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1. Introducere
În Protocolul General privind procedurile şi cooperarea instituţiilor, organismelor
şi organizaţiilor în situaţii de violenţă asupra femeilor în relaţii de parteneriat,
secţiunea 10.2., prevede obligaţia ministerului competent pentru problemele
sociale şi protecţia de drept familial să adopte un protocol special în termen de
12 luni de la data adoptării Protocolului General:
Domeniul şi conţinutul fenomenului violenţei asupra femeilor în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat au arătat în mod clar necesitatea de a adopta atât
Protocolul General, cât şi protocoalele speciale despre activităţile şi colaborarea
instituţiilor diferitelor sisteme de ajutorare şi sprijinire a cetăţenilor care suferă
din cauza violenţei şi se află în cercul vicios al violenţei, din care este aproape
imposibil a ieşi fără intervenţia cuprinzătoare, continuă şi în timp util a experţilor
angajaţi la aceste instituţii. În special, rolul şi competenţele publice ale centrului
de asistenţă socială - autorităţii tutelare, care i-au fost încredinţate acestei
instituţii conform Legii Protecţiei Sociale, Legii Familiei şi altor legi privitoare la
sistemele social organizate de ajutorare şi sprijinire a cetăţenilor, impun obligaţia
de a elabora procese şi proceduri pentru centrul de asistenţă socială - autoritatea
tutelară printr-un Protocol Special pentru domeniul protecţiei sociale şi de drept
familial.
Pe baza rapoartelor tuturor centrelor de asistenţă socială din Republica Serbia,
arată în mod clar escaladarea numărului de cazuri înregistrate de violenţă în
cadrul familiei. Cu toate acestea, escaladarea nu trebuie să fie neapărat rezultatul
numărului real de cazuri de violenţă faţă de perioada precedentă. Conform
estimărilor acestui minister, creşterea numărului cazurilor înregistrate de violenţă
în cadrul familiei este în primul rând rezultatul reacţiei atotcuprinzătoare şi
continue a publicului larg şi profesional în legătură cu acest fenomen. Cetăţenii,
experţii angajaţi în diferitele sisteme şi victimele violenţei au devenit semnificativ
mai sensibili la acest fenomen şi nu îl mai văd ca fiind chestia privată a cuiva. În
ziua de azi, fenomenul violenţei asupra femeilor şi în cadrul familiei nu se mai
neagă, minimizează sau normalizează în general şi, de aceea, el este raportat şi să
reacţionează la acesta. În orice caz, ceea ce este îngrijorător este creşterea în
numărul formelor deosebit de grave de violenţă în cadrul familiei, care au drept
consecinţă vătămarea gravă şi decesul victimei. Cel mai des, victimele violenţei în
cadrul familiei sunt cei mai slabi membri ai acesteia: femeile, copiii şi persoanele
în vârstă. 1

 Datele conţinute în tabele au fost preluate din raportul anual privind activitatea centrelor de
asistenţă socială în Republica Serbia pentru anul 2011, care a fost întocmit în mai 2012 de către
Institutul Naţional de Asistenţă Socială. Pregătirea raportului anual pentru 2012 este în curs de
desfăşurare.
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Tabelul 1. Numărul de victime ale violenţei în cadrul
familiei înregistrate în Republica Serbia
Regiunea Serbiei













Serbia Centrală













Voivodina













Kosovo şi Metohia
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Totalul pentru Serbia













Tabelul 2. Modalitatea de raportare a violenţei în cadrul familiei, în 2011
Originea raportărilor

Numărul de
raportări

Raportarea de către un membru al familiei



Raportarea de către altă persoană din afara familiei



Raportarea de către o instituţie (grădiniţă, şcoală, instituţie de îngrijiră a sănătăţii)



Raportarea de către Ministerul de Interne



Raportarea de către tribunal conform art. 286 al Legii Familiei



Raportarea de către un NGO



Asociaţie de cetăţeni sau autoritate tutelară



Raportarea de către victimă



Raportarea anonimă



Altă sursă



TOTAL



Tabelul 3. Procedurile de protejare a familiei împotriva violenţei, care au fost iniţiate
din oficiu de către autoritatea tutelară în 2011
Tipul de procedură
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Numărul de
proceduri

