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SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 

BIROUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ 
 

  Informare  

  

Privind: punerea în aplicare a HCLM nr.121/21.03.2019 privind Stabilirea componenței 

nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență 

domestică la nivelul Municipiului Brăila, cu modificările și completările ulterioare 

 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, cu modificările şi 

completările aduse de Legea nr.174/2018 reprezintă legea cadru care reglementează violenţa 

domestică. Prin Ordinul nr.2525/2018, s-a aprobat Procedura de intervenţie de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică. 

Relaţiile de cuplu funcţionale au la bază parteneriatul şi colaborarea partenerilor în ceea ce 

priveşte stabilirea valorilor comune, administrarea aspectelor de natură socială, emoţională şi 

economică a vieţii lor. 

Relaţiile disfuncţionale au la bază lipsa de colaborare a partenerilor în procesul de luare a 

deciziilor, manifestare violentă în rezolvarea contradicţiilor, critica şi pot avea la bază 

controlul exercitat de către unul din parteneri asupra celuilalt. 

Cazurile de violenţă domestice pot fi semnalate atât la numărul de urgenţă 112, cât şi la 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, la  Telverde 0800800082, respectiv 0764988272. 

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. 

În sensul prezentei legi, prin membru de familie se înţelege: 

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele 

devenite rude prin adopţie, potrivit legii; 

b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai 

soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii; 

c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi 

copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, 

ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;     
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d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana 

copilului; 

e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate 

intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în 

exercitarea sarcinilor profesionale. 

Conform art.7 din Legea 217/2003, „autorităţile administraţiei centrale şi locale au obligaţia să 

ia măsurile necesare pentru prevenirea violenţei domestice, pentru preîntâmpinarea unor 

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

inclusiv prin furnizarea de informaţii şi programe de educaţie despre modalităţile în care se 

pot preveni, evita, recunoaşte şi raporta cazurile de violenţă.”  

Conform prevederilor art. 35^1 alin. (1) din Legea nr.217/2003, Direcţia de Asistenţă Socială 

asigură intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, prin intermediul unei echipe 

mobile.  

Echipa mobilă este formată din reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi ai Poliţiei 

Locale, dar poate fi extinsă după caz, cu reprezentanți ai altor instituții. 

Potrivit prevederilor art.5 din Ordinul nr.2525/2018, „Echipa mobilă se deplasează la faţa 

locului în maximum 90 de minute de la momentul semnalării efectuate de către organele de 

poliţie”. 

Echipa mobilă are rol de verificare a semnalărilor, de evaluare iniţială şi de realizare a 

demersurilor necesare pentru depăşirea riscului imediat, constând în: transport la unitatea 

sanitară cea mai apropiată în situaţia în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea 

organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de 

protecţie provizoriu, informare şi consiliere, precum şi găzduirea în centre rezidenţiale 

adecvate nevoilor pentru victime şi agresori. 

Echipa mobilă se va deplasa la domiciliul victimei violenței domestice pentru evaluarea 

situației și întocmirea Fișei pentru evaluarea gradului de risc. 

În situația în care, în cazurile de violență domestică sunt implicați și minori, după emiterea 

Ordinului de protecție provizoriu de către organele competente (Poliția Municipiului Brăila), se 

va solicita sprijinul DGASPC Brăila, care asigură managementul de caz și deține locuințe 

protejate destinate victimelor violenței domestice. 

Primirea victimelor în adăpost se face numai în cazuri de urgenţă, atunci când izolarea victimei 

de agresor se impune ca măsură de protecţie. Locaţia adăposturilor este secretă. 

Ordinul de protecţie provizoriu 

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către organele de poliţie care, în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori 

libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul 

diminuării acestui risc.  
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În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că sunt întrunite condiţiile 

pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii emit pe loc ordinul de protecţie 

provizoriu. Ordinul de protecție provizoriu se comunică atât agresorului cât și victimei. 

În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite 

condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii au obligaţia de a 

informa persoanele care susţin că sunt victime ale violenţei domestice cu privire la 

posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit şi de a  

pune la dispoziţia acestora formularul de cerere.  

Ordinul de protecţie se semnează în mod obligatoriu de către poliţistul care îl emite. 

Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una ori mai multe 

măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului iminent constatat, dintre 

următoarele obligaţii sau interdicţii: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent dacă acesta este 

titularul dreptului de proprietate; 

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună; 

c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de 

membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a 

persoanei protejate; 

d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; 

e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute. 

Dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar 

acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă, i se va asigura de îndată informarea şi 

orientarea, la cererea sa, către centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără 

adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, 

sau orice alt loc adecvat. În situaţia în care agresorul solicită cazarea într-un centru rezidenţial 

din categoria celor menţionate mai sus, acesta va fi orientat şi condus de îndată către centrele 

rezidenţiale gestionate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, către alte 

centre sociale adecvate de către echipa mobilă. 

În cazul în care agresorul nu doreşte să beneficieze de cazarea pusă la dispoziţie şi optează să 

locuiască la o rudă sau la orice altă persoană, i se va solicita să dea o declaraţie privind adresa 

la care va locui şi persoana care îi va asigura cazarea. În cazul în care agresorul refuză să dea 

respectiva declaraţie, se va consemna acest fapt în procesul-verbal  întocmit de către organele 

de poliţie. 

 


