
 PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE  
(document în stadiu de aprobare prin Hotărâre de Guvern) 

      PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE - reprezintă 

totalitatea măsurilor de evaluare, orientare și de furnizare a măsurilor integrate de protecție  și sprijin 

pentru  victimele violenței domestice, acordate în parteneriat, potrivit legii, de către autoritățile 

administrației publice centrale și locale cu responsabilități în domeniu, în scopul asigurării protecției 

vieții, sănătății, integrității fizice şi psihice și a măsurilor de sprijin în vederea integrării/reintegrării 

socio-profesionale pentru victimele violenței domestice 

       Conform legislației în vigoare, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune 

intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce 

în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, 

indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima. (LEGEA Nr. 174/2018 din 13 iulie 

2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie) 

      PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI DOMESTICE  se derulează 

pe bază de  parteneriat între autoritățile administrației publice centrale și locale prin intermediul 

serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice de tipul: 

a) locuințe protejate

b) grupuri de suport

c) cabinete de orientare vocațională

d) orice alte tipuri de servicii specifice existente la nivel local/județean și recomandate în urma

evaluării situației victimei și cuprinse în planul de intervenție 

      Includerea în PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI 

DOMESTICE și admiterea într-o Locuință Protejată se poate realiza numai în situația în care sunt 

întrunite cumulativ cel puțin  una dintre condițiile de risc  și cel puțin una dintre condițiile de 

vulnerabilitate astfel: 

Condițiile de risc pentru victima violenței 
domestice 

Condițiile de vulnerabilitate pentru victima 
violenței domestice 

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

-se află în situația de dependență economică 
față de agresor și nu are venituri proprii sau 
acestea sunt insuficiente; 

-se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele 
unuia sau mai multor servicii publice de 
asistență socială, uneia sau mai multor 
organizații neguvernamentale și a beneficiat din 
partea acestora de acordarea unor servicii/ 
măsuri de sprijin;   

-nu are calitatea de salariat la momentul 
realizării evaluării; 

-i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un 
certificat medico-legal  și/sau certificat medical 
care să ateste vătămările provenite din situațiile 
de violență domestică, și, după caz, orice alte 
documente doveditoare emise de către 
unitățile sanitare;  

-s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a 
copilului; 



-victima face dovada  înregistrării unei cereri de 
divorț sau a emiterii de  către instanțele 
judecătorești a unei  hotărâri definitive într-un 
proces de divorț sau a unui  certificat de divorț. 

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

-face parte din categoria de şomeri în vârstă de 
peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri 
NEET sau şomeri care sunt părinţi unici 
susţinători ai familiilor monoparentale; 

-nu deține nicio diplomă de studii sau deține 
documente doveditoare privind absolvirea a cel 
puțin 4 clase; 

-este o persoană cu dizabilități. 

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

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

a victimei. 

       Serviciile  cuprinse în PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI 

DOMESTICE vor fi asigurate prin implementarea  proiectului ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ 

ÎN SIGURANȚĂ!” - servicii integrate în sprijinul victimelor violenței domestice. 

       Proiectul ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”  își propune la nivelul 

județului Neamț crearea și dezvoltarea următoarelor servicii pentru victimele violenței domestice: 

1. Servicii de tip locuință protejată unde se va asigura cazare pe durată determinată de timp, de

până la 1 an calendaristic cu posibilitate de prelungire în situații motivate, în vederea depășirii 

situației de risc și vulnerabilitate și în scopul facilitării transferului la o viață independentă. 

Capacitatea unei Locuințe protejate este de 6 locuri; 

2. Servicii integrate complementare de grupuri de suport și de consiliere vocațională pentru victimele

violenței domestice: 

- consiliere psihologică și juridică; 

- servicii de asistență socială;  

- consiliere vocațională care să le sprijine în vederea integrării pe piața muncii și reintegrării sociale. 

Notă:  În scopul atingerii indicatorilor prevăzuți în cadrul proiectului, pentru cei 3 ani de referință în 

care se va asigura funcționarea Locuinței protejate, beneficiarii vor fi selectați din categoria persoane 

adulte fără copii în îngrijire (deoarece, conform regulilor finanțatorului, în cadrul actualei programări, 

copii nu fac parte din grupul țintă).  Menționăm că această restrângere a categoriei de beneficiari, se 

aplică numai pentru perioada de funcționare a serviciului social în cadrul proiectului, nu și pentru 

perioada de sustenabilitate de 3 ani care va urma după momentul finalizării proiectului. 

       Proiectul ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”este implementat la nivel 

național de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)  în parteneriat 

cu 42 de instituții  ale  administrației  locale, inclusiv  DGASPC Neamț, cu finanțare  prin Programul 

Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea 

sărăciei. Contract POCU: 465/4/4/128038. 

      Mai multe informații privind PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA VICTIMELOR VIOLENȚEI 

DOMESTICE și Proiectul ”VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!”sunt disponibile la 

sediul DGASPC Neamț prin persoanele de contact: 

- Delia Țărnă – responsabil servicii sociale proiect, camera 8 
- Ciprian Gașpar – coordonator local proiect,  camera 39