Proceduri pentru a determina măsura de protecţie împotriva
violenţei în cadrul familiei conform Legii Familiei



Procedura de privare a drepturilor părinteşti



Procedura de privare parţială a drepturilor părinteşti



Plângerea penală înaintată datorită comiterii faptei penale de
violenţă în cadrul familiei



Procedura pentru privarea capacităţii juridice a făptaşului



Spitalizarea forţată a autorului actelor de violenţă conform Legii
despre Procedura Extrajudiciară



Procedura civilă pentru protejarea drepturilor copilului



Altceva



TOTAL
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Tabelul 4. Structura măsurilor de protecţie juridică civilă
pronunţate împotriva violenţei în cadrul familiei în 2011
Tipul de măsură
Emiterea unui ordin de evacuare din apartament
sau casă indiferente de dreptul de proprietate/
închiriere asupra bunului imobiliar
Emiterea unui ordin de primire în apartament sau
casă indiferente de dreptul de proprietate/
închiriere asupra bunului imobiliar

Numărul de victime ale violenţei în cadrul
familiei protejate prin pronunţarea măsurii




Interdicţia de a se apropia de membrul familiei la
o anumită distanţă



Interdicţia de acces la spaţiul în jurul locuinţei sau
locului de lucru al unui membru al familiei



Interdicţia de a-l hărţui în continuare
pe un membru al familiei



TOTAL



I PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE PROTOCOLULUI SPECIAL
Protocolul Special privind activităţile centrului de asistenţă socială - autorităţii
tutelare în cazurile de violenţă asupra femeilor în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat se bazează pe respectarea principiilor de bază stabilite în Legea
Protecţiei Sociale:
•

Principiul respectării integrităţii şi demnităţii beneficiarilor, ceea ce
înseamnă că cetăţeanul are dreptul la protecţia socială, care îi se oferă, cu
deplină respectare a integrităţii fizice şi mentale, siguranţei şi
convingerilor morale, culturale şi religioase ale acestuia, în conformitate
cu drepturile şi libertăţile garantate ale omului.

•

Principiul nediscriminării, care implică interzicerea oricărei forme de
discriminare a beneficiarului protecţiei sociale pe baza de rasă, sex, vârstă,
origine naţională sau socială, orientare sexuală, religie, politică, afiliere
sindicală sau oricare altă autodefinire, starea materială sau culturală,
limbă, handicap, natura excluderii sociale sau alte caracteristici personale.

•

Principiul interesului superior al beneficiarului, ceea ce înseamnă că
serviciile sunt furnizate în conformitate cu interesul superior al
beneficiarului, ţinând cont de ciclul de viaţă, gen, originea etnică şi
culturală, limba, religia, obiceiurile, nevoile sale de dezvoltare şi nevoia de
sprijin suplimentar în funcţionarea de zi cu zi.

•

Principiul celui mai puţin restrictiv mediu. Serviciile sociale de
protecţie sunt furnizate în primul rând într-un mediu imediat şi cât mai
puţin restrictiv. Se aleg acele servicii, care îi permit beneficiarului să
rămână în comunitate şi în familie.
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•

Principiul eficienţei protecţiei sociale. Protecţia socială se efectuează
într-un mod care să asigure obţinerea celor mai bune rezultate posibile în
raport cu fondurile disponibile.

•

Principiul protecţie sociale în timp util. Protecţia socială se
efectuează într-un mod care să asigure identificarea nevoilor
beneficiarilor şi furnizarea serviciilor în timp util, pentru a preveni
apariţia şi dezvoltarea unor situaţii care pun în pericol securitatea şi
satisfacerea nevoilor de viaţă, împiedicând totodată incluziunea socială.

•

Principiul integrităţii protecţiei sociale. Serviciile de protecţie sociale
sunt furnizate în conformitate cu funcţia lor, conectate şi coordonate, în
aşa fel ca să se asigure o protecţie socială cuprinzătoare la orice vârstă.

•

Principiul îmbunătăţirii calităţii protecţiei sociale. Serviciile sociale
sunt furnizate în conformitate cu principiile şi standardele practicii
profesionale moderne în domeniul asistenţei sociale.
Calitatea serviciilor de protecţie socială se îmbunătăţeşte prin aplicarea
realizărilor ştiinţifice şi profesionale şi cu ajutorului sprijinului expert, în
scopul dezvoltării competenţelor profesionale ale lucrătorilor specializaţi,
precum şi a calităţii protecţiei beneficiarului.

