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum

reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozițiile art. 56

alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de

atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări

și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și

funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din
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23 mai 2016. Dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea

nr. 101/2016 au următorul cuprins: „(1) Cererile introduse la
instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol
se taxează după cum urmează: a) până la 450.000 lei inclusiv —
2% din valoarea estimată a contractului;”.

12. Ulterior încheierii de sesizare, art. 56 din Legea

nr. 101/2016 a fost modificat prin art. IV pct. 36 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 114/2020 privind modificarea și

completarea unor acte normative cu impact în domeniul

achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 614 din 13 iulie 2020, nemaifiind păstrate nici

structura articolului și nici soluția legislativă criticată în prezenta

cauză. Prin urmare, având în vedere Decizia Curții

Constituționale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea

urmează a exercita controlul de constituționalitate asupra

prevederilor criticate în forma în care au produs efecte în cauza

aflată pe rolul instanței de judecată.

13. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale

sunt invocate prevederile constituționale ale art. 21 privind

accesul liber la justiție.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

observă că Legea nr. 101/2016 transpune Directiva 89/665/CEE

a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor

cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea

procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea

contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor

publice de lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților

Europene, seria L, nr. 395 din 30 decembrie 1989, cu

modificările și completările ulterioare, și Directiva 92/13/CEE a

Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu

putere de lege și actelor administrative referitoare la aplicarea

normelor comunitare cu privire la procedurile de achiziții publice

ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei,

energiei, transporturilor și telecomunicațiilor, publicată în

Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 76 din

23 martie 1992, cu modificările și completările ulterioare.

15. Potrivit art. 1 alin. (1) din Directiva 89/665/CEE, statele

membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că, în ceea

ce privește procedurile de atribuire a contractelor care intră în

domeniul de aplicare circumscris, deciziile luate de autoritățile

contractante pot face obiectul unor căi de atac eficiente și, în

special, cât mai rapid posibil în conformitate cu condițiile stabilite

prin directivă, în special, art. 2 alin. (7) („Statele membre adoptă
măsurile necesare pentru a asigura că deciziile adoptate de
organismele responsabile cu procedurile privind căile de atac
pot fi puse în aplicare în mod efectiv”), pe motiv că respectivele

decizii au încălcat legislația europeană în domeniul achizițiilor

publice sau reglementările de drept intern pentru punerea în

aplicare a acestei legislații. 

16. Din economia acestei directive reiese că organismele

responsabile cu procedurile privind căile de atac pot fi instanțele

sau autorități (organisme) care nu sunt de natură judiciară. În

situația în care, în astfel de cazuri, calea de atac este prevăzută

în fața unor autorități (organisme) care nu sunt de natură

judiciară, trebuie prevăzute dispoziții pentru a garanta că

procedurile prin care o măsură presupus ilegală luată de

organismul competent privind căile de atac sau orice presupusă

deficiență în exercitarea competențelor acordate acestuia pot

face obiectul unei căi de atac în fața instanței sau al unei căi de

atac în fața unui alt organism care este o instanță sau un tribunal

în înțelesul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și

este independent atât față de autoritatea contractantă, cât și față

de organismul competent privind căile de atac. Prin urmare,

potrivit directivei menționate, statele membre adoptă măsurile

necesare pentru a se asigura că procedurile privind căile de atac

sunt accesibile, în conformitate cu reglementări detaliate care

pot fi stabilite de statele membre, oricărei persoane care este

sau a fost interesată de obținerea unui anumit contract public

de achiziție de produse sau a unui contract public de lucrări și

care a fost sau riscă să fie lezată de o presupusă încălcare.

17. La nivel național, Legea nr. 101/2016 reglementează

remediile, căile de atac și procedura de soluționare a acestora,

pe cale administrativ-jurisdicțională sau judiciară, în materie de

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor

sectoriale și a contractelor de concesiune, precum și

organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare

a Contestațiilor. Prin urmare, în virtutea art. 2 din lege, orice

persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori

într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante

sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri poate

solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la

emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere,

recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale

administrativ-jurisdicțională sau judiciară, potrivit prevederilor

acestei legi; de asemenea, oricare dintre membrii unei asocieri

a unor operatori economici, fără personalitate juridică, poate

formula orice cale de atac reglementată de această lege.

18. În concret, legiuitorul a dat efectivitate prevederilor

constituționale ale art. 148 alin. (2) și (4) cu privire la principiul

priorității dreptului european, coroborate cu cele ale art. 21 care

consacră accesul liber la justiție, și a creat cadrul legal pentru

exercitarea acestui drept fundamental, reglementând sistemul

de remedii judiciar (capitolul VI al Legii nr. 101/2016), respectiv

(i) contestația formulată pe cale judiciară și (ii) soluționarea

litigiilor în instanța de judecată, context în care a stabilit

competența instanțelor judecătorești, procedurile de judecată și

condițiile în care acestea se desfășoară.

19. În ceea ce privește înțelesul dispozițiilor art. 21 din

Constituție, Curtea constată că, în jurisprudența sa referitoare la

accesul liber la justiție, în mod constant a statuat că acest

principiu semnifică faptul că orice persoană poate sesiza

instanțele judecătorești în cazul în care consideră că drepturile,

libertățile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu

faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiționări

(Decizia nr. 221 din 21 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 516 din 17 iunie 2005, sau Decizia

Plenului Curții Constituționale nr. 1 din 8 februarie 1994,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din

16 martie 1994).

20. De asemenea, accesul liber la justiție nu presupune

gratuitatea actului de justiție și nici, implicit, realizarea unor

drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit, în cadrul

mecanismului statului, activitatea autorității judecătorești

corespunzând asigurării unui serviciu public ale cărui costuri

sunt suportate de la bugetul de stat. În consecință, legiuitorul

este îndreptățit să instituie taxe judiciare de timbru, pentru a nu

afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise

de părțile aflate în litigiu. Cheltuielile ocazionate de realizarea

actului de justiție sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire,

potrivit art. 56 din Constituție, cetățenii sunt obligați să contribuie

prin impozite și taxe, stabilite în condițiile legii (Decizia nr. 852

din 18 decembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 505 din 21 iunie 2019).



21. Curtea observă că dispozițiile criticate stabilesc

modalitatea de calcul al taxelor judiciare de timbru aplicabile

sistemului de remedii judiciar în materia privind atribuirea

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și

care reprezintă un procent de 2% din valoarea estimată a

contractului, în contextul în care acesta are o valoare de până

la 450.000 lei inclusiv, și al căror cuantum va fi stabilit și aplicat

de către instanța de judecată în funcție de particularitatea

fiecărei spețe, de destinatarii normei prevăzuți de lege, de etapa

procesuală incidentă, în acord cu scopul legii în ansamblu. Or,

Curtea constată că legiuitorul are deplina legitimitate

constituțională de a impune taxe judiciare de timbru fixe sau

calculate la valoare în funcție de obiectul litigiului, întrucât

stabilirea modalității de plată a taxelor judiciare de timbru, ca,

de altfel, și a cuantumului acestora, este o opțiune a legiuitorului,

ce ține de politica legislativă fiscală (a se vedea, mutatis
mutandis, Decizia nr. 626 din 9 octombrie 2018, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 5 martie 2019,

paragraful 19). De asemenea, acest aspect nu este de natură a

afecta accesul liber la justiție, ca drept fundamental, deoarece,

astfel cum instanța de contencios constituțional a statuat prin

numeroase decizii, spre exemplu, Decizia nr. 832 din

11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 824 din 7 decembrie 2012, nicio dispoziție

constituțională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiție,

fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităților

judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de

realizarea actului de justiție.

22. Toate cele de mai sus prezentate se circumscriu

dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora

competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată

sunt cele prevăzute numai prin lege, iar, în conformitate cu

prevederile art. 129 din Legea fundamentală, împotriva

hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public

pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Astfel, în virtutea

acestei învestiri constituționale, legiuitorul are competența de a

adopta reglementări cu caracter general sau special,

derogatoriu, cu aplicabilitate la anumite situații, în mod egal,

pentru toți cei interesați în exercitarea drepturilor constituționale

și legale, context în care, în dinamica legislativă, ulterior sesizării

instanței de contencios constituțional cu prezenta excepție de

neconstituționalitate, normele criticate au fost modificate chiar

în sensul dorit de autoarea acesteia, prevăzându-se că „cererile
introduse la instanțele judecătorești [...] se taxează cu 2% din
valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei”.

23. Totodată, Curtea observă că în cadrul aceluiași articol din

care fac parte și prevederile criticate se stipulează faptul că

persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor acestui

articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de

reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de

timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu

modificările și completările ulterioare [art. 56 alin. (4) din Legea

nr. 101/2016].

24. În același context, Curtea observă că, potrivit

jurisprudenței sale, echivalentul taxelor judiciare de timbru este

integrat în valoarea cheltuielilor stabilite de instanța de judecată

prin hotărârea pe care o pronunță în cauză, plata acestora

revenind părții care cade în pretenții (a se vedea Decizia nr. 231

din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 483 din 29 iunie 2016, paragraful 17).

25. Față de cele prezentate, excepția de neconstituționalitate

a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016, în

raport cu dispozițiile art. 21 din Constituție, este neîntemeiată.
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26. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, 

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Societatea Aquacaraș — S.A. din Reșița în Dosarul

nr. 2.202/115/2017 al Tribunalului Caraș-Severin — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile

art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea

și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraș-Severin — Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 17 noiembrie 2020.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ionița Cochințu
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL 

MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Nr. 173 din 12 februarie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 65 din 13 mai 2021

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Nr. 3.042/C din 24 mai 2021

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională 

în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor

Având în vedere:

— art. IV alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative, aprobată

prin Legea nr. 208/2019;

— art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările

ulterioare;

— art. 30 alin. (6) lit. b) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

— Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

— art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției

Sociale, cu completările ulterioare;

— art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările

și completările ulterioare;

— prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea

Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

— Referatului de aprobare emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale nr. 620/RT din 27.04.2021, Referatului de aprobare

emis de Ministerul Afacerilor Interne nr. 16.990 din 13.05.2021 și al Referatului de aprobare emis de Ministerul Justiției nr. 75/44.161

din 25 aprilie 2021, 

ministrul muncii și protecției sociale, ministrul afacerilor interne și ministrul justiției emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare și intervenție

multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de

sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile generale de asistență socială, unitățile de

poliție și serviciile de probațiune își actualizează procedurile

operaționale și încheie protocoale de colaborare pentru

evaluarea și intervenția multidisciplinară și interinstituțională în

acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele

infracțiunilor.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul justiției,

Stelian-Cristian Ion

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E  

de evaluare și intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție

pentru victimele infracțiunilor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta metodologie reglementează

procedura de evaluare și intervenție multidisciplinară și

interinstituțională în vederea acordării serviciilor de sprijin și

protecție pentru victimele infracțiunilor în conformitate cu

prevederile Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru

asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, denumită

în continuare lege.

(2) Scopul metodologiei este îmbunătățirea intervenției

multidisciplinare și interinstituționale în acordarea serviciilor de

sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, pentru a asigura

respectarea drepturilor acestora și principiilor generale enunțate

la art. 3

3

din lege.

Art. 2. — Acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru

victimele infracțiunilor reprezintă una dintre etapele procesului

de informare, sprijinire și protecție a victimelor infracțiunilor,

prevăzute la art. 3

2

din lege, proces la care participă diverse

instituții, organizații, specialiști.
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CAPITOLUL II 

Identificarea, informarea inițială și referirea victimelor

către Compartimentul/Serviciul pentru sprijinirea

victimelor infracțiunilor 

Art. 3. — (1) Identificarea victimelor infracțiunii, definită

conform art. 3

4

lit. c) din lege ca fiind procesul de constatare a

faptului că o persoană se declară/este victimă a infracțiunilor,

se realizează, conform prevederilor art. 3

7

din lege, de organele

judiciare, precum și de orice alte instituții ale statului care, în

exercitarea atribuțiilor, intră în contact cu persoane care sunt

potențiale victime ale infracțiunilor.

(2) Identificarea victimei se poate realiza pe baza

următoarelor criterii, enumerate exemplificativ:

a) declarația acesteia, adult sau copil, sau a părintelui ori a

reprezentantului legal, atunci când se adresează organelor

judiciare, poliției, compartimentelor/serviciilor pentru sprijinirea

victimelor infracțiunilor, că a fost victima unei fapte prevăzute de

legea penală;

b) în aplicarea prevederilor art. 3

7

din lege, în lipsa unei

declarații din partea acestora, de către profesioniștii care intră în

contact cu victimele, prin prisma următoarelor domenii de

activitate: sănătate, poliție, jandarmerie, asistență socială,

justiție, învățământ etc., dacă persoana prezintă urme fizice sau

psihice ale unei traume.

Art. 4. — Informarea inițială definită conform art. 3

2

din lege

ca fiind aducerea la cunoștința victimei a informațiilor generale

privind drepturile pe care le are și serviciile de care poate

beneficia se realizează, conform prevederilor art. 4 din lege, de

organele judiciare sau, dacă victima nu a sesizat fapta organelor

de urmărire penală, conform art. 4

1

din lege, de compartimentul

pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, denumit în continuare

CSVI, sau serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor,

denumit în continuare SSVI, respectiv furnizorii de servicii

sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege.

Art. 5. — (1) Referirea către CSVI/SSVI și furnizorii de servicii

sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege se realizează cu celeritate,

ulterior identificării, de către prima instituție care intră în contact

cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor.

(2) Referirea se realizează prin informare cu privire la

posibilitatea de a se adresa CSVI/SSVI, respectiv furnizorilor de

servicii sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege, atât verbal, cât și

prin înmânarea sub semnătură a unui formular care cuprinde

cel puțin adresa CSVI/SSVI din raza teritorială a instituției care

face informarea și enumerarea atribuțiilor acestuia, conform

art. 3

7

din lege.

(3) Victimei identificate i se cere în scris acordul pentru

transmiterea către CSVI/SSVI, respectiv către furnizorii de

servicii sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege, atât a formularului de

referire, cât și a datelor sale de contact pentru a fi contactată de

către specialiștii compartimentului/serviciului. 

(4) Din momentul primirii formularului de referire, precum și

a datelor de contact, specialiștii CSVI/SSVI vor iniția contactul cu

victima, cu celeritate.

(5) În cazul în care victima apelează la telefonul prevăzut la

art. 5 din lege, referirea către CSVI/SSVI, respectiv furnizorii de

servicii sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege, se realizează

telefonic. 

(6) În situația în care persoana potențial victimă s-a adresat

organelor judiciare sau poliției, se utilizează formularul de

referire către CSVI/SSVI, respectiv către furnizorii de servicii

sociale prevăzuți la art. 3

1

din lege.

(7) În cazul copiilor victime ale infracțiunilor de violență,

referirea se face obligatoriu și exclusiv la direcția generală de

asistență socială și protecția copilului, denumită în continuare

DGASPC, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind

protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

(8) Respectarea prevederilor legale privind protecția datelor

cu caracter personal este obligatorie.