•

Principiul accesibilităţii şi individualizării protecţiei sociale.
Furnizarea de servicii sociale este organizată într-un mod care să asigure
accesibilitatea lor fizică, geografică şi economică, luând în considerare
diferenţele culturale şi de altă natură. Serviciile de protecţie socială sunt
furnizate în aşa fel ca să se asigure accesul individualizat al beneficiarului
şi al lucrătorului expert răspunzător pentru cazul particular (denumit în
continuare Managerul de Caz).

În conformitate cu principiile fundamentale, pe care se bazează Protocolul
Special, beneficiarul, adică persoana care suferă violenţă în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat, are anumite drepturi, care îi permit, cu sprijinul şi
asistenţa profesioniştilor din sistemul de asistenţă socială - autoritatea tutelară, să
participe activ în procesul de acordare de asistenţă şi sprijin şi, prin urmare, să-şi
asume răspunderea pentru organizarea şi calitatea propriei sale vieţi. În această
privinţă, drepturile beneficiarului serviciilor oferite de sistemul de protecţie
socială şi de drept familial sunt următoarele:
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•

Dreptul la informaţie. Beneficiarul are dreptul de a fi informat cu privire
la toate procedurile şi datele care sunt semnificative pentru determinarea
necesităţilor şi modalităţilor de a satisface nevoile acestuia;

•

Dreptul de a participa la luarea deciziilor. Beneficiarul are dreptul de a
participa la evaluarea situaţiei şi nevoilor sale, precum şi la decizia de a
accepta serviciile sau nu. Totodată, beneficiarul are dreptul de a primi
toate informaţiile necesare pentru aceasta, inclusiv descrierea, scopul şi
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beneficiile serviciilor propuse, precum şi informaţia referitoare la
serviciile alternative disponibile şi alte informaţii importante pentru
furnizarea serviciilor. Fără consimţământul utilizatorului sau al
reprezentantului său legal nu se poate furniza niciun fel de servicii, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege;
•

Dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii Beneficiaru are
dreptul să aleagă în mod liber furnizorul de servicii de protecţie socială şi
de drept familial, în conformitate cu această lege;

•

Dreptul la confidenţialitate. Beneficiarul are dreptul la
confidenţialitatea tuturor datelor cu caracter personal din documentele
care urmează să fie prelucrate în scopul întocmirii raportului sau pastrării
evidenţei, inclusiv cele legate de personalitatea şi comportamentul său,
circumstanţele familiale şi modul de utilizare a serviciilor sociale.

•

Dreptul la intimitate Beneficiarul are dreptul la respectarea vieţii
private atunci când îi se oferă servicii de protecţie socială. Nu se
consideră o încălcare a dreptului la confidenţialitate cererea de
informaţii sau efectuarea acţiunilor necesare pentru a oferi serviciile sau
a asigura drepturile beneficiarului.

•

Dreptul de a plângere. Beneficiarul care nu este satisfăcut cu serviciile,
procedurile sau comportamentul furnizorului de servicii poate depune o
plângere la autoritatea competentă.

Prin respectarea acestor principii, pe baza cărora trebuie să asigurăm şi să
organizăm ajutorul şi sprijinul pentru victimele violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat, putem asigura, într-o măsură semnificativă, atingerea
efectelor dorite ale măsurilor şi activităţilor din competenţa centrului de
asistenţă socială - autorităţii tutelare, ca instituţii cheie ale sistemului de
protecţie socială şi de drept familial. Această instituţie de protecţie socială şi de
drept familial are în jurisdicţia sa nu numai furnizarea directă de ajutor şi sprijin,
ci şi sarcini de coordonare, în aşa fel ca acţiunile celorlalte instituţii ale sistemului
de ajutorare şi sprijin să fie oportune, complete şi mai ales îndreptate spre
satisfacerea nevoilor victimelor violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat.
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II OBIECTIVELE PROTOCOLULUI SPECIAL