Art. 6. — Datele de identificare ale furnizorilor de servicii

sociale care dețin licență de funcționare pentru CSVI și SSVI

sunt înscrise în Registrul electronic unic al serviciilor sociale,

publicat pe pagina de internet a Ministerului Muncii și Protecției

Sociale.

Art. 7. — (1) Materialele informative privind funcționarea

CSVI/SSVI și lista furnizorilor de servicii sociale care dețin

licență de funcționare pentru CSVI/SSVI din județ/din sectorul

municipiului București se publică pe pagina de internet a

DGASPC.

(2) Materialele de informare privind serviciile de sprijin și

protecție a victimelor infracțiunilor elaborate în conformitate cu

standardele minime de calitate se comunică, prin grija

furnizorilor de servicii sociale, următoarelor instituții/structuri

publice sau private, din unitatea administrativ-teritorială în care

funcționează serviciul social:

a) unități de poliție; 

b) unități sanitare și cabinete ale medicilor de familie;

c) unități și instituții de învățământ;

d) furnizori de servicii sociale; 

e) orice alte unități care, prin natura activității desfășurate,

pot intra în contact cu victime ale infracțiunilor.

CAPITOLUL III

Evaluarea victimei în vederea determinării măsurilor 

de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia

Art. 8. — Evaluarea situației victimei se realizează de către

CSVI/SSVI și furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art. 3

1

din

lege, pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și

protecție de care aceasta poate beneficia, în vederea asigurării

accesului victimelor cât mai rapid la suport psihologic, medical,

de asistență socială, consiliere juridică, în funcție de nevoile

individuale ale victimei.

Art. 9. — (1) Evaluarea victimelor infracțiunilor se face în cel

mai scurt timp de la momentul identificării, pe baza criteriilor

specifice stabilite potrivit art. 3

9

alin. (2) din lege și cu

respectarea principiilor prevăzute la art. 3

3

din lege.

(2) Evaluarea victimei este complexă, potrivit prevederilor

art. 48 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările

și completările ulterioare, fiind realizată, conform art. 3

9

alin. (3)

din lege, de către echipa CSVI/SSVI formată din jurist, psiholog

și asistent social, în colaborare cu organele judiciare, poliție,

medici, cadre didactice etc. Asistentul social din cadrul echipei

CSVI/SSVI asigură managementul de caz.

(3) Interdisciplinaritatea și colaborarea interinstituțională între

CSVI/SSVI, organele judiciare și poliție, în procesul de evaluare

a victimelor, se realizează după cum urmează:

a) prin utilizarea formularului de referire prevăzut la art. 3

7

din lege, în care sunt consemnate de către prima instituție care

a luat contact cu victima datele referitoare la: 

(i) tipul infracțiunii identificat cu sprijinul organelor de

cercetare penală;

(ii) circumstanțele comiterii acesteia, identificate cu

sprijinul organelor de cercetare penală;

(iii) impactul fizic și psihic asupra victimei;

(iv) datele privind autorul faptei, în măsura în care acestea

sunt disponibile, identificate cu sprijinul organelor de

cercetare penală;

(v) istoricul infracțional și, după caz, informații privind

apartenența victimei la grupări infracționale, atunci

când acestea sunt disponibile și pot fi furnizate în mod

legal, identificat cu sprijinul organelor de cercetare

penală;

b) prin participarea mai multor specialiști/reprezentanți ai

unor instituții la realizarea evaluării, la solicitarea

CSVI/SSVI/managerului de caz, respectiv: participare la ședințe

de caz, colectarea, clarificarea, validarea/confirmarea unor

informații necesare realizării evaluării cu respectarea criteriilor

specifice stabilite potrivit art. 3

9

alin. (2) din lege și identificării
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nevoilor de protecție specifice ale victimei pentru întocmirea

raportului de evaluare și realizarea planului de intervenție,

conform standardului minim de calitate;

c) prin elaborarea, la nivelul fiecărui județ, a unei liste

orientative cu tipuri de infracțiuni/tipuri de vătămare suferite de

victimă și de circumstanțe posibile de comitere a faptei, care se

actualizează permanent, cu sprijinul organelor de cercetare

penală și al poliției.

(4) Răspunsul instituțional la solicitarea prevăzută la alin. (3)

lit. b) se realizează cu celeritate.

(5) Evaluarea copiilor victime ale violenței, care se constituie

în potențiale infracțiuni identificate cu sprijinul organelor de

cercetare penală, se realizează de către compartimentele

specializate de intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic,

migrație și repatrieri din cadrul direcțiilor generale de asistență

socială și protecția copilului. Evaluarea, intervenția

multidisciplinară și interinstituțională în vederea acordării

serviciilor de sprijin și protecție pentru copiii victime ale violenței,

inclusiv ale infracțiunilor de violență, se realizează potrivit anexei

nr. 1 din Hotărârea Guvernului 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, precum

și potrivit prevederilor specifice din metodologia prezentă cu

privire la copiii victime ale infracțiunilor de violență.

Art. 10. — (1) Rezultatele evaluării realizate conform

prevederilor art. 9 se consemnează într-un referat de evaluare,

care cuprinde informațiile prevăzute la art. 3

10

alin. (1) din lege.

(2) În cazul copiilor victime ale infracțiunilor de violență,

informațiile prevăzute la alin. (1) sunt incluse în raportul de

evaluare detaliată prevăzut de anexa nr. 1 din Hotărârea

Guvernului nr. 49/2011.

(3) Referatul de evaluare se întocmește în maximum 30 de zile

de la înregistrarea cazului la CSVI/SSVI.

CAPITOLUL IV

Acordarea serviciilor de sprijin și protecție 

pentru victimele infracțiunilor

Art. 11. — (1) Serviciile de sprijin și protecție prevăzute la art. 7

din lege sunt servicii integrate acordate de către DGASPC, prin

CSVI/SSVI, sau, după caz, de alți furnizori de servicii sociale

publici sau privați, prevăzuți la art. 3

1

din lege, acreditați în

condițiile legii și care au obținut licență de funcționare pentru

serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, prevăzut în

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de

organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și

completările ulterioare, cod 8899CZ-PN-VI, sau pentru alt

serviciu social destinat protecției victimelor violenței domestice

sau traficului de persoane, precum și prin compartimentele și

instituțiile specializate menționate la art. 3

1

alin. (3)—(5) din

lege, prin colaborare interdisciplinară și interinstituțională cu

organele judiciare, unitățile de poliție și alte servicii publice de

interes general.

(2) Pentru serviciile de sprijin și protecție prevăzute la art. 7

din lege, CSVI/SSVI din cadrul DGASPC reprezintă un punct

unic de colectare a informațiilor privind servicii de sprijin și

protecție acordate victimelor infracțiunilor din județ, ceea ce

presupune următoarele:

a) solicitarea pentru acordarea de servicii de sprijin și

protecție se adresează DGASPC;

b) alți furnizori de servicii sociale publici sau privați, prevăzuți

la art. 3

1 

din lege care primesc solicitări pentru acordarea de

servicii de sprijin și protecție a victimelor infracțiunilor,

informează în scris DGASPC, în conformitate cu prevederile

art. 7 alin. (2) din lege;

c) alți furnizori de servicii sociale publici sau privați, prevăzuți

la art. 3

1

din lege care acordă servicii de sprijin și protecție a

victimelor infracțiunilor, transmit DGASPC datele necesare

pentru a fi înregistrate în Registrul special privind victimele

infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție, conform

prevederilor art. 3

9 

alin. (8) din lege.

Art. 12. — (1) Acordarea serviciilor de sprijin și protecție

prevăzute la art. 7 din lege se realizează pe baza planului de

intervenție elaborat pe baza rezultatelor evaluării, cu

respectarea prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011,

cu modificările și completările ulterioare, și a standardelor

minime de calitate aprobate prin Ordinul ministrului muncii și

protecției sociale și al ministrului justiției pentru aprobarea

standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licența

de funcționare a serviciului pentru sprijinirea victimelor

infracțiunilor nr. 256/2.017/2021 și a prezentei metodologii.

(2) În cazul copiilor victime ale infracțiunilor de violență,

acordarea serviciilor de sprijin și protecție prevăzute la art. 7 din

lege se realizează pe baza planului de reabilitare și reintegrare

socială prevăzut de anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului

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.

(3) Serviciile de sprijin și protecție acordate prin centre de zi

sau centre rezidențiale, conform prevederilor art. 9 din lege, se

acordă cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile

serviciilor respective și a prezentei metodologii.

Art. 13. — (1) În aplicarea art. 7 alin. (4) lit. a) din lege,

fiecărei persoane care se adresează CSVI/SSVI din cadrul

DGASPC sau, după caz, altor furnizori de servicii sociale publici

sau privați, prevăzuți la art. 3

1

din lege, i se înmânează un

material de informare care cuprinde cel puțin informațiile

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta

metodologie. Activitatea de informare prevăzută la art. 7 alin. (4)

lit. a) nu este limitată la înmânarea acestui formular și se va

acorda în mod individualizat, adaptat în funcție de nevoile

fiecărui caz în parte.

(2) Prin cooperare interinstituțională între CSVI/SSVI,

unitățile de poliție și alte instituții cu atribuții în domeniu, la nivelul

fiecărui județ, respectiv al sectoarelor municipiului București, se

elaborează un material de informare care să conțină și informații

cu privire la:

a) datele de contact ale instituțiilor sau, după caz, ale

furnizorilor publici sau privați de servicii sociale, organizațiilor

neguvernamentale care au obligația sau care pot furniza sprijin

în obținerea acestor drepturi; 

b) atunci când este cazul, posibilitățile de primire în centrele

de primire în regim de urgență, centrele de recuperare pentru

victimele violenței domestice sau locuințele protejate, potrivit

Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței

domestice, republicată, cu modificările ulterioare. 

(3) În vederea aplicării art. 4

1

din lege unitățile de poliție pun

la dispoziția CSVI/SSVI materialele informative folosite în

activitatea proprie, potrivit art. 4 din lege, sau, după caz,

publicate pe pagina proprie de internet, conform art. 6 din lege.

Art. 14. — (1) Consilierea psihologică, serviciile de

inserție/reinserție socială, sprijinul emoțional și social în scopul

reintegrării sociale, prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b), d) și e) din

lege, se realizează personalizat, în funcție de nevoile identificate

în evaluare, de planul de intervenție sau de planul de servicii și

de consultările interdisciplinare în cadrul echipei care acordă



8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 587/11.VI.2021

serviciile de sprijin și protecție a victimei și cu respectarea

standardelor minime de calitate aplicabile serviciilor sociale,

statutului profesiilor și codurilor de etică. 

(2) Consilierea privind evitarea riscurilor de victimizare

secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare prevăzută

la art. 7 alin. (4) lit. b) din lege poate cuprinde următoarele

aspecte, cu titlu exemplificativ:

a) informarea în privința drepturilor prevăzute de lege pe care

victima le are în raporturile sale cu autoritățile publice, conform

principiilor enumerate la art. 3

3

din lege, ori de câte ori se

săvârșește o infracțiune, în scopul evitării victimizării secundare; 

b) informarea cu privire la centrele de zi și rezidențiale cu

găzduire pe perioadă determinată prevăzute la art. 9 alin. (1)

din lege. 

Art. 15. — Consilierea privind aspectele financiare și practice

subsecvente infracțiunii prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. c) din lege

poate include următoarele aspecte, cu titlu exemplificativ:

a) dreptul de recuperare a prejudiciului produs prin

infracțiune și ca urmare a acesteia;

b) dreptul de a obține compensația financiară din partea

statului;

c) dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia

de acordarea asistenței juridice gratuite, conform legii;

d) dreptul de a se constitui parte civilă în proces.

Art. 16. — (1) Informarea și consilierea cu privire la rolul

victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru

participarea la proces, prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. f) din lege,

pot cuprinde, cu titlu exemplificativ:

a) indicarea dreptului victimei de a depune plângere la

organul judiciar competent; 

b) pregătirea victimei pentru participarea la proces prin

informarea acesteia în privința parcursului posibil al plângerii

care poate ajunge în procedură de judecată; 

c) dreptul de a fi asistat de un avocat ales sau de a beneficia

de acordarea asistenței juridice gratuite, conform legii;

d) orice alte informații relevante privind etapa prealabilă

procedurilor penale.

(2) În cazul copiilor victime ale infracțiunilor cu și fără

violență, informarea și consilierea prevăzute la alin. (1) se

adresează atât copilului, într-un limbaj accesibil și adaptat, cât

și părintelui/reprezentantului legal.

CAPITOLUL V

Monitorizarea acordării serviciilor de sprijin și protecție —

Registrul special privind victimele infracțiunilor

Art. 17. — (1) În vederea creării Registrului special privind

victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție,

conform prevederilor art. 3

9

alin. (8) din lege, SSVI și furnizorii

de servicii sociale care acordă servicii de sprijin și protecție

victimelor infracțiunilor comunică DGASPC datele prevăzute la

art. 3

9

alin. (9) din lege, în termen de 2 zile de la realizarea

referatului de evaluare.

(2) Modalitatea de transmitere a datelor și procedura de

înregistrare și actualizare a datelor în registru se stabilesc prin

procedura operațională aprobată de directorul general al

DGASPC.

Art. 18. — În aplicarea prevederilor art. 3

9

alin. (10) și (11) din

lege, prin protocol de cooperare interinstituțională încheiat între

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor

Interne și Ministerul Justiției, în termen de 90 de zile de la

aprobarea metodologiei prezente, se stabilesc:

a) fișa cu datele pe care DGASPC le înregistrează în

Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor

de sprijin și protecție, cu indicatori generali pentru victimele

infracțiunilor și indicatori specifici pentru copii, pentru victimele

traficului de persoane și pentru alte aspecte relevante;

b) procedura de înregistrare și actualizare a datelor în

registru;

c) modalitatea transmiterii datelor statistice la Ministerul

Justiției, respectiv la Agenția Națională împotriva Traficului de

Persoane.

CAPITOLUL VI

Cooperarea interinstituțională în vederea campaniilor 

de conștientizare a comunității și în domeniul instruirii 

și formării personalului SSVI

Art. 19. — (1) Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției,

prin Direcția Națională de Probațiune, Ministerul Muncii și

Protecției Sociale, consiliile județene, respectiv consiliile locale

ale sectoarelor municipiului București, prin DGASPC,

colaborează în domeniul informării și specializării personalului

care stabilește legături directe cu victimele infracțiunilor, cu

privire la noile prevederi pentru victimele infracțiunilor: 

a) elaborează un program de instruire a personalului SSVI,

al compartimentelor și instituțiilor specializate menționate la art. 3

1

alin. (3)—(5) din lege, a polițiștilor implicați în aplicarea prezentei

metodologii; 

b) desemnează personal de specialitate din ministerele

semnatare și, după caz, din autoritățile din subordine care să

facă parte din grupul de lucru care elaborează programul de

instruire;

c) invită, după caz, specialiști din alte instituții și organizații să

facă parte din grupul de lucru; 

d) asigură instruirea de formatori pentru derularea

programului de instruire, inclusiv prin metode online;

e) stabilesc persoane de contact la nivelul fiecărui minister

semnatar și al autorităților din subordine care să asigure

coordonarea metodologică a personalului menționat la lit. a);

f) asigură informarea personalului din teritoriu și alte instituții

relevante din propriul domeniu de activitate cu privire la

aplicarea prezentei metodologii. 