1.Obiectivul general
Obiectivele Protocolului Special se bazează pe principiile fundamentale şi
obiectivele Protocolului General.
Obiectivul de bază sau general al acestui Protocol General este acela a de
asigura, într-un mod integrat şi cuprinzător, ca fiecare actor în procesul de
organizare a protecţiei femeilor victime ale violenţei în cadrul familiei şi între
parteneri să poată acţiona în conformitate cu competenţele şi obligaţiile sale
legale, în scopul de a promova siguranţa victimelor şi răspunderea făptaşilor.
Obiectivele specifice ale Protocolului General sunt:
•
•
•
•

a evita acţiuni care duc la victimizarea secundară a victimelor violenţei în
cadrul familiei;

•

a asigura înţelegerea generală a obiectivului şi scopurile principiilor de
protecţie de bază;
a oferi protecţie rapidă, eficace şi în timp util pentru victimele violenţei,
imediat după evenimentul violent, în timpul urmăririi penale sau
infracţionale şi după încheierea acestor procese;

•
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A organiza şi a oferi linii directoare generale şi unice pentru acţiunile,
buna practică şi colaborarea între diferitele organe de stat, organizaţii şi
alte persoane fizice şi juridice interesate în cazurile de violenţă în familie;
a îmbunătăţi protecţia victimelor şi a potenţialelor victime, a reduce
numărul de cazuri nedepistate de violenţă în familie şi a mări proporţia
de cazuri sancţionate;
a îmbunătăţi situaţia victimelor şi a asigura că toate acţiunile întreprinse
pe perioada procesului de protecţie sunt efectuate în cel mai bun interes
al acestora;

•

a asigura aplicarea unei abordări de ansamblu la organizarea procesului
de protejare şi sprijinire a femeilor supuse violenţei în cadrul familiei,
care să cuprindă toate nevoile lor estimate prin adoptarea unor
protocoale de acţiune în cazuri de violenţă asupra femeilor în cadrul
familiei şi în relaţie de parteneriat, reglementând mai exact modul de
acţiune al fiecărui participant în procesul de protejare a victimelor.

•

a conştientiza toate instituţiile şi actorii din sistemul de protecţie
împotriva violenţei în cadrul familiei cu privire la fenomenul violenţei în
cadrul familiei;

•

a reduce consecinţele sociale negative ale violenţei în cadrul familiei.
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Obiectivul general al Protocolului Special poate fi derivat din obiectivul de bază
pentru adoptarea Protocolului General.
La definirea obiectivului general al Protocolului Special, s-a pornit îndeosebi de
la conţinutul sarcinilor publice delegate prin lege centrului de asistenţă socială autorităţii tutelare.

Obiectivul general al protocolului special este acela de a structura
procedurile, care sunt efectuate la centrul de asistenţă socială - autoritatea
tutelară pentru a îndeplini competenţele publice şi a asigura oprirea
imediată a violenţei, prevenirea repetării acesteia, precum şi pentru a garanta
siguranţa victimei violenţei şi a satisface nevoile existenţiale de bază ale
acesteia, abilitând-o şi capacitând-o ca să-şi asume răspunderea, cu sau fără
sprijin, pentru calitatea şi organizarea propriei sale vieţi fără violenţă, în aşa
fel ca să se asigure rolul coordonator complet al acestei instituţii atunci când
se reacţionează la fenomenului violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat.

2. Obiectivele specifice
•

A defini procedurile interne în cadrul Centrului de Asistenţă Socială Autorităţii Tutelare în toate etapele procesării cazurilor de violenţă în
cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat, de la deschiderea,
efectuarea evaluării la primire, evaluării iniţiale şi evaluării
specializate, până la planificarea serviciilor şi măsurilor,
monitorizarea, verificarea şi reexaminarea, precum şi la stabilirea
priorităţilor de reacţie şi efectuarea măsurilor urgente de protejare a
victimei violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat;

•

a asigura ca Centrul de Asistenţă Socială - Autoritatea Tutelară să se
angajeze să dezvolte în mod mai detaliat acţiunile sale de protejare a
femeilor împotriva violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de
parteneriat prin crearea unei echipe interne de profesionişti, special
instruite pentru a face faţă fenomenului violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat şi a acorda asistenţă şi sprijin victimelor;
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•

a sublinia obligaţia Centrului de Asistenţă Socială -Autorităţii
Tutelare, în conformitate cu articolul 58 al Legii Protecţiei Sociale, de
a îndeplini rolul său de coordonare la nivel local şi a satisface nevoile
victimelor violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat, luând
în vedere faptul că serviciile de protecţie socială şi de drept familial
pot fi furnizate în acelaşi timp şi în mod combinat împreuna cu
serviciile acordate de alte sisteme, iar cu acest scop să încheie
acorduri de colaborare la nivel local cu alte instituţii şi organizaţii, a
căror cooperare este absolut necesară pentru a pune în aplicare şi a
implementa protecţia victimelor violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat.