(2) Formatorii sunt selectați de la nivel județean, respectiv al

municipiului București din rândul DGASPC și alte instituții și

organizații implicate și cu experiență în domeniu.

(3) DGASPC, în cooperare cu celelalte instituții din care

provin participanții la instruire, asigură instruirea multidisciplinară

a personalului menționat la alin. (1) lit. a), utilizând programul

de instruire.

Art. 20. — Autoritățile administrației publice locale prevăd în

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și

finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/

Consiliului General al Municipiului București, prevăzut de Legea

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

ulterioare, și al cărui model-cadru este aprobat prin Ordinul

ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.086/2018, programe de

instruire în domeniul serviciilor de sprijin și protecție a victimelor

infracțiunilor, în baza cooperării interinstituționale prevăzute la

art. 19.

Art. 21. — (1) În cadrul acțiunilor de sensibilizare a

comunității privind nevoile și riscurile sociale de la nivelul

județului, realizate de autoritățile administrației publice locale,

conform prevederilor art. 135 alin. (1) lit. f) din Legea asistenței

sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare,

sunt incluse teme pentru prevenirea infracționalității și a riscului

crescut al persoanelor vulnerabile de deveni victime ale

infracționalității.

(2) Temele și modalitatea de realizare a acțiunilor prevăzute

la alin. (1) se stabilesc prin cooperare interinstituțională la nivel

județean și local între DGASPC și/sau, după caz, alți furnizori de

servicii sociale publici sau privați, prevăzuți la art. 3

1

din lege, și

unitățile de poliție.



ANEXĂ 

la metodologie 

D R E P T U R I L E  V I C T I M E L O R  I N F R A C Ț I U N I L O R  

I. ASPECTE GENERALE

I. 1. Aspecte privind procesul penal

Dreptul de a primi informații de la primul organ judiciar

la care vă prezentați

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, aveți dreptul de a primi

o serie de informații încă de la primul contact cu un organ

judiciar (poliție, parchet). Acesta are obligația de a vă aduce la

cunoștință următoarele aspecte: 

— tipul de sprijin pe care îl puteți primi, inclusiv informații de

bază privind accesul gratuit la asistență medicală, servicii

sociale, consiliere psihologică, consiliere juridică și cazare

alternativă;

— organul de urmărire penală la care puteți face plângere;

— dreptul la asistență juridică și instituția unde vă puteți

adresa pentru exercitarea acestui drept;

— condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice

gratuite;

— drepturile procesuale ale persoanei vătămate și ale părții

civile;

— condițiile și procedura pentru a beneficia de dispozițiile

Codului de procedură penală privind protecția persoanei

vătămate și a părții civile, precum și de dispozițiile Legii

nr. 682/2002 privind protecția martorilor, republicată; 

— condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor

financiare de către stat; 

— autoritatea judiciară la care vă veți putea adresa pe viitor

pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și

datele de contact ale acesteia, în cazul în care depuneți o

plângere;

— dreptul de a fi informat(ă), în cazul în care inculpatul va fi

privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă

de libertate, cu privire la punerea acestuia în libertate în orice

mod, conform Codului de procedură penală; 

— dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de

lege;

— în cazul în care aveți reședința sau locuința permanentă

pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene (UE),

informații privind posibilitatea de depunere a plângerii penale

sau a cererii de acordare a compensației financiare din partea

statului pe teritoriul statului respectiv, precum și faptul că există

posibilitatea, conform legislației privind cooperarea judiciară

internațională, ca dumneavoastră să fiți audiat(ă) de autoritățile

judiciare române fără a fi prezent(ă) pe teritoriul României.

Această informare poate fi urmată, de cele mai multe ori, de

depunerea plângerii cu privire la săvârșirea infracțiunii. 

Depunerea plângerii

Plângerea reprezintă încunoștințarea făcută de o persoană

fizică sau juridică, referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin

infracțiune. Aceasta se poate face personal sau prin mandatar. 

Calitatea de persoană vătămată

Dacă ați suferit o vătămare prin comiterea unei infracțiuni,

veți avea calitatea de persoană vătămată în procesul penal,

având o serie de drepturi procesuale. 

Dacă nu doriți să participați la procesul penal trebuie să

comunicați acest lucru organului judiciar care, dacă apreciază

necesar, vă va putea audia în calitate de martor.

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea

prealabilă a persoanei vătămate în anumite situații

În urma cercetărilor efectuate de către organele judiciare ca

urmare a depunerii plângerii de către dumneavoastră în calitate

de victimă a infracțiunii, se poate pune în mișcare acțiunea

penală atunci când există probe din care rezultă presupunerea

rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există

cazuri care împiedică punerea în mișcare a acesteia.

Acțiunea penală are ca obiect tragerea la răspundere penală

a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și, la marea majoritate

a infracțiunilor, punerea sa în mișcare se face de către organele

de urmărire penală din oficiu. 

Există însă o serie de infracțiuni pentru care legea prevede

expres că punerea în mișcare a acțiunii penale se face numai la

plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Plângerea prealabilă a persoanei vătămate necesară pentru

punerea în mișcare a acțiunii penale pentru anumite infracțiuni

nu este aceeași cu plângerea ca act de sesizare a organului de

urmărire penală. 

Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de

3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre

săvârșirea faptei. Dreptul de a formula plângere prealabilă vă

va fi adus la cunoștință cu ocazia primei audieri. 

Dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de

lege

Medierea reprezintă o modalitate de soluționare a conflictului

pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în

calitate de mediator. Aceasta se poate desfășura doar cu

acordul părților implicate. 

În latura penală a procesului, medierea poate avea loc doar

pentru infracțiunile pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii

prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Dacă părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere ca

urmare a procedurii medierii, se va redacta un acord scris

(acordul de mediere), care are ca rezultat încetarea procesului

penal.

Acordul de mediere se poate încheia și doar în ceea ce

privește latura civilă (acordarea de despăgubiri), caz în care

procesul penal va continua.

Dacă decideți să participați la procesul penal în calitate de

persoană vătămată, veți avea următoarele drepturi:

— dreptul de a vă constitui parte civilă;

În vederea recuperării prejudiciului de la autorul infracțiunii,

persoana vătămată se poate constitui parte civilă în cadrul

procesului penal. Dacă nu doriți participarea la procesul penal

ca parte civilă, vă veți putea adresa separat instanței civile

pentru obținerea de despăgubiri. 

— dreptul de a obține despăgubiri din partea autorului

infracțiunii sau a altor persoane responsabile, potrivit legii;

În calitate de persoană vătămată, aveți dreptul de a obține de

la autorul infracțiunii sau de la alte persoane responsabile

potrivit legii atât despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin

infracțiune, cât și plata cheltuielilor judiciare de judecată. 

— dreptul de acces la dosar, în condițiile legii;

Avocatul dumneavoastră are dreptul de a solicita consultarea

dosarului pe tot parcursul procesului penal. Acest drept nu poate

fi exercitat, nici restrâns în mod abuziv. Consultarea dosarului

presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota

date sau informații din dosar, precum și de a obține fotocopii pe

cheltuiala clientului.

— dreptul de a fi informat(ă) cu privire la stadiul urmăririi

penale;

În calitate de persoană vătămată aveți dreptul de a fi informat(ă),

într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, la

cererea dumneavoastră expresă, cu condiția de a indica o adresă

pe teritoriul României, o adresă de poștă electronică sau mesagerie

electronică, la care aceste informații să vă fie comunicate;

— dreptul de a fi ascultat(ă);

Cu ocazia primei audieri, vi se vor aduce la cunoștință

următoarele: 

— dreptul de a fi asistat(ă) de avocat, iar în cazurile de

asistență obligatorie, dreptul de a vi se desemna un avocat din

oficiu; 

9
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— dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de

lege; 

— dreptul de a propune administrarea de probe; 

— dreptul de a ridica excepții și de a pune concluzii, în

condițiile prevăzute de lege; 

— dreptul de a fi încunoștințat(ă) cu privire la desfășurarea

procedurii; 

— dreptul de a formula plângere prealabilă; 

— dreptul de a vă constitui parte civilă; 

— obligația de a vă prezenta la chemările organelor judiciare; 

— obligația de a comunica orice schimbare de adresă. 

De asemenea, vi se va aduce la cunoștință cu ocazia primei

audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de

libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de

libertate, veți putea fi informat(ă) cu privire la punerea acestuia

în libertate în orice mod.

— dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor și

experților;

În faza de judecată a procesului penal, cu ocazia audierii

inculpatului, a martorilor sau a experților, aveți dreptul de a

adresa întrebări acestora.

— dreptul la asistență juridică și reprezentare; 

Pe tot parcursul procesului penal, aveți dreptul de a fi

asistat(ă) de avocat ales de dumneavoastră. 

De asemenea, puteți fi reprezentat(ă) pe tot parcursul

procesului penal, cu excepția cazurilor în care prezența

dumneavoastră este obligatorie sau este apreciată ca fiind

necesară de procuror, judecător sau instanța de judecată, după

caz (spre exemplu, pentru audiere).

— dreptul la asistență juridică gratuită în anumite cazuri;

Conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru

asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, asistența

juridică gratuită se acordă, la cerere, persoanelor care au fost

victime ale următoarelor categorii de infracțiuni:

— tentativă la infracțiunile de omor sau omor calificat;

— infracțiunea de vătămare corporală, o infracțiune

intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a

victimei;

— infracțiunea de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un

minor, corupere sexuală a minorilor.

De asemenea au dreptul la asistență juridică gratuită soțul,

copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate

prin săvârșirea infracțiunilor de omor și omor calificat, precum și

a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea

persoanei.

Asistența juridică gratuită se acordă numai dacă ați sesizat

organele de urmărire penală în termen de 60 de zile de la data

săvârșirii infracțiunii ori dacă v-ați aflat în imposibilitate de a

sesiza organele de urmărire penală, în termen de 60 de zile de

la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Asistența juridică gratuită se acordă, la cerere, și victimelor

altor infracțiuni decât cele enumerate, dacă venitul lunar pe

membru de familie al victimei este cel mult egal cu salariul de

bază minim brut pe țară.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se

depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliați.

În plus față de prevederile Legii nr. 211/2004, cu modificările

și completările ulterioare, Codul de procedură penală prevede

ca regulă generală că, ori de câte ori organul judiciar apreciază

că din anumite motive persoana vătămată nu și-ar putea face

singură apărarea, dacă aceasta nu și-a ales un avocat, dispune

luarea măsurilor pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

— dreptul de a propune probe, de a ridica excepții și de a

pune concluzii, precum și de a formula orice alte cereri care țin

de rezolvarea laturii penale a cauzei;

— dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci

când nu înțelegeți, nu vă exprimați bine sau nu puteți comunica

în limba română;

Limba oficială în procesul penal este limba română, însă

organele judiciare au obligația de a asigura persoanei vătămate

care nu vorbește sau nu înțelege limba română ori nu se poate

exprima, în mod gratuit, posibilitatea de a participa la procesul

penal cu ajutorul unui interpret. 

— dreptul de a fi informat(ă) la eliberarea autorului infracțiunii

în orice mod, dacă optați pentru această informare;

Acest drept vă va fi adus la cunoștință atât de primul organ

judiciar la care vă prezentați, cât și cu ocazia primei audieri

efectuate de către organul de urmărire penală. 

— dreptul de a face plângere împotriva actelor organelor de

urmărire penală.

Puteți face plângere împotriva măsurilor și actelor de

urmărire penală, dacă prin acestea s-a adus o vătămare

intereselor dumneavoastră legitime. 

Dacă plângerea este împotriva unui act emis de organul de

cercetare penală (polițist), aceasta se adresează procurorului

de dosar și se depune fie direct la acesta, fie la organul de

cercetare penală care este obligat să o înainteze procurorului.

Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel

mult 20 de zile de la primire și să vă comunice modul de

soluționare.

Dacă plângerea este împotriva măsurilor luate de procuror,

aceasta se rezolvă de un procuror ierarhic superior.

Dacă plângerea a avut ca obiect o soluție de netrimitere în

judecată și respectiva plângere a fost respinsă, puteți ataca

această soluție, în termen de 20 de zile de la comunicare, la

judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia i-ar

reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă

instanță.

Măsurile speciale de protecție de care puteți beneficia în

calitate de persoană vătămată, în cursul procesului penal

Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, pot

fi dispuse față de persoana vătămată ori față de partea civilă

anumite măsuri de protecție, cum ar fi:

— supravegherea și paza locuinței acesteia sau asigurarea

unei locuințe temporare;

— însoțirea și asigurarea protecției persoanei vătămate sau

a membrilor de familie ai acesteia în cursul deplasărilor;

— protecția datelor de identitate;

— audierea/ascultarea acesteia fără a fi prezentă, prin

intermediul mijloacelor audio-video de transmitere, cu vocea și

imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt

suficiente;

— nepublicitatea ședinței de judecată pe durata ascultării

acesteia.

Protejarea vieții intime sau private și a demnității

dumneavoastră pe parcursul procesului penal

Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică.

În ceea ce privește faza de judecată, dacă judecarea în

ședință publică ar putea aduce atingere moralei, demnității sau

vieții dumneavoastră intime, se poate declara ședință nepublică

pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei.

Pe durata judecății, instanța poate interzice publicarea de

texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui

identitatea dumneavoastră.

Măsuri care se pot lua împotriva autorului infracțiunii, în

vederea protejării persoanei vătămate

Pedepsele complementare

Atunci când aplică pedeapsa complementară a interzicerii

exercitării unor drepturi, instanța poate interzice inculpatului, pe

o perioadă de la unu la 5 ani, dreptul de a comunica cu

dumneavoastră sau cu membrii familiei dumneavoastră ori de a

se apropia de dumneavoastră, precum și dreptul de a se apropia

de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde

desfășurați activități sociale.

Măsurile preventive

Controlul judiciar

Dacă asupra inculpatului se ia pe parcursul procesului penal

măsura preventivă a controlului judiciar, acestuia i se poate
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impune să nu se apropie de persoana vătămată sau de membrii

familiei acesteia și să nu comunice, direct sau indirect, pe orice

cale, cu aceștia;

Arestul la domiciliu

Dacă se ia măsura arestului la domiciliu față de inculpat,

acestuia i se poate impune ca pe durata măsurii să nu comunice

cu persoana vătămată sau cu membrii de familie ai acesteia.

Arestul preventiv

Măsura arestării preventive poate fi dispusă, în condițiile

legii, și atunci când inculpatul exercită presiuni asupra persoanei

vătămate sau încearcă să realizeze o înțelegere frauduloasă cu

aceasta.

Obligațiile care pot fi impuse autorului infracțiunii odată cu

pronunțarea amânării aplicării pedepsei

Atunci când instanța decide să dispună amânarea aplicării

pedepsei față de inculpat, în condițiile Codului penal, acestuia i

se poate impune ca, pe durata termenului de supraveghere, să

nu comunice cu victima sau cu membrii de familie ai acesteia ori

să nu se apropie de aceste persoane. Nerespectarea acestei

obligații duce la revocarea amânării aplicării pedepsei și la

aplicarea și executarea acesteia.

Obligațiile care pot fi impuse autorului infracțiunii odată cu

dispunerea liberării condiționate

Odată cu acordarea liberării condiționate, persoanei

condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni i se poate impune

să respecte obligația de a nu comunica cu victima sau cu

membrii de familie ai acesteia ori să nu se apropie de aceste

persoane.

I.2. Alte drepturi ale persoanelor victime ale infracțiunilor 

Dacă ați fost victima unei infracțiuni, vă puteți adresa

organelor de urmărire penală sau Serviciului pentru Sprijinirea

Victimelor Infracțiunilor din cadrul direcției generale de asistență

socială și protecția copilului (DGASPC) din proximitate.

Ce oferă Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor? 

a) informare privind drepturile dumneavoastră;

b) consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de

victimizare secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare;

c) consiliere privind aspectele financiare și practice

subsecvente infracțiunii;

d) sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;

e) servicii de inserție/reinserție socială;

f) informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul

procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la

proces. Aceste servicii de informații și consiliere nu includ

asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni prevăzută

la art. 14—20 sau asistența juridică a persoanei vătămate

prevăzută în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură

penală, cu modificările și completările ulterioare;

g) îndrumarea către alte servicii specializate, atunci când

este cazul: cazare, servicii medicale, servicii de ocupare, de

educație sau alte servicii de interes general acordate în condițiile

legii.

Aceste servicii se asigură gratuit. 

Compensația financiară din partea statului

Compensația financiară din partea statului este o modalitate

de compensare a prejudiciului suferit de victimele unor tipuri de

infracțiuni în cazurile în care aceste despăgubiri nu pot fi

obținute din partea autorului infracțiunii. 

Aceasta se poate obține de către persoanele asupra cărora

s-a săvârșit una dintre următoarele infracțiuni: 

— tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat;

— infracțiune de vătămare corporală;

— infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea

corporală a victimei;

— infracțiune de viol, act sexual cu un minor sau agresiune

sexuală;

— infracțiune de trafic de persoane sau trafic de minori;

— infracțiune de terorism;

— orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.

Compensația financiară din partea statului mai poate fi

obținută și de către soțul, copiii și persoanele aflate în

întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor

de mai sus.

Compensația se acordă victimei numai dacă aceasta a

sesizat organele de urmărire penală în termen de 60 de zile de

la data săvârșirii infracțiunii ori, în cazul în care aceasta s-a aflat

în imposibilitate de a sesiza organele de urmărire penală, în

termen de 60 de zile de la data la care a încetat starea de

imposibilitate.

Compensația financiară din partea statului se acordă în

următoarele cazuri:

— în cazul în care făptuitorul este cunoscut, dacă acesta

este insolvabil sau dispărut, astfel încât nu se poate obține

repararea prejudiciului de la acesta, iar prejudiciul nu a fost

obținut nici de la o societate de asigurare;

— în cazul în care făptuitorul este necunoscut.

Condițiile și procedura pentru obținerea acestor compensații

sunt detaliate în cadrul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri

pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor

infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

II. DREPTURILE VICTIMELOR ANUMITOR TIPURI DE INFRACȚIUNI

Victimele traficului de persoane

Victimele traficului de persoane beneficiază de măsuri de

protecție și asistență reglementate de Legea nr. 678/2001

privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu

modificările și completările ulterioare, printre care:

— protecția vieții private și a identității;

— dreptul la recuperare fizică, psihologică și socială;

— protecția și asistența specială a victimelor minore, în

raport cu vârsta lor;

Ascultarea minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani se

face în prezența cel puțin a unuia dintre părinți sau a altui

reprezentant legal, fiind totodată obligatorie și citarea unui

psiholog, respectiv a unui reprezentant al direcției generale de

asistență socială și protecția copilului;

— dreptul de a beneficia de o perioadă de recuperare și

reflecție de până la 90 de zile fie pentru a li se permite să se

recupereze, pentru a evita influența traficanților, fie pentru a lua

o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea cu

autoritățile competente;

— cazare, la cerere, temporar, în centre de asistență și

protecție a victimelor traficului de persoane sau în locuințe

protejate pentru victimele traficului de persoane;

— suport psihologic și asistență necesare integrării sociale,

asigurate de către Agenția Națională împotriva Traficului de

Persoane în cooperare cu instituțiile interesate, precum și cu

organizații neguvernamentale, organizații internaționale și

reprezentanți ai societății civile angajați în protecția și asistarea

victimelor traficului de persoane;

— programe speciale de scurtă durată pentru formarea

profesională, servicii de consiliere și mediere a muncii, în

vederea identificării unui loc de muncă;

— asistență juridică obligatorie și gratuită.

În vederea îmbunătățirii accesului victimelor traficului de

persoane la serviciile de asistență și protecție, instituțiile și

organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniu

cooperează în vederea aplicării Mecanismului național de

identificare și referire a victimelor traficului de persoane.

Victimele violenței domestice 

Conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea

violenței domestice, republicată, cu modificările ulterioare,

violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune

intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică,

socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul

familial sau domestic, ori între soți sau foști soți, precum și între

actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește

sau a locuit împreună cu victima.
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Violența domestică se manifestă sub următoarele forme:

verbală, psihologică, fizică, sexuală, economică, socială,

spirituală și cibernetică. 

În nicio formă și în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia,

tradiția și onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru

niciun tip de acte de violență definite în Legea nr. 217/2003

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,

republicată, cu modificările ulterioare.

Victima violenței domestice are dreptul la:

— respectarea personalității, demnității și a vieții sale private;

— informarea cu privire la exercitarea drepturilor sale;

— protecție specială, adecvată situației și nevoilor sale;

— servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare socială,

precum și la asistență medicală gratuită, în condițiile prezentei

legi;

— consiliere și asistență juridică gratuită.

Victimele violenței domestice sunt informate de către

autoritățile administrației publice centrale și locale cu privire la:

a) instituțiile și organizațiile neguvernamentale care asigură

consiliere psihologică sau orice alte forme de asistență și

protecție a victimei, în funcție de necesitățile acesteia;

b) organul de urmărire penală la care pot face plângere;

c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa

pentru exercitarea acestui drept;

d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice

gratuite;

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate, ale părții

vătămate și ale părții civile;

f) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor

financiare de către stat, potrivit legii;

g) măsurile ce pot fi dispuse prin ordinul de protecție

provizoriu și, după caz, prin ordinul de protecție, demersurile

necesare pentru emiterea acestora și procedura de judecată.

Managementul de caz se asigură de către compartimentul

violență domestică din cadrul direcțiilor generale de asistență

socială și protecția copilului înființate în subordinea consiliilor

județene/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

În scopul de a asigura accesul neîngrădit la găzduire în situațiile

de urgență, precum și la restul serviciilor sociale existente pentru

victimele violenței domestice, precum și pentru agresori,

DGASPC depune diligențele necesare pe lângă serviciul public

de asistență socială (SPAS) și furnizorii privați de servicii sociale

de pe raza teritorială a județului. Victimele pot fi găzduite în orice

serviciu social cu această destinație, indiferent de domiciliul

acestora, unde există un loc disponibil.

Autoritățile au obligația de a asigura accesul victimelor

violenței domestice, în funcție de nevoile acestora, la servicii

sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, în

regim rezidențial și/sau în regim de zi.

Victimele violenței domestice pot fi găzduite pe perioadă

determinată în cadrul următoarelor servicii sociale pentru

prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în

regim rezidențial:

a) centre de primire în regim de urgență, care asigură

protecție, găzduire, îngrijire și consiliere victimelor violenței

domestice;

b) centre de recuperare, care asigură găzduirea, îngrijirea,

consilierea juridică și psihologică, sprijin în vederea adaptării la

o viață activă, inserția profesională a victimelor violenței

domestice, precum și reabilitarea și reinserția socială a

acestora;

c) locuințe protejate, care asigură găzduirea în regim de

urgență, îngrijirea, asistența socială, consilierea juridică și

psihologică și orientarea victimelor violenței domestice.

Victimele violenței domestice în funcție de complexitatea

cazului pot accesa următoarele servicii sociale pentru

prevenirea și combaterea violenței domestice organizate în

regim de zi:

a) centre pentru prevenirea și combaterea violenței

domestice, care asigură asistență socială, consiliere

psihologică, juridică, precum și informarea și orientarea

victimelor violenței domestice;

b) centre pentru servicii de informare și sensibilizare a

populației, care oferă servicii de informare și educare, asistență

socială și un serviciu telefonic de urgență pentru informare și

consiliere.

Victimele violenței domestice pot accesa următoarele servicii

sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice cu

program continuu:

a) servicii de informare și consiliere pentru victimele violenței

domestice de tip linie telefonică de urgență — help-line, care

asigură consiliere apelanților, în mod confidențial, în legătură cu

toate formele de violență domestică;

b) servicii integrate de urgență destinate victimelor violenței

sexuale, care asigură examinarea medicală și medico-legală,

asistență posttraumatică și consiliere pentru victimele violenței

sexuale. 

Victimele pot fi găzduite în orice serviciu social cu această

destinație, indiferent de domiciliul acestora, unde există un loc

disponibil.

Serviciile sociale specializate pentru prevenirea și

combaterea violenței domestice sunt oferite în mod gratuit

victimelor.

Ordinul de protecție

Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori

libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea

unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul

înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, potrivit

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și

combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările

ulterioare.

Membru de familie înseamnă, în sensul Legii nr. 217/2003

pentru prevenirea și combaterea violenței domestice,

republicată, cu modificările ulterioare:

a) ascendenții și descendenții, frații și surorile, soții și copiii

acestora, precum și persoanele devenite rude prin adopție,

potrivit legii;

b) soțul/soția și/sau fostul soț/fosta soție, frații, părinții și copiii

din alte relații ai soțului/soției sau ai fostului soț/fostei soții;

c) 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 acestora;

d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept

drepturile față de persoana copilului;

e) reprezentantul 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.

Prin victimă se înțelege persoana fizică ce este supusă uneia

sau mai multor forme de violență domestică, inclusiv copiii

martori la aceste forme de violență.

Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă la

judecătoria de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau

reședința victima, de către victimă personal sau prin

reprezentant legal. Cererea poate fi introdusă în numele victimei

și de:

a) procuror;

b) reprezentantul autorității sau structurii competente, la

nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia

protecției victimelor violenței domestice;

c) reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale

în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice,

acreditați conform legii, cu acordul victimei.

Prin ordinul de protecție se pot impune, cu caracter

provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri —

obligații sau interdicții:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei,

indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
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b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința

familiei;

c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra

unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel

partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, și, după

caz, a copiilor într-un centru de asistență dintre cele prevăzute

mai sus;

e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime

determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia,

astfel cum sunt definiți potrivit prevederilor legii, ori față de

reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a

persoanei protejate;

f) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite

localități sau zone determinate pe care persoana protejată le

frecventează ori le vizitează periodic;

g) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem

electronic de supraveghere;

h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin

corespondență sau în orice alt mod, cu victima;

i) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;

j) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței

acestora.

Alte măsuri:

Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune și suportarea

de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința

temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie

locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a

rămâne în locuința familială.

Instanța poate dispune ca măsură obligarea agresorului să

urmeze consiliere psihologică, psihoterapie și poate recomanda

internarea voluntară sau, după caz, poate solicita internarea

nevoluntară, în condițiile Legii sănătății mintale și a protecției

persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. În

cazul în care agresorul este consumator de substanțe

psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia,

integrarea acestuia într-un program de asistență a persoanelor

consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea

nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și

consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune luarea unei

măsuri de control al respectării ordinului de protecție și pentru

prevenirea încălcării acestuia, precum:

a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un

interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția

de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de

protecție;

b) obligarea agresorului de a da informații organului de poliție

cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus

evacuarea lui din locuința familiei;

c) verificări periodice și/sau spontane privind locul în care se

află agresorul.

Emiterea ordinului de protecție se face în maximum 72 de

ore de la data depunerii cererii conform art. 52 din Convenția

Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței

împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul

la 11 mai 2011, ratificată prin Legea nr. 30/2016.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se

stabilește de judecător, fără a putea depăși 6 luni de la data

emiterii ordinului. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune

privind durata măsurilor dispuse, acestea vor produce efecte

pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.

Încălcarea oricăreia dintre obligațiile impuse constituie

infracțiune și se poate depune o plângere la organele de

urmărire penală (poliție sau parchet) în legătură cu acest fapt.

La expirarea duratei măsurilor de protecție, persoana

protejată poate solicita un nou ordin de protecție, dacă există

indicii că aceasta se află în continuare în pericol.

Ordinul de protecție provizoriu

Poliția intervine ca urmare a unor sesizări făcute în

următoarele modalități:

— prin apelarea Sistemului național unic de apeluri de

urgență (112);

— prin formularea în scris sau oral, direct ori telefonic la

sediul unităților de poliție, de către persoanele implicate în acte

de violență domestică, de către persoane care asistă la astfel de

acte sau de către orice persoană;

— din oficiu.

Polițiștii sesizați prin modalitățile menționate mai sus, în

conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea

nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței

domestice, republicată, cu modificările ulterioare, în exercitarea

atribuțiilor de serviciu și atunci când constată că există un risc

iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane

să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică, vor

emite ordinul de protecție provizoriu, în scopul diminuării acestui

risc.

Pe parcursul intervenției, polițiștii desfășoară, după caz,

următoarele activități:

a) iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și

realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor

imediate;

b) observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică a

persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția

echipelor medicale;

c) informează atât victima, cât și agresorul cu privire la

drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în

urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție

provizoriu;

d) sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau

ale altor instituții în situația în care, cu ocazia verificării sesizării,

sunt constatate aspecte aflate în competența acestora;

e) procedează la obținerea de probe.

Polițistul evaluează situația de fapt pe baza formularului de

evaluare a riscului și potrivit metodologiei de utilizare a acestuia

și constată dacă există sau nu un risc iminent, iar în situația în

care există un astfel de risc, acesta emite ordinul de protecție

provizoriu.

În cazul în care, ca urmare a evaluării situației de fapt, se

constată că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului

de protecție provizoriu, potrivit art. 28 alin. (5) din Legea

nr. 217/2003, republicată, cu modificările ulterioare, polițiștii au

obligația de a informa persoanele care susțin că sunt victime ale

violenței domestice cu privire la posibilitatea formulării unei

cereri pentru emiterea unui ordin de protecție și de a pune la

dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut la art. 41 din

Legea nr. 217/2003, republicată, cu modificările ulterioare. 

Prin ordinul de protecție provizoriu emis de polițist se dispun,

pentru o perioadă de 5 zile (care se calculează pe ore — 120 de

ore, termen ce începe să curgă de la momentul la care s-a emis

ordinul de protecție provizoriu), una ori mai multe măsuri de

protecție:

— evacuarea temporară a agresorului din locuința comună,

indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

— reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința

comună, după evacuarea agresorului;

— obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime

determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori

față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a

persoanei protejate;

— obligarea agresorului de a purta permanent un sistem

electronic de supraveghere;

— obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute.

Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse constituie

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea

și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările

ulterioare, obligațiile și interdicțiile dispuse prin ordinul de



protecție provizoriu devin obligatorii imediat după emiterea

acestora, fără somație și fără trecerea vreunui termen. Totodată,

pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecție dispuse

polițiștii pot folosi forța și mijloacele din dotare.