III CADRUL NORMATIV-LEGISLATIV
Se poate constata că în cadrul actului normativ au fost definite clar domeniul de
aplicare, precum şi modul şi conţinutul acţiunilor instituţiilor de asistenţă socială,
atunci când acestea reacţionează la violenţa în cadrul familiei, inclusiv violenţa
asupra femeilor în relaţiile de parteneriat, cu toate că acesta a fost adoptat şi
aplicat înainte de adoptarea Protocolului General.
Aşa este în cele două "instrumente" de bază ale Legii. Legea Protecţie Sociale
şi Legea Familiei definesc că instituţia cheie a sistemului de asistenţă socială
şi de drept familial este centrul de asistenţă socială - autoritatea tutelară, care
este obligată să joace un rol activ în toate etapele ciclului său de prevenire,
depistare şi reacţie, precum şi să ofere sprijin victimelor violenţei.

1. Centrul de Asistenţă Socială autoritatea tutelară (activităţi)
Legea Protecţiei Sociale 2
Obiectivele protecţiei sociale, şi, prin urmare, ale activităţii experţilor din centrul
de asistenţă socială sunt definite în articolul 3 al Legii Protecţiei Sociale.
Obiectivele protecţiei sociale sunt: asigurarea şi menţinerea securităţii materiale
minime şi independenţei persoanelor şi familiilor la satisfacerea nevoilor lor de
bază; asigurarea disponibilităţii serviciilor şi realizarea dreptului la