Ordinul provizoriu emis de polițiști trebuie confirmat de către

un procuror în termen de 48 de ore de la emitere, cu privire la

menținerea acestuia. În acest scop, ordinul provizoriu se trimite

în termen de 24 ore de la emitere parchetului de pe lângă

judecătoria competentă din raza de jurisdicție a locului unde a

fost emis, la care se atașează formularul de evaluare a riscului

și toate probele obținute. Procurorul poate decide menținerea

ordinului aplicând o rezoluție în acest sens, iar dacă nu confirmă

ordinul va dispune motivat încetarea măsurilor și momentul în

care măsurile încetează.

Dacă procurorul confirmă ordinul de protecție provizoriu,

acesta va trimite dosarul judecătoriei în circumscripția căreia își

are domiciliul sau reședința victima, împreună cu o cerere de

emitere a ordinului de protecție. Valabilitatea ordinului de

protecție provizoriu se prelungește de drept cu durata necesară

pentru soluționarea cauzei. Agresorul va fi informat, iar acesta

poate să conteste ordinul de protecție provizoriu în termen de 48

de ore de la comunicare. Judecarea contestației depuse de

către agresor se judecă în camera de consiliu, în regim de

urgență, cu citarea părților și a organului constatator, cu

participarea procurorului, iar decizia pronunțată este definitivă.

Neprezentarea în fața instanței a victimei sau a agresorului nu

împiedică judecarea cauzei.

În afară de procedura descrisă (în cadrul căreia procurorul

solicită instanței de judecată emiterea ordinului de protecție),

pot face cerere către instanță pentru emiterea unui ordin de

protecție simplu următoarele persoane: victima personal sau

prin reprezentant legal sau reprezentanții autorităților

competente cu atribuții în protecția victimelor violenței

domestice. Diferența față de ordinul de protecție provizoriu este

că în cazul ordinului de protecție simplu se face referire la o

stare de pericol generică, nu la un „risc iminent”.

Dacă instanța de judecată dispune emiterea unui ordin de

protecție, acesta poate să conțină, în plus față de obligațiile și

interdicțiile de la ordinul de protecție provizoriu, următoarele: 

— limitarea folosinței de către agresor a locuinței comune,

atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să

nu vină în contact cu victima; 

— interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite

localități sau zone pe care victima le frecventează periodic; 

— interzicerea agresorului să aibă orice contact cu victima,

inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod;

— încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței

acestora. 

În plus, judecătorul poate lua următoarele măsuri în vederea

controlării respectării ordinului de protecție: 

— obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un

interval de timp, la secția de poliție; 

— obligarea agresorului de a da informații organului de

poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordinul de

protecție el a fost evacuat din locuința familiei; 

— verificări periodice și/sau spontane privind locul în care se

află agresorul.

Cererea se judecă de urgență, cu participarea procurorului și

cu citarea părților, iar în caz de urgență deosebită, ordinul de

protecție poate fi emis chiar în aceeași zi, fără citarea părților.

Împotriva hotărârii care cuprinde ordinul de protecție se poate

face apel în termen de 3 zile de la pronunțare dacă s-a judecat

cu citarea părților și de la comunicare dacă s-a judecat fără

citarea părților.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție de către

judecător nu poate depăși 6 luni de la data emiterii acestuia.

Conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru

prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu

modificările ulterioare, intervenția de urgență în cazurile de

violență domestică se realizează de către echipa mobilă

alcătuită din reprezentanți ai serviciului public de asistență

socială sau, după caz, de către reprezentanți ai direcției

generale de asistență socială și protecția copilului.

Intervenția de urgență a echipei mobile se realizează din

perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență

domestică.

Echipa mobilă are următoarele atribuții, potrivit Ordinului

ministrului muncii și justiției sociale nr. 2.525/2018 privind

aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile

de violență domestică:

a) verifică semnalările 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, prevăzute în

anexa la Procedura pentru intervenția de urgență în cazurile de

violență domestică, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și

justiției sociale nr. 2.525/2018;

c) acordă informare și consiliere victimelor violenței

domestice;

d) sprijină victimele violenței domestice, prin orientarea

acestora către serviciile sociale existente pe raza localității/

județului, adecvate nevoilor acestora;

e) informează, consiliază și orientează 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 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:

(i) 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;

(ii) 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;

(iii) orientarea către SPAS sau, după caz, către furnizorii

privați 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.

În urma evaluării gradului de risc pentru victimele violenței

domestice, reprezentanții SPAS organizate la nivel de municipiu,

oraș, comună referă cazurile către compartimentul de violență

domestică din cadrul SPAS organizat la nivel de județ sau, după

caz, către furnizorii privați de servicii sociale, în vederea luării în

evidență și a realizării managementului de caz.
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MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

Nr. 256 din 9 martie 2021

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Nr. 2.017/C din 30 martie 2021

O R D I N

pentru aprobarea standardelor minime de calitate 

în baza cărora se acordă licența de funcționare 

a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

Având în vedere:

— art. IV alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative;

— art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările

ulterioare;

— Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul:

— prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii

și Protecției Sociale, cu completările ulterioare;

— prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale și ministrul justiției emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă standardele minime de calitate în baza

cărora se acordă licența de funcționare a serviciului pentru

sprijinirea victimelor infracțiunilor, denumit în continuare SSVI,
cod serviciu social 8899CZ-PN-VI, reprezentate de îndeplinirea

cumulativă a standardelor minime de calitate pentru serviciile

sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale

acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general

destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul

ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor

sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără

adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului

și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum

și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în

sistem integrat și cantinele sociale, precum și a unor standarde

minime obligatorii specifice caracterului special al serviciilor

prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) și (4)

din Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019,

pentru a obține licența de funcționare, serviciul pentru sprijinirea

victimelor infracțiunilor are obligația să îndeplinească punctajul

minim menționat în fișa de autoevaluare prevăzută în anexa la

prezentul ordin.

Art. 3. — Standardele minime obligatorii pentru asigurarea

unui nivel minim de performanță al procesului de furnizare a

serviciilor de sprijin și protecție acordate atât victimelor

infracțiunilor, cât și membrilor familiei acestora sunt determinate

de caracterul special al acestor servicii și se referă la

următoarele aspecte:

a) regulamentul propriu de organizare și funcționare;

b) elaborarea și diseminarea materialelor informative;

c) procedura de accesare a serviciului;

d) încheierea acordului privind acordarea serviciilor și

asigurarea protecției datelor cu caracter personal;

e) evaluarea nevoilor persoanei identificate ca victimă;

f) procedura de referire către alte servicii de interes general;

g) acordarea serviciilor de sprijin și protecție;

h) asigurarea formării personalului și instruirea lunară.

Art. 4. — (1) În regulamentul propriu de organizare și

funcționare al SSVI, furnizorul de servicii sociale prevede activități

de sensibilizare și informare a populației, inclusiv a serviciilor

publice, în vederea:

a) promovării schimbărilor necesare în tiparele sociale și

culturale ale comportamentului vizând eradicarea prejudecăților,

violenței, inegalității și a altor factori care conduc la victimizare; 

b) înțelegerii caracterului infracțional al faptei și importanței

prevenirii victimizării, identificării situațiilor de risc și consilierii

persoanelor vulnerabile sau victime ale comportamentelor

antisociale;

c) necesității identificării factorilor de risc în arii relevante cum

ar fi: sănătatea, educația, administrația social-comunitară etc.

(2) Indicatorii de monitorizare pentru activitățile prevăzute la

alin. (1) sunt următorii:

a) publicarea pe pagina de internet a furnizorului de servicii

sociale care acordă SSVI a informațiilor destinate publicului larg,

inclusiv pentru alte autorități publice care să acopere aceste

tematici;

b) organizarea periodic de către direcția generală de

asistență socială și protecția copilului (DGASPC), cel puțin

anual, de activități de informare și sensibilizare a populației cu

această tematică;

c) publicarea de materiale informative cu conținut obligatoriu

al mențiunii că accesarea serviciilor de informare și evaluare nu

presupune nicio formalitate, că acestea sunt gratuite și că se

respectă confidențialitatea și protecția datelor cu caracter

personal;

d) includerea de către furnizorul de servicii sociale în

programul anual de acțiune privind serviciile sociale, capitolul

„Formare”, a unor sesiuni de formare pentru personalul SSVI,

instruire pentru familii și voluntari, referitoare la victimele

infracționalității.

Art. 5. — (1) Materialele informative cuprind obligatoriu:

a) datele de contact ale SSVI și atribuțiile acestuia;

b) setul de informații prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea

nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării,

sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și

completările ulterioare, pus la dispoziție de Ministerul Justiției și

Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Metodologiei de evaluare și

intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea

serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor,
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aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale, al

ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției

nr. 173/65/3.042/C/2021. 

(2) Indicatorul de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (1) este reprezentat de existența în materialele informative,

indiferent de mijlocul de diseminare a acestora, a setului

standard de informații prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea

nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare,

personalizat cu datele de contact ale organului de urmărire

penală la care pot face plângere și ale instituției unde se pot

adresa pentru asistență juridică, asistență medicală, psihologică,

cazare, alte servicii.

(3) Mediatizarea materialelor informative prevăzute la

alin. (2) se poate realiza prin intermediul organelor judiciare, prin

orice alte instituții ale statului, precum și prin cabinete ale

medicilor de familie, unități de primire urgențe sau alte servicii de

interes public general.

(4) Indicatorul de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (3) este reprezentat de existența la sediul sau, după caz, pe

pagina de internet a organelor judiciare, precum și a altor

instituții ale statului a materialelor de informare, într-un format

de prezentare simplu și cât mai larg accesibil, inclusiv în varianta

ușor de citit.

Art. 6. — (1) În regulamentul propriu de organizare și

funcționare a SSVI, DGASPC prevede proceduri de colaborare

interdepartamentală în cadrul acesteia între SSVI,

compartimentul specializat de intervenție în situații de abuz,

neglijare, trafic, migrație și repatrieri și compartimentul violență

domestică, în vederea evitării suprapunerilor de atribuții pe

problematica victimelor infracțiunilor.

(2) Indicatorul de monitorizare pentru acțiunile de la alin. (1)

este reprezentat de existența procedurilor interdepartamentale

în regulamentul de organizare și funcționare a SSVI.

Art. 7. — (1) În regulamentul propriu de organizare și

funcționare a SSVI, DGASPC prevede proceduri de colaborare

interinstituțională cu organele de cercetare penală, în vederea

completării referatului de evaluare, cu respectarea prevederilor

art. 3

9

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Indicatorul de monitorizare pentru măsura de la alin. (1)

este reprezentat de existența procedurilor interinstituționale în

regulamentul de organizare și funcționare a SSVI.

Art. 8. — (1) Accesarea serviciului are caracter deschis și

serviciul de informare se realizează fără completarea vreunei

cereri sau fără existența vreunei formalități speciale.

Prezentarea la sediul SSVI pentru informare și consiliere este

considerată cerere din partea solicitanților.

(2) Pentru serviciul de evaluare și consiliere este necesar

acordul de confidențialitate din partea solicitanților, precum și

acordul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter

personal.

(3) Deținerea formularului prevăzut la art. 3

7

alin. (2) din

Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu

este obligatorie în situația în care victima a fost informată despre

posibilitatea de a se adresa SSVI, potrivit prevederilor art. 3

7

alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările

ulterioare. 

(4) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (1) sunt:

a) mențiunea în cadrul materialelor informative că accesarea

serviciilor de informare și evaluare se realizează fără nicio

formalitate, că acestea sunt gratuite și că se respectă

confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal;

b) disponibilitatea la sediul SSVI a modelului de acord de

confidențialitate, precum și de acord pentru prelucrarea datelor

cu caracter personal, aprobate de DGASPC.

Art. 9. — (1) Evaluarea nevoilor persoanei identificate ca

victimă se realizează interdisciplinar de către personalul SSVI,

cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea

nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și

interinstituțional, cu respectarea Metodologiei de evaluare și

intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea

serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor,

aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale, al

ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției

nr. 173/65/3.042/C/2021. Rezultatul evaluării se consemnează

în referatul de evaluare, al cărui conținut respectă prevederile

art. 3

9 

din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (1) sunt:

a) instrumentul de evaluare interdisciplinară utilizat de SSVI

cuprinde cel puțin criteriile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea

nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) referatul de evaluare cuprinde cel puțin elementele

prevăzute la art. 3

10 

din Legea nr. 211/2004, cu modificările și

completările ulterioare;

c) referatul de evaluare este semnat de cel puțin 2 persoane

din cadrul SSVI și, după caz, de către persoanele desemnate

din partea altor instituții, potrivit Metodologiei de evaluare și

intervenție multidisciplinară și interinstituțională în acordarea

serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor,

aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale, al

ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției

nr. 173/65/3.042/C/2021.

Art. 10. — (1) Procedura de referire este adaptată în funcție

de rezultatul evaluării, precum și de disponibilitatea serviciilor

specializate și poate fi:

a) din oficiu, în sistem opt-out, aplicabil în situațiile de urgență

pentru servicii medicale, spre exemplu în situațiile în care

serviciile specializate pentru victime sunt disponibile în cadrul/în

subordinea DGASPC;

b) la solicitarea persoanei, în sistem opt-in, aplicabil în

situațiile în care serviciile specializate pentru victime nu sunt

disponibile în cadrul DGASPC, dar există la nivelul județului.

(2) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (1) sunt:

a) oferirea, în prima ședință de evaluare a persoanei

identificate ca victimă, a unor informații cu privire la serviciile

specializate pe care victima le poate accesa; 

b) informarea serviciilor specializate din cadrul/subordinea

DGASPC cu privire la înregistrarea cazului;

c) primirea de către persoana identificată ca victimă a unei

scrisori de recomandare în situațiile în care din evaluare rezultă

că a fost refuzată/a întâmpinat dificultăți în accesarea unui

serviciu de suport pentru victime;

d) decizia de referire se consemnează în referatul de

evaluare prevăzut la art. 3

10 

(1) lit. f) din Legea nr. 211/2004, cu

modificările și completările ulterioare. 

Art. 11. — (1) Pentru acordarea serviciilor de consiliere

psihologică, asistență socială, consiliere juridică, servicii sociale

se poate încheia contract de servicii potrivit reglementărilor în

vigoare.

(2) În situația încheierii contractului, indicatorul de

monitorizare a măsurii prevăzute la alin. (1) este reprezentat de

existența la sediul SSVI a contractului de servicii de consiliere

psihologică, consiliere juridică, servicii sociale, iar în contract se

prevede în mod expres perioada acordării serviciilor, faptul că

sunt gratuite și faptul că respectă confidențialitatea și protecția

datelor cu caracter personal.

Art. 12. — (1) Personalul SSVI și al compartimentelor

specializate din cadrul DGASPC beneficiază de formare

specializată asigurată de un furnizor acreditat pe baza unui



curriculum întocmit de ministerele și autoritățile centrale

responsabile în acest domeniu, precum și de instruire organizată

lunar sau ori de câte ori situația o impune, referitoare la

cunoașterea în detaliu a tuturor procedurilor utilizate.