 Legea protecţiei sociale ("Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr. 24/2011)
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protecţie socială; crearea de oportunităţi egale pentru o viaţă independentă şi
încurajarea incluziunii sociale; păstrarea şi îmbunătăţirea relaţiilor de familie şi
promovarea solidarităţii familiale, de gen şi întergeneraţonală; prevenirea
abuzului, neglijării şi exploatării, precum şi eliminarea consecinţelor acestora.
Aceste obiective de protecţie socială sunt asigurate prin acordare de servicii de
protecţie sociale şi alte activităţi, care previn, reduc sau elimină dependenţa
indivizilor şi familiilor de serviciile sociale.
Aşa cum este stabilit în articolul 41 al Legii Protecţiei Sociale şi de Drept Familial,
obiectivele protecţiei sociale sunt atinse prin acordarea de servicii beneficiarilor.
Un grup special de beneficiari ai serviciilor de protecţiei sociale, conform
articolului 41, paragraful 41, alineatul 2, punctul 6, sunt persoanele care se află în
pericol de a deveni victime sau sunt victime ale abuzului, neglijării, violenţei
şi exploatării sau dacă bunăstarea şi dezvoltarea lor fizică, psihică sau
emoţională sunt ameninţate prin acţiunile sau omisiunile părinţilor,
tutorilor sau altor persoane direct responsabilă pentru îngrijirea acestora.
De asemenea, în aliniatul 3, punctele 2 şi 3 ale aceluiaşi articol al Legii Protecţiei
Sociale se prevăd următoarele despre beneficiarul serviciilor de protecţie socială:
"Adultul cu vârste cuprinse între 26 şi 65 de ani împliniţi (denumit în continuare
Adultul) şi adultul cu vârstă peste 65 de ani (denumit în continuare Beneficiarul
vârstnic) este beneficiar în sensul aliniatului 1 al acestui articol, când bunăstarea,
siguranţa şi viaţa productivă a acestuia în cadrul societăţii sunt ameninţate de
riscuri legate de vârstă, invaliditate, boală, circumstanţe familiale şi altele
circumstanţe şi anume: 2) când exista pericolul că va deveni sau deja este
victima autoneglijării, neglijării, abuzului, exploatării şi violenţei în cadrul
familiei; 3) în cazul în care se confruntă cu dificultăţi din cauza relaţiilor
perturbate în cadrul familiei, dependenţei de la alcool, droguri sau alte
substanţe intoxicante, precum şi din cauza altor forme de comportament
social inacceptabile sau altor cauze;
În conformitate cu Legea Protecţiei Sociale, obiectivelor specifice ale asistenţei
sociale şi grupurilor-ţintă de beneficiari, "Centrul de Asistenţă Socială va decide
cu privire la exercitarea drepturilor beneficiarilor în temeiul prezentei legi,
precum şi cu privire la utilizarea serviciilor sociale, pe care le acordă Republica
Serbia, provincia autonomă sau unitatea de autoguvernare locală, efectuând
totodată şi alte sarcini prevazute de lege şi reglementările adoptate pe baza legii.
Centrul de Asistenţă Socială, în conformitate cu actele unităţii de autoguvernare
locale, participă în activitatea de planificare şi dezvoltare a protecţiei sociale în
administraţia locală." (Articolul 119).
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În special, în exercitarea rolului său, Centrul de Asistenţă Socială are competenţe
publice importante: "În conformitate cu legea, Centru de Asistenţă Socială: 1)
evaluează nevoile şi puterile utilizatorilor, precum şi riscurile pentru aceştia, şi
planifică acordarea de servicii de asistenţă socială; 2) aplică procedurile şi decide
cu privire la drepturile şi avantajele concrete ale utilizării serviciilor sociale; 3) ia
măsurile prescrise, iniţiază şi participă în procesele judiciare şi de altă natură;
4) păstrează înregistrările prescrise şi se străduieşte să păstreze documentaţia
beneficiarilor. Centrul de Asistenţă Socială iniţiază şi dezvoltă programe
preventive şi de altă natură care contribuie la satisfacerea nevoilor
individuale şi colective ale cetăţenilor în domeniul protecţiei sociale pe
teritoriul unităţii de autoguvernare locală, pentru care a fost creat; iniţiază şi
elaborează programe de prevenire şi de altă natură care contribuie la
prevenirea şi combaterea problemelor sociale şi efectuează alte activităţi în
domeniul protecţiei sociale, în conformitate cu legea şi alte acte normative." (Art.
120 şi 121)
LEGEA FAMILIEI3
În conformitate cu dispoziţiile constituţionale, Legea familiei defineşte mai exact
obligaţia specifică a statului, şi prin urmare a sistemelor şi instituţiilor de stat, să ia
măsuri speciale de protejare a individului şi familiei. În articolul 2 al Legii Familiei
se prevede că: "Familia se bucură de protecţia specială a statului. Orice persoană
are dreptul la respectarea vieţii sale de familie." ». În special, dispoziţiile articolului
10 al Legii Familiei prevede interzicerea explicită a violenţei în cadrul familiei: "Se
interzice violenţa în cadrul familiei. Toată lumea are, conform legii, dreptul la
protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei".
Luând în considerare mai multe criterii, cum ar fi: domeniul de aplicare şi
conţinutul specific al competenţelor publice, numărul şi structura specialiştilor
angajaţi şi acoperirea teritorială a serviciilor, legiuitorul a decis să îi încredinţeze
Centrului de Asistenţă Socială datoriile referitoare la protejarea familiei şi, prin
urmare funcţiile de organizare a activităţilor de protejare, ajutorare şi sprijinire a
victimelor violenţei. Concretizarea instituţiei cu un astfel domeniu de aplicare a
avut loc pe baza articolului 12 al Legii familiei: "Sarcinile de protejare şi ajutorare
a familiei, precum şi cele de tutelă, în condiţiile prezentei legi, sunt îndeplinite de
Centrul de Protecţie Socială (denumit în continuare: Autoritatea Tutelară). Atunci
când organul tutelar decide asupra unor chestii administrative în exercitarea
sarcinilor definite prin această lege, acesta îndeplineşte aceste sarcini ca fiind
încredinţate. Organizarea activităţilor autorităţii tutelare, standardele de muncă
profesională, precum şi conţinutul şi modul de ţinere a evidenţei şi
documentaţiei sunt prescrise de către ministrul responsabil pentru protecţia
familiei".