(2) Formarea inițială și continuă va conține și un modul care

se adresează echipei interinstituționale din care personalul SSVI

face parte, echipă responsabilă cu aplicarea la nivel județean,

respectiv la nivelul sectoarelor municipiului București a Directivei

2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din

25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind

drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. 

(3) În vederea evaluării și acordării serviciilor de sprijin și de

protecție copiilor victime ale altor infracțiuni decât violența,

specialiștii din cadrul SSVI fac dovada pregătirii în comunicarea

și lucrul cu copiii.

(4) În situația în care SSVI nu dispune de specialiști pregătiți

în comunicarea și lucrul cu minorii, furnizorul de servicii asigură

evaluarea și acordarea serviciilor de sprijin și de protecție de

către alți specialiști care întrunesc aceste condiții minime.

(5) Specialiștii din cadrul echipei interinstituționale

menționate la alin. (2) pot fi lucrători din cadrul altor

compartimente sau servicii ale furnizorului de servicii sau

angajați aflați în relații contractuale ori de colaborare cu

furnizorul de servicii.

(6) DGASPC/Serviciul public de asistență socială (SPAS)

include în planul anual de acțiune privind serviciile sociale

administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului

local/Consiliului General al Municipiului București, în cap. III

„Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului

care lucrează în domeniul serviciilor sociale”, sesiuni de formare

pentru personalul SSVI, instruire pentru familii și voluntari etc. pe

subiectul victimele infracționalității.

(7) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la

alin. (1) sunt:

a) planul de instruire și formare profesională, precum și copii

după atestatele, certificatele, diplomele obținute de personal

sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului;

b) planul anual de acțiune privind serviciile sociale

administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/

consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în

cap. III „Programul de formare și îndrumare metodologică a

personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale”,

include sesiuni de formare pentru personalul SSVI, instruire

pentru familii și voluntari etc. pe subiectul referitor la victimele

infracționalității;

c) sesiunile de instruire pentru familii și voluntari includ cel

puțin următoarele teme: impactul infracțiunii asupra victimei,

strategii pentru a face față situației, abilitatea de a identifica și

gestiona riscuri, riscul intimidării și modalități de a o evita,

victimizarea repetată și secundară, precum și disponibilitatea și

relevanța serviciilor de suport pentru victimă.

Art. 13. — Prezentele standarde se adresează tuturor

categoriilor de victime ale infracțiunilor, inclusiv celor care se

află în responsabilitatea compartimentelor specializate de

intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și

repatrieri din cadrul DGASPC și a serviciilor specializate pentru

prevenirea și combaterea violenței asupra copilului.

Art. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul muncii și protecției sociale,

Raluca Turcan

Ministrul justiției,

Stelian-Cristian Ion

ANEXĂ 

F I Ș Ă  D E  A U T O E V A L U A R E

Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de calitate 

Observații

MODUL I ACCESAREA ȘI ÎNCETAREA SERVICIULUI

(standarde 1-2)

19

M.I.-Standard 1 Informare

Furnizorul serviciului asigură informarea potențialilor beneficiari și a oricăror

persoane interesate cu privire la scopul său/funcțiile sale și modul de

organizare și funcționare.

Rezultate așteptate: Persoanele interesate au acces la informații referitoare la

modul de organizare și funcționare a serviciului, scopul/funcțiile acestuia,

condițiile de accesare.

TOTAL: 5 TOTAL:

M.I.-Im

1

S1.1: Materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile

oferite în cadrul centrului sunt aprobate prin decizie a furnizorului de servicii sociale.

1

M.I.-Im

2

S1.1: Cel puțin una din formele de informare privind activitățile derulate

și serviciile oferite în cadrul centrului este disponibilă/poate fi accesată la sediul

serviciului și/sau poate fi accesată pe site-ul acestuia.

1

M.I.-Im

3

S1.1: Pe pagina de internet a furnizorului de servicii sociale care

acordă servicii pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor (SSVI) sunt publicate

informații pentru publicul larg, inclusiv pentru alte autorități publice, care să

acopere tematici ca:

a) promovarea schimbărilor necesare în tiparele sociale și culturale ale

comportamentului vizând eradicarea prejudecăților, violenței, inegalității și a

altor factori care conduc la victimizare;

1
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

b) înțelegerea caracterului infracțional al faptei și importanței prevenirii

victimizării, identificării situațiilor de risc și consilierii persoanelor vulnerabile

sau victime ale comportamentelor antisociale;

c) necesitatea identificării factorilor de risc în arii relevante cum ar fi: sănătatea,

educația, administrația social-comunitară etc.

M.I.-Im

4

S1.1: Furnizorul organizează periodic, cel puțin anual, activități de

informare și sensibilizare a populației pe acest subiect.

1

M.I.-Im

5

S1.1: Materialele informative conțin obligatoriu mențiunea că

accesarea serviciilor de informare și evaluare nu presupune nicio formalitate,

că acestea sunt gratuite, că se respectă confidențialitatea și protecția datelor

cu caracter personal.

1

M.I.-Standard 2 Admitere și încetare

SSVI se adresează exclusiv victimelor infracțiunilor, precum și, după caz,

familiilor acestora, așa cum sunt acestea definite la art. 3

4

din Legea

nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și

protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultate așteptate: Beneficiarii/Membrii familiei cunosc scopul/funcțiile

serviciului și acceptă condițiile de acordare.

TOTAL: 14 TOTAL:

M.I.-S2.1. Furnizorul serviciului elaborează și aplică o procedură proprie de

accesare a serviciului.

5

M.I.-Im

1

S2.1: Procedura de accesare a serviciului este aprobată prin decizie a

furnizorului de servicii sociale. 

1

M.I.-Im

2

S2.1: Procedura de accesare a serviciului, pe suport hârtie, este

disponibilă la sediul serviciului.

1

M.I.-Im

3

S2.1: După caz, contractele de furnizare servicii, în original, sunt

disponibile la sediul serviciului social.

1 După caz

M.I.-Im

4

S2.1: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizie

a furnizorului de servicii sociale și este disponibil la sediul furnizorului.

1

M.I.-Im

5

S2.1: Furnizorul încheie cu beneficiarii un acord de confidențialitate,

precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobate de

furnizorul de servicii sociale.

1

M.I.-S2.2. Personalul serviciului ține evidența beneficiarilor. 3

M.I.-Im

1

S2.2: Direcția generală de asistență socială și protecția copilului

(DGASPC) ține un registru special privind victimele infracțiunilor referite

serviciilor de sprijin și protecție.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.I.-Im

2

S2.2: Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor

de sprijin și protecție cuprinde, cel puțin, date privind identitatea victimei, cel

mai recent domiciliu, CNP-ul, date de contact ale acesteia, data nașterii,

cetățenia, genul, tipul infracțiunii, serviciile către care a fost referită, data referirii

și modalitatea de referire, necesitatea instituirii unor măsuri de protecție

specială.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.I.-Im

3

S2.2: Stocarea datelor cuprinse în Registrul special privind victimele

infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție se face pentru o perioadă

de 1 an. La expirarea termenului de 1 an, datele stocate se șterg.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.I.-S2.3. Furnizorul serviciului asigură arhivarea documentelor de evidență a

beneficiarilor.

4

M.I.-Im

1

S2.3: Contractele de furnizare servicii arhivate, precum și lista acestora

sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului.

1 După caz 
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.I.-Im

2

S2.3: La sediul SSVI sunt disponibile modelul acordului de

confidențialitate, precum și modelul acordului pentru prelucrarea datelor cu

caracter personal, aprobate de furnizorul de servicii sociale.

1

M.I.-Im

3

S2.3: Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor

de sprijin și protecție este disponibil la sediul furnizorului.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.I.-Im

4

S2.3: Stocarea datelor cuprinse în Registrul special privind victimele

infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție se face pentru o perioadă

de 1 an. La expirarea termenului de 1 an, datele stocate se șterg.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.I.-S2.4. Furnizorul serviciului elaborează și utilizează o procedură proprie

privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar.

2

M.I.-.Im

1

S2.4: Procedura de încetare a acordării serviciilor către beneficiar

este aprobată prin decizie a furnizorului de servicii sociale.

1

M.I.-Im

2

S2.4: Procedura de încetare a acordării serviciilor către beneficiar pe

suport hârtie, este disponibilă la sediul serviciului social.

1

MODUL II ACTIVITĂȚI DERULATE

(standarde 1-2)

22

M.II.-Standard 1 Evaluarea nevoilor

Acordarea serviciului se realizează în baza evaluării nevoilor individuale ale

beneficiarilor.

Rezultate așteptate: Beneficiarii se asigură că primesc servicii în concordanță

cu nevoile identificate ale fiecăruia. 

TOTAL: 8 TOTAL:

M.II.-S1.1. Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie de evaluare a

nevoilor individuale ale beneficiarilor/situației de dificultate în care aceștia se află.

2

M.II.-Im

1

S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este aprobată

prin decizie a furnizorului de servicii sociale.

1

M.II.-Im

2

S1.1: Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarului este disponibilă,

pe suport hârtie, la sediul serviciului social.

1

M.II.-S1.2. Furnizorul serviciului are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor

individuale/situației de dificultate în care se află beneficiarul.

6

M.II.-Im

1

S1.2: Evaluarea se face pe baza următoarelor criterii:

a) tipul infracțiunii și circumstanțele comiterii acesteia, în măsura în care

acestea sunt disponibile sau pot fi oferite de către organele abilitate;

b) impactul fizic și psihic pe care comiterea infracțiunii l-a avut asupra victimei;

c) caracteristicile personale ale victimei;

d) datele privind autorul infracțiunii, în măsura în care acestea sunt disponibile;

e) tipul de relație sau starea de dependență față de autorul infracțiunii;

f) eventualele dificultăți de comunicare ale victimei;

g) istoricul infracțional și, după caz, informații privind apartenența victimei la

grupări infracționale;

h) orice alte aspecte relevante.

1

M.II.-Im

2

S1.2: Rezultatele evaluării se consemnează într-un referat de

evaluare.

1

M.II.-Im

3

S1.2: Modelul referatului de evaluare este aprobat prin decizie a

furnizorului de servicii sociale.

1

M.II.-Im

4

S1.2: Referatul de evaluare este semnat de cel puțin 2 persoane din

cadrul SSVI și, după caz, de persoanele desemnate din partea altor instituții,

potrivit Metodologiei de evaluare și intervenție multidisciplinară și

interinstituțională în acordarea serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele

infracțiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale, al

ministrului afacerilor interne și al ministrului justiției  nr. 173/65/3.042/C/2021. 

1
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.II.-Im

5

S1.2: Referatele de evaluare sunt disponibile la sediul serviciului

social.

1

M.II.-Im

6

S1.2: Referatul de evaluare cuprinde cel puțin:

a) datele de identificare a victimei;

b) tipul vătămării suferite de victimă prin comiterea faptei;

c) starea fizică și psihică a acesteia;

d) nevoile de protecție specifice ale victimei;    

e) tipurile de servicii de sprijin și protecție de care victima poate beneficia și

durata acestora. Durata poate fi prelungită, atunci când este necesar;    

f) decizia de referire a victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul.

1

M.II.-Standard 2 Planificarea și realizarea activităților

Furnizorul serviciului stabilește și planifică activitățile derulate astfel încât să

răspundă nevoilor beneficiarilor.

Rezultate așteptate: Fiecare beneficiar primește serviciul recomandat, în

funcție de nevoile individuale.

TOTAL: 14 TOTAL:

M.II.-S2.1. Furnizorul serviciului stabilește și derulează activitățile conform unui

plan de intervenție.

6

M.II.-Im

1

S2.1: Persoana identificată ca victimă primește, în prima ședință de

evaluare, informații detaliate cu privire la serviciile specializate pe care le poate

accesa/primi. 

1

M.II.-Im

2

S2.1: Serviciile de sprijin și protecție acordate victimelor infracțiunilor,

precum și membrilor familiei pot fi realizate prin:

a) informare privind drepturile victimei;

b) consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare

secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare;

c) consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii;

d) servicii de inserție/reinserție socială;

e) sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;

f) informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale,

inclusiv pregătirea pentru participarea la proces. Aceste servicii de informații și

consiliere nu includ asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni prevăzută

la art. 14—20 din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, ori

asistența juridică a persoanei vătămate prevăzută în Legea nr. 135/2010 privind

Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;

g) îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul:

servicii sociale, serviciile medicale, servicii de ocupare, de educație sau alte

servicii de interes general acordate în condițiile legii.

1

M.II.-Im

3

S2.1: Serviciile se acordă în sistem integrat cu alte măsuri de protecție

prevăzute de legislație și sunt gratuite.

1

M.II.-Im

4

S2.1: Serviciile se acordă în regim special cu eligibilitate și

accesibilitate extinsă, în regim de birocrație redusă, accesate doar în condițiile

păstrării anonimatului, fără a încheia contract cu beneficiarii.

1

M.II.-Im

5

S2.1: Modelul planului de intervenție este aprobat prin decizie a

furnizorului de servicii sociale.

1

M.II.-Im

6

S2.1: Planurile de intervenție sunt disponibile la sediul SSVI, în dosarul

personal al beneficiarului.

1

M.II.-S2.2. Furnizorul serviciului asigură monitorizarea aplicării planurilor de intervenție. 1

M.II.-ImS2.2 Referatele de evaluare, registrul de activități, precum și orice alte

documente referitoare la activitățile derulate, după caz, sunt disponibile la

sediul serviciului social.

1

M.II.-S2.3. Furnizorul serviciului stabilește programul zilnic de derulare a activităților. 1

20
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.II.-ImS2.3 Programul de activități este afișat într-un loc vizibil la sediul

serviciului. 

1

M.II.-S2.4. Furnizorul serviciului dispune de spațiile și dotările necesare pentru

realizarea activităților.

5

M.II.-Im

1

S2.4: Serviciul dispune de cel puțin un cabinet pentru servicii de

asistență socială. 

1

M.II.-Im

2

S2.4: În cazul în care acordă și alte servicii de integrare/reintegrare

socială la sediul propriu, amenajează spații special destinate derulării

activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială și le dotează cu mobilierul,

materialele și echipamentele adecvate.

1 După caz

M.II.-Im

3

S2.4: Serviciile specializate din cadrul/subordinea DGASPC sunt

informate cu privire la înregistrarea cazului.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.II.-Im

4

S2.4: Persoana identificată ca victimă primește o scrisoare de

recomandare, în situațiile în care din evaluare rezultă că a fost refuzată/a

întâmpinat dificultăți în accesarea unui serviciu de suport pentru victime.

1 După caz

M.II.-Im

5

S2.4: Decizia de referire se consemnează în referatul de evaluare,

conform prevederilor prevăzute la art. 3

10

alin. (1) lit. f) din Legea nr. 211/2004

privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției

victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare.

1 După caz

M.II.-S2.5. Furnizorul serviciului asigură păstrarea confidențialității asupra

datelor personale și informațiilor privind beneficiarii.

1

M.II.-ImS2.5 Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor

de sprijin și protecție, acordurile de confidențialitate, acordurile pentru

prelucrarea datelor cu caracter personal și referatele de evaluare se păstrează

în condiții de securitate, accesibile doar personalului de conducere și

angajaților cu atribuții stabilite în acest sens, permițând astfel păstrarea

confidențialității cu privire la datele personale.

1

MODUL III DREPTURI ȘI ETICĂ

(standarde 1-2)

9

M.III. - Standard 1 Respectarea drepturilor beneficiarilor

Furnizorul serviciului respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.

Rezultate așteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute și respectate de personal.

TOTAL: 7 TOTAL:

M.III.-S1.1. Personalul serviciului își desfășoară activitatea cu respectarea

drepturilor beneficiarilor.

2

M.III.-Im

1

S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor și Codul de etică sunt aprobate

prin decizie a furnizorului de servicii sociale.

1

M.III.-Im

2

S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor și Codul de etică sunt disponibile,

pe suport hârtie și în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități (easy to

read, Braille, CD video/audio etc.) la sediul serviciului social, beneficiarii având

posibilitatea să se informeze cu privire la drepturile lor în relația pe care o au

cu furnizorul serviciului și personalul acestuia.

1

M.III.-S1.2. Furnizorul serviciului măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor

cu privire la activitatea desfășurată.

4

M.III.-Im

1

S1.2: Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a

beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale

într-o manieră care să respecte confidențialitatea.

1

Opțional, numai

cu acordul

beneficiarului
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.III.-Im

2

S1.2: Modelul chestionarelor utilizate este aprobat prin decizia

furnizorului de servicii sociale.

1

M.III.-Im

3

S1.2: Modelul chestionarelor utilizate pe suport hârtie și chestionarele

completate sunt disponibile la sediul serviciului social.

1

M.III.-Im

4

S1.2: Rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție

a beneficiarilor și privind modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor,

atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și

vor fi puse la dispoziția organelor de control.

1

Opțional, numai

în cazul în care

beneficiarii au

fost de acord să

completeze

M.III.-S1.3. Furnizorul serviciului încurajează beneficiarii să își exprime opinia

asupra oricăror aspecte care privesc activitățile derulate.

1

M.III.-ImS1.3: Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor și

dosarul în care sunt arhivate acestea sunt disponibile la sediul serviciului

social. 

1

M.III.-Standardul 2 Protecția împotriva abuzurilor și neglijării

Furnizorul serviciului ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme

de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.

Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzurilor, neglijării,

discriminării sau tratamentului degradant sau inuman. 

TOTAL: 2 TOTAL:

M.III.-S2.1. Furnizorul serviciului utilizează o procedură proprie pentru

identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în

rândurile propriilor beneficiari.

2

M.III.-Im

1

S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea

cazurilor de abuz și neglijență este aprobată prin decizie a furnizorului de

servicii sociale.

1

M.III.-Im

2

S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea

cazurilor de abuz și neglijență, precum și registrul de evidență a abuzurilor și

incidentelor deosebite sunt disponibile pe suport hârtie și în orice alt format

accesibil persoanelor cu dizabilități (easy to read, Braille, CD video/audio etc.)

la sediul serviciului social.

1

MODUL IV MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE

(standarde 1-2)

21

M.IV.-Standard 1 Administrare, organizare și funcționare

Furnizorul serviciului respectă prevederile legale privind organizarea și

funcționarea sa.

Rezultate așteptate: Beneficiarii primesc servicii care funcționează în condițiile

legii.

TOTAL: 14 TOTAL:

M.IV.-S1.1. Serviciul este coordonat de personal de conducere competent. 2

M.IV.-Im

1

S1.1: Persoana cu atribuții de conducere este absolventă de

învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă.

1

M.IV.-Im

2

S1.1: Fișa de post a conducătorului serviciului, precum și

rapoartele/fișele de evaluare a activității acestuia sunt disponibile la sediul

centrului.

1

M.IV.-S1.2. Serviciul funcționează conform prevederilor regulamentului propriu

de organizare și funcționare.

2

M.IV.-Im

1

S1.2: Regulamentul propriu de organizare și funcționare și statul de

funcții sunt aprobate prin decizie/hotărâre a furnizorului de servicii

sociale/autorității locale/județene, în funcție de caz.

1
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.IV.-Im

2

S1.2: Regulamentul propriu de organizare și funcționare al serviciului

și statul de funcții sunt disponibile pe suport hârtie și în format accesibil pentru

persoanele cu dizabilități (easy to read, Braille, CD video/audio etc.) atât la

sediul furnizorului, cât și al serviciului social.

1

M.IV.-S1.3. Furnizorul serviciului asigură instruirea personalului în vederea

cunoașterii procedurilor utilizate.    

1

M.IV.-ImS1.3: Instruirea lunară sau ori de câte ori situația o impune a

personalului privind cunoașterea procedurilor utilizate pentru acordarea

serviciului se consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea

continuă a personalului. 

1

M.IV.-S1.4. Furnizorul serviciului aplică normele legale privind gestionarea și

administrarea resurselor financiare, materiale și umane.    

2

M.IV.-Im

1

S1.4: Documentele financiar-contabile, rapoartele de inspecție sau

control, rapoartele de audit intern sunt disponibile la sediul furnizorului de

servicii sociale. 

1

M.IV.-Im

2

S1.4: Coordonatorul serviciului este evaluat anual de către furnizorul

de servicii sociale.

1

M.IV.-S1.5. Furnizorul serviciului se asigură că beneficiarii și orice persoană

interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției

sociale cunosc activitatea și performanțele sale.        

1

M.IV.-ImS1.5: Raportul de activitate pe suport hârtie și în format accesibil

pentru persoanele cu dizabilități (ușor de citit, Braille, CD video/audio etc.) este

disponibil la sediul serviciului social și se publică anual pe pagina web a

furnizorului de servicii sociale.

1

M.IV.-S1.6. Furnizorul serviciului facilitează participarea personalului și a

beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea

creșterii calității serviciilor.

2

M.IV.-Im

1

S1.6: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizie a

furnizorului.

1

M.IV.-Im

2

S1.6: Planul propriu de dezvoltare al serviciului este disponibil pe

suport hârtie la sediul furnizorului. 

1

M.IV.-S1.7. Furnizorul serviciului asigură comunicarea și colaborarea

permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de

la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile

active din comunitate, în folosul beneficiarilor.    

4

M.IV.-Im

1

S1.7: Furnizorul consemnează și păstrează corespondența cu orice

autoritate publică sau instituție publică, cu organizații ale societății civile, culte

etc., sau orice alte documente care evidențiază colaborarea sau parteneriatul

cu acestea. 

1

M.IV.-Im

2

S1.7: Listele beneficiarilor transmise către serviciile publice de

asistență socială pe a căror rază teritorială își au domiciliul/reședința

beneficiarii se păstrează la sediul furnizorului serviciului. 

1

Se aplică numai

furnizorilor

privați. 

M.IV.-Im

3

S1.7: Listele beneficiarilor transmise către DGASPC se păstrează la

sediul furnizorului serviciului. 

1

M.IV.-Im

4

S1.7: DGASPC transmite semestrial Ministerului Justiției datele

statistice cuprinse în Registrul special privind victimele infracțiunilor referite

serviciilor de sprijin și protecție. Datele statistice privind victimele traficului de

persoane se transmit și Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.
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Punctajul maxim 

al standardelor

minime de

calitate 

Punctajul 

rezultat în urma

autoevaluării

îndeplinirii

standardelor

minime de

calitate 

Observații

M.IV.-Standard 2 resurse umane

Furnizorul serviciului dispune de o structură de personal capabil să asigure

serviciul respectiv.    

Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt asistați de personal suficient și competent.

TOTAL: 7 TOTAL:

M.IV.-S2.1. Structura de personal corespunde din punctul de vedere al

calificării cu activitățile derulate.

2

M.IV.-Im

1

S2.1: Statul de funcții aprobat, contractele de muncă, contractele de

prestări servicii și/sau contractele de voluntariat, respectiv contracte de

internship, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angajații sunt

înregistrați în REVISAL.

1

M.IV.-Im

2

S2.1: În cadrul SSVI funcționează cel puțin trei specialiști: asistent

social, psiholog, consilier juridic.

1

Se aplică SSVI

din cadrul

DGASPC.

M.IV.-S2.2. Furnizorul serviciului întocmește fișe de post pentru personalul

angajat.

1

M.IV.-ImS2.2: Fișele de post ale personalului, în original, sunt disponibile la

sediul furnizorului serviciului.

1

M.IV.-S2.3. Furnizorul serviciului realizează anual evaluarea personalului. 1

M.IV.-ImS2.3: Fișele de evaluare a personalului, în original, sunt disponibile la

sediul furnizorului serviciului.

1

M.IV.-S2.4. Furnizorul serviciului se asigură că personalul propriu are create

oportunitățile și condițiile necesare creșterii performanțelor profesionale.

3

M.IV.-Im

1

S2.4: Planul de instruire și formare profesională, precum și copii după

atestatele, certificatele, diplomele obținute de personal sunt disponibile la

sediul furnizorului serviciului.

1

M.IV.-Im

2

S2.4: Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și

finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al

Municipiului București, în cap. III „Programul de formare și îndrumare

metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale”,

include sesiuni de formare pentru personalul SSVI, instruire pentru familii și

voluntari etc. pe subiectul referitor la victimele infracționalității.

1

După caz:

DGASPC/

serviciul public

de asistență

socială

M.IV.-Im

3

S2.4: Sesiunile de instruire pentru familii și voluntari includ cel puțin

următoarele teme: impactul infracțiunii asupra victimei, strategii pentru a face

față situației, abilitatea de a identifica și gestiona riscuri, riscul intimidării și

modalități de a o evita, victimizarea repetată și secundară, precum și

disponibilitatea și relevanța serviciilor de suport pentru victimă.

1

PUNCTAJ TOTAL: 71

Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate în baza cărora

se acordă licența de funcționare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor

Pentru a obține licența de funcționare serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor trebuie să îndeplinească un punctaj

care poate varia între 54 și 71 puncte.



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 587/11.VI.2021

25

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

O R D I N

pentru aprobarea Metodologiei privind supravegherea 

și controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea

Ministerului Tineretului și Sportului

Având în vedere:

— art. 29 și 49 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu

modificările și completările ulterioare;

— art. 33 din Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației

fizice și sportului nr. 69/2000 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 884/2001;

— Referatul de aprobare al Direcției politici pentru sport

nr. 2.574/22.04.2021,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și

completările ulterioare,

ministrul tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Metodologia privind supravegherea și controlul cluburilor

sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului,

prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile, serviciile, compartimentele de specialitate din cadrul

Ministerului Tineretului și Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul tineretului și sportului,

Adrian-Ștefan Cîrstea,

secretar de stat

București, 29 aprilie 2021.

Nr. 278.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

privind supravegherea și controlul cluburilor sportive de drept public 

din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta metodologie reglementează următoarele

aspecte privind supravegherea și controlul cluburilor sportive,

instituții publice în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului,

în anul 2021:

a) principiile care stau la baza finanțării cluburilor sportive;

b) condițiile de finanțare;

c) criteriile de finanțare;

d) indicatorii de performanță;

e) organizarea și funcționarea clubului/secțiilor;

f) resurse umane: sportivi/antrenori/specialiști/voluntari/personal

angajat;

g) obiective de performanță/rezultate.

Art. 2. — În înțelesul prezentei metodologii, termenii și

expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

a) club sportiv — instituție publică;

b) criterii de finanțare — principii pe baza cărora se face o

clasificare a cluburilor sportive eligibile și se stabilește ordinea

priorităților de finanțare;

c) seniori, tineret, junior/junior I, junior II/cadeți, junior III,
junior IV/juniori mici/copii: categorie sportivi legitimați, stabilită

conform regulamentelor fiecărei federații sportive naționale;

d) lot național — echipa reprezentativă a României, formată

din cei mai buni sportivi rezultați în urma unor campionate/cupe

naționale;

e) sport olimpic — disciplină sportivă/ramură de sport

cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice Tokyo

2020 sau Beijing 2022;

f) sport neolimpic — disciplină sportivă/ramură de sport care

nu este cuprinsă în programul Jocurilor Olimpice/Paralimpice

Tokyo 2020 sau Beijing 2022;

g) calendar sportiv — succesiune de evenimente sportive

organizate anual, prevăzută în programul „Promovarea sportului

de performanță” — finanțare pentru programele sportive de

utilitate publică;

h) beneficiar — solicitantul căruia i se atribuie un contract de

finanțare în urma aplicării condițiilor și criteriilor de finanțare;
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i) persoane cu nevoi speciale — persoane cu diferite

incapacități/handicapuri/dizabilități, precum și persoane

instituționalizate în diverse forme, care urmează să fie integrate

prin implicarea în toate formele sociale.

CAPITOLUL II

Principii care stau la baza finanțării programelor 

sportive de utilitate publică

Art. 3. — Principiile care stau la baza finanțării programelor

sportive de utilitate publică ale cluburilor sunt:

a) responsabilitatea, respectiv asumarea responsabilității

pentru acțiunile întreprinse și activitățile realizate;

b) transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor

interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii de

finanțare, precum și asigurarea liberului acces la informațiile de

interes public;

c) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea

criteriilor de finanțare care să facă posibilă evaluarea obiectivă

a cererilor de finanțare și repartizarea bugetului pentru

activitatea sportivă a cluburilor sportive;

d) abordarea etică, respectiv organizarea și desfășurarea

acțiunilor/activităților conform celor mai înalte standarde ale

comportamentului etic.

CAPITOLUL III

Criterii de finanțare 

Art. 4. — (1) Criteriile de finanțare au drept scop evaluarea

orientativă, pe principii valorice de performanță sportivă, a

capacității cluburilor sportive de a contribui la realizarea

obiectivelor fiecărui program sportiv de utilitate publică.

(2) Criteriile de finanțare sunt următoarele: 

1. contribuția la reprezentarea și promovarea imaginii

României pe plan internațional:

1.1. medalii obținute la ultima ediție a Jocurilor Olimpice,

campionatelor mondiale, campionatelor europene (JO, CM, CE)

seniori;

1.2. puncte (locurile IV—VI) obținute la ultima ediție a JO,

CM, CE:

a) probe olimpice;

b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;

1.3. medalii obținute la ultima ediție a CM, CE tineret/juniori;

1.4. puncte (locurile IV—VI) obținute:

a) probe olimpice;

b) probe neolimpice/sporturi neolimpice;

c) puncte (locurile IV—VI) obținute;

2. rezultatele obținute la competițiile sportive naționale —

campionatul național, Cupa României;

3. nivelul de dezvoltare:

a) număr secții sportive;

b) număr de sportivi legitimați;

4. sportivi selecționați la loturile naționale;

5. antrenori convocați la loturile naționale;

6. situația bazei materiale din administrarea clubului;

7. proiecte de dezvoltare și modernizare a bazei materiale;

8. unitate de cazare și masă pentru sportivi;

9. bazele sportive în administrare (săli, stadioane, terenuri,

bazine de înot etc.); abilități de administrare a bazelor sportive

(nr. personal pentru întreținere instalații încălzire și apă caldă,

instalații sanitare, amenajare, tuns iarbă marcaj raportat la mp și

orele de folosință, nr. personal de curățenie alocat la total mp

de curățat și orele de program, numărul personalului de

supraveghere a bazelor sportive proprii);

10. situația parcului auto din administrarea clubului sportiv;

11. abilitățile manageriale financiare:

a) venituri proprii realizate în anul anterior;

b) venituri primite de la buget în anul anterior;

c) venituri proprii estimate pentru anul următor;

d) venituri solicitate de la buget pentru anul următor.

Art. 5. — Documentele proprii clubului sportiv, concordanța

acestora cu normele generale privind activitatea sportivă și

modul cum se aplică sunt următoarele:

a) regulamentul de organizare și funcționare a cluburilor

sportive de drept public;

b) programul pe termen mediu și planurile anuale de

activitate ale clubului (corelarea acestora cu „Strategia activității

sportive din România”);

c) calendarul sportiv anual;

d) bugetul de venituri și cheltuieli;

e) programele și planurile de activitate ale sportivilor cuprinși

în secțiile pe ramuri de sport.

Art. 6. — Activitatea personalului salariat al clubului sportiv

trebuie să țină cont de:

a) regulamentul de ordine interioară;

b) fișele posturilor pentru fiecare salariat;

c) ritmicitatea ședințelor de lucru cu personalul salariat,

urmărirea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și măsuri întreprinse

de către conducerea clubului pentru sporirea eficienței activității

fiecărui salariat.

Art. 7. — Sunt importante colaborarea conducerii clubului

sportiv cu direcția județeană pentru sport și tineret, federațiile

de specialitate și instituțiile administrației publice locale și relația

director club sportiv—director direcție județeană.

Art. 8. — Controlul exercitat în cadrul clubului sportiv de

conducerea clubului, de direcția județeană pentru sport și tineret

și federațiile de specialitate urmărește:

a) cine a controlat, perioada, constatări, măsuri, termene și

responsabilități stabilite cu prilejul controlului;

b) măsurile întreprinse de conducerea clubului sportiv pentru

soluționarea problemelor constatate în urma controlului.

Art. 9. — Structura organizatorică a clubului sportiv cuprinde:

a) secțiile pe ramuri de sport, numărul total pe fiecare secție

al sportivilor legitimați aflați în activitate;

b) personalul angajat la secții — calificare, categorie de

antrenor, vechime în activitatea de antrenor;

c) baza materială pe care își desfășoară activitatea secțiile

respective (proprie, chirie, situația juridică, dotare, standardul

acesteia în comparație cu condițiile impuse de regulamente

pentru organizarea competițiilor oficiale).

Art. 10. — Pentru conducerea și organizarea activității

secțiilor se au în vedere:

a) normarea antrenorilor pe niveluri de instruire, efectivele

grupelor, orarul de activitate al grupelor;

b) documentele de programare, planificare și evidență ale

secțiilor și antrenorilor;

c) calitatea selecției la nivelul grupelor, modalități de

realizare, ritmicitate;

d) aprecierile asupra valorii și calității efectivelor de sportivi;

e) nivelul competițional în care activează, frecvența

participării în campionatele naționale;

f) asigurarea materialelor și echipamentelor sportive

necesare activității de performanță;

g) convențiile de colaborare cu alte unități sportive privind

transferarea sportivilor de valoare;

h) legătura conducerii clubului cu secțiile respective.



Art. 11. — Performanțele sportivilor secțiilor sunt evaluate în

funcție de:

a) rezultatele la finalele campionatelor naționale, pe categorii

de vârstă;

b) rezultatele la campionatele europene, mondiale și JO;

c) rezultatele la cupe europene și mondiale; campionate

balcanice;

d) prezența în loturile olimpice și prognoza performanțelor

acestora pentru JO;

e) cadre tehnice angrenate în pregătirea olimpică;

f) sportivi componenți ai loturilor naționale;

g) cadrele tehnice angrenate în pregătirea loturilor naționale.

Art. 12. — Pentru organizarea și conducerea procesului de

instruire a sportivilor se au în vedere:

a) volumul de pregătire a sportivilor, pe niveluri de instruire

(număr de ore săptămânal, anual);

b) mijloace utilizate în pregătire și oportunitatea acestora;

c) folosirea probelor și normelor de control pentru verificarea

stadiului de pregătire a sportivilor;

d) asistența medicală; susținere, refacere și recuperare după

efort;

e) sistemul de evidență a pregătirii folosit;

f) aplicarea de către antrenori, în procesul de pregătire a

sportivilor, a prevederilor concepției metodice a ramurii de sport

respective;

g) aprecieri asupra competenței profesionale a antrenorilor.

Art. 13. — Perfecționarea pregătirii profesionale a

antrenorilor se face:

a) la nivelul secției, clubului (cabinet metodic);

b) la nivelul federației.

Art. 14. — Se vor lua măsuri pentru asigurarea condițiilor

legale în vederea efectuării controlului antidoping și de prevenire

a violenței în sport, precum și efectuarea altor teste (de

exemplu, COVID etc).

Art. 15. — Execuția bugetară a clubului se efectuează ținând

cont de:

a) corelarea bugetului alocat pe secții cu valoarea acestora

(planificat-realizat);

b) cheltuielile efectuate, pe secții, cu pregătirea sportivilor,

calendarul competițional intern și internațional, echipament,

materiale, premii, chirii etc. (planificat-realizat);

c) realizarea planului de venituri proprii (surse, mijloace),

raportul între planificat și realizat.

Art. 16. — (1) Cluburile sportive sunt responsabile de

conținutul contractelor de activitate sportivă, precum și al

contractelor economice încheiate între respectivele cluburi și

persoanele fizice sau juridice.

(2) Cluburile sportive au obligația de a menționa destinația

veniturilor realizate din derularea contractelor.

(3) Cluburile sportive au obligația de a ține evidența bunurilor

închiriate, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, cu

respectarea legislației în vigoare și a reglementărilor legale

privind încheierea contractelor.

Art. 17. — Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanță

se face potrivit anexei nr. 1 la prezenta metodologie.

Art. 18. — Evaluarea criteriilor de finanțare a activității

cluburilor sportive din subordinea Ministerului Tineretului și

Sportului se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 19. — Situația realizării indicatorilor se întocmește și se

completează conform anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

Art. 20. — Situația statistică privind performanța sportivă se

întocmește și se completează conform anexei nr. 4 la prezenta

metodologie.

Art. 21. — Organizarea și desfășurarea activităților sportive

și operațiunilor financiar-economice ale cluburilor sportive se

supun normelor legale în vigoare;

Art. 22. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta

metodologie.

ANEXA Nr. 1 
la metodologie

Încadrarea antrenorilor pe grupe de performanță

Conform Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și Regulamentului de

organizare și funcționare a unităților de învățământ cu program

sportiv suplimentar, aprobat prin Ordinul ministrului educației,

cercetării, tineretului și sportului nr. 5.570/2011, cu modificările

și completările ulterioare, încadrarea antrenorilor pe grupe de

performanță se face respectând timpul de lucru de 8 ore pe zi și

40 de ore pe săptămână.

Numărul de ore pe săptămână al unui antrenor încadrat în

sistemul Ministerului Tineretului și Sportului trebuie să fie de

minimum 30 de ore practică (antrenament) și 8—10 ore

metodică (studiu individual) împărțite astfel:

1. grupa de inițiere/începători — 6—10 ore/săptămână;

2. grupa de avansați — 12—16 ore/săptămână; 

3. grupa de performanță — 18—22 de ore/săptămână

împărțite în două antrenamente/zi;

4. grupa de înaltă performanță (antrenorii care lucrează cu

sportivii nominalizați în loturi naționale) — 30 de ore/săptămână,

împărțite în două antrenamente/zi;

5. grupa de inițiere, avansați, performanță și înaltă

performanță și persoanele cu dizabilități.

Suma orelor de antrenament efectiv (30—36 de ore, în

funcție de nivelul de pregătire) cu timpul acordat studiului

(metodică) trebuie să fie de 40 ore/săptămână.

Grupele de sportivi, potrivit nivelurilor de instruire și

numărului de antrenori încadrați la club/secție, se organizează

astfel:

— numărul minim de sportivi pe grupa de inițiere/începători/

antrenor: 10—14 sportivi;

— numărul minim de sportivi pe grupa de avansați/antrenor:

6—8 sportivi;

— numărul minim de sportivi pe grupa de

performanță/antrenor: 4—6 sportivi;

— numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă

performanță/antrenor: 2—4 sportivi la sporturile individuale;

— numărul minim de sportivi pe grupa de înaltă performanță/

antrenor la sporturile de echipă, astfel: baschet — 12; handbal — 14;

hochei pe iarbă — 18; baseball/softball — 16; hochei pe gheață — 20;

oină — 16; polo pe apă — 14; rugby — 18; volei — 12; fotbal — 18;

— numărul minim de sportivi pe grupă la sporturile paralimpice —

inițiere — 4; avansați — 2, înaltă performanță — 1.
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ANEXA Nr. 2
la metodologie

Criterii de finanțare a activității cluburilor sportive 

din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

Criteriul 1. Organizarea și funcționarea clubului

A. Activitatea sportivă

Numărul de secții pe ramură de sport 

conform statului de funcții aprobat

Total, 

din care

Olimpice    

funcționale    

nefuncționale

Neolimpice    

funcționale    

nefuncționale

Numărul de posturi de antrenori

Total, 

din care

Norme 1/1

Norme ½

Norme 1/4

Voluntari

CAS

Numărul sportivilor legitimați

Total, 

din care

Seniori

Tineret

Juniori/Juniori I

Juniori II/Cadeți

Juniori III

Juniori IV/Juniori mici/Copii

Nominalizarea cluburilor

Club de nivel național (cu minimum 50% din secțiile olimpice

participante și/sau medaliate în competițiile naționale finale)

Club de nivel internațional (cu minimum o secție participantă

și/sau medaliată în competițiile internaționale)

Club de nivel olimpic (cu minimum o secție participantă și/sau

medaliată în JO în ciclul olimpic curent)

Numărul de sportivi legitimați

Total, 

din care

sportivi legitimați/sportivi medaliați

sportivi medaliați/sportivi campioni

sportivi campioni/sportivi cooptați în loturile naționale

sportivi cooptați în loturile naționale/sportivi participanți la

competițiile internaționale

sportivi participanți la competițiile internaționale/sportivi cooptați în

loturile olimpice

sportivi în loturile olimpice/sportivi calificați și medaliați la CE, CM,

JO
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Criteriul 3. Competiții de nivel național și internațional

Numărul sportivilor convocați la loturile naționale și olimpice — centre naționale

olimpice de pregătire juniori, burse olimpice de pregătire juniori, 

centre naționale olimpice de pregătire tineret

Total, 

din care

Loturi olimpice    

Seniori    

Tineret    

Juniori

Loturi naționale    

Seniori    

Tineret    

Juniori/Juniori I    

Juniori II/Cadeți

B. Baza materială sportivă proprie

a) Baze sportive funcționale/nefuncționale

b) Gradul de utilizare a bazei sportive

c) Personal pentru întreținere și funcționare bază sportivă

Medalii la campionate naționale

Total, 

din care

Probe olimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz

Probe neolimpice din cadrul sporturilor olimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz

Sporturi neolimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz

Medalii la campionate internaționale oficiale    

(CB, CE, CM)

Total, 

din care

Probe olimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz    

Locurile IV—VI

Probe neolimpice din cadrul sporturilor olimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz    

Locurile IV—VI

Sporturi neolimpice    

Medalii de aur    

Medalii de argint    

Medalii de bronz

Sportivi care au obținut rezultate internaționale promovați de la

clubul respectiv la alte cluburi în ultimul ciclu olimpic

Număr de competiții din calendarul sportiv național

Număr total de participanți la competițiile din calendarul național

Număr de competiții din calendarul sportiv internațional

Număr total de participanți la competițiile din calendarul internațional

Criteriul 2. Rezultatele obținute în activitatea sportivă de performanță
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Nr. de sportivi susținuți în pregătire în baza sportivă proprie pe secții

Total, 

din care:

— cazare

— masă

— indemnizații sportive

— CAS

— Alte drepturi conf. 1447 (susținătoare de efort, medicație, analize

medicale)

Strategia clubului pe secții/perioadă/sezon

Obiective propuse pe termen lung/scurt

Proiecte în derulare

Accesare fonduri europene

Nr. de acțiuni pregătire

Nr. de zile de pregătire, din care    

— Nr. de zile de pregătire în baza proprie    

— Nr. de zile de pregătire în alte baze interne/externe

Nr. participanți la acțiunile de pregătire    

— În baza proprie    

— În alte baze sportive interne/externe

Criteriul 4. Pregătire sportivă pentru participarea în competiții

Criteriul 5. Managementul activității clubului sportiv

ANEXA Nr. 3
la metodologie

Clubul ������.

S I T U A Ț I A

realizării indicatorilor pe trimestrul �..

Nr. 

crt.

Denumirea indicatorilor

Realizări

În trimestrul

raportat

Cumulat, de la începutul

anului până la sfârșitul

trimestrului raportat

1 Nr. total zile/om pregătire

2

Total cheltuieli pregătire, exclusiv cheltuieli cu echipament și materiale sportive, control doping și cercetare științifică (lei), 

din care:    

• din veniturile proprii ale clubului (lei)    

• din sume de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului (lei)

3 Cost mediu zilnic de pregătire/persoană (lei): 2 : 1

4

Nr. de competiții din calendarul sportiv național susținute de club organizate cu finanțare din bugetul Ministerului Tineretului

și Sportului

5

Total cheltuieli organizare de competiții din calendarul sportiv național (concursuri de casă), 

din care:    

• din veniturile proprii ale clubului (lei)    

• din sume de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului (lei)

6 Cost mediu organizare de competiții din calendarul sportiv național (lei/acțiune): 5 : 4

7 Nr. total competiții sportive internaționale cuprinse în calendarul federației susținute de club 

8 Nr. competiții sportive internaționale realizate cu finanțare integrală sau parțială din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului

9 Nr. total persoane participante la competițiile sportive internaționale

10

Nr. persoane participante la competițiile sportive internaționale finanțate integral sau parțial din bugetul Ministerului Tineretului

și Sportului

11 Gradul de susținere a pregătirii în baza proprie și/sau alte baze — număr de zile de pregătire x 100

12 Cost mediu de participare/organizare la/de competiții sportive internaționale/per. (lei): 11 : 9

13 Nr. medalii realizate la competițiile sportive internaționale nominalizate

14

Gradul de finanțare a competițiilor din calendarul sportiv național din suma repartizată de Ministerul Tineretului și Sportului (%)

nr. competiții finanțate x 100    

nr. competiții prevăzute în calendar

Reprezentanți legali:

���������

(numele, prenumele, funcția, semnătura și ștampila federației)
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MINISTERUL CULTURII

O R D I N

pentru reacreditarea Muzeului Ianca din Ianca, județul Brăila

În baza Hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor nr. 3.442 din

18.05.2021,

în conformitate cu prevederile art. 12 și 18 din Criteriile și normele de

acreditare a muzeelor și a colecțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului

culturii și cultelor nr. 2.057/2007,

în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor și colecțiilor publice

nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11

alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se reacreditează Muzeul Ianca, cu sediul în orașul Ianca, județul Brăila.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul culturii,

Camelia Veronica Marcu,

secretar general

București, 28 mai 2021.

Nr. 3.093.