 Legea protecţiei sociale ("Monitorul Oficial al Republicii Serbia", nr. 24/2011)
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Regulamentul despre organizarea, normele şi
standardele de activitate ale Centrului de Asistenţă Socială
Concretizarea ulterioară a domeniului de aplicare şi conţinutului
activităţilor Centrului de Asistenţă Socială a fost realizată prin decretul privind
organizarea normelor şi standardelor de lucru, care este în conformitate cu
competenţă menţionată în articolul 12, alineatul 3 al Legii familiei, şi a fost
adoptat de către ministrul responsabil pentru protecţia familiei. Luând în
considerare complexitatea situaţiei şi nevoilor victimelor violenţei în cadrul
familiei şi mai a les a femeilor victime ale violenţei în relaţiile de parteneriat,
trebuie menţionate în totalitate competenţele concretizat ale Centrului de
Asistenţă Socială - Autorităţii Tutelare în domeniu protecţiei sociale şi de drept
familial: 
În exercitarea competenţelor publice, Centrul de Asistenţă-Socială - Autoritatea
Tutelară, va decide, în conformitate cu legea, cu privire la:
 exercitarea dreptului la securitatea materială;
2 exercitarea dreptului la adaosul pentru ajutorarea şi îngrijirea unei
alte persoane;
 exercitarea dreptului la capacitarea profesională;
 exercitarea dreptului la cazare în instituţiile de protecţie socială;
 exercitarea dreptului la cazarea unui adult la o altă familie;
 asistenţa maternală;
 adopţia;
 tutela;
 determinarea şi schimbarea numelui copilului;
 măsuri preventive de supraveghere asupra exercitării drepturilor părinteşti;
 măsuri corective de supraveghere asupra exercitării drepturilor părinteşti.
În special, Centrul de Asistenţă Socială - Autoritatea Tutelară trebuie să
îndeplinească următoarele sarcini în exercitarea competenţelor sale publice
conform legii:
•

Efectuează procesul de mediere în relaţiile de familie (împăcarea şi
ajungerea la un acord);

•

depune constatările experţilor, la cererea instanţei, în litigiile, prin care se
hotărăşte cu privire la protecţia drepturilor copilului sau la exercitarea/
privarea drepturilor părinteşti;

 Regulamentul despre organizarea, normele şi standardele de lucru la centrele de asistenţă
socială ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 59/2008,37/2010,39/2011 şi 1/2012)
 Regulamentul despre organizarea, normele şi standardele de lucru la centrele de asistenţă
socială ("Monitorul oficial al Republicii Serbia" nr. 59/2008,37/2010,39/2011 şi 1/2012) - articolul 4
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•
•
•
•

efectuează procedura de evaluare a elegibilităţii generale a asistenţilor
maternali, părinţilor adoptivi şi tutorilor;
efectuează inventarul şi evaluarea persoanelor sub tutelă;

•

cooperează cu procurorul sau judecătorul pentru minori la selectarea şi
aplicarea ordinelor educaţionale;

•

efectuează medierea între infractorul minor şi victima infracţiunii;

•

depune raportul privind îndeplinirea ordinului educaţional la procuror
sau judecător pentru minori;

•

participa, cu aprobarea instanţei, la lucrările procedurii pregătitoare
împotriva unui infractor minor (audierea inculpatului minor, audierea
altor persoane), face propuneri şi pune întrebări, pe care le înaintează
persoanelor audiate;

•

prezintă părerea sa în faţa instanţei, care conduce procesul penal
împotriva unui minor, cu privire la faptele legate de vârsta minorului şi
acelea necesare pentru evaluarea maturităţii acestuia, analizează mediul
şi condiţiile, în care minorul trăieşte, precum şi toate celelalte
circumstanţe legate de personalitatea şi conduita acestuia.

•

participa la şedinţa Comisiei pentru Minori şi la procesul principal în
cadrul procedurii penale împotriva unui infractor minor;

•

informează instanţa competentă pentru executarea măsurilor educative
instituţionale, precum şi organul afacerilor interne, atunci când măsura
nu se poate iniţia sau continua datorită refuzului sau evadării minorului;
are grijă de executarea măsurilor corective ale obligaţiilor speciale;

•

•
•
•
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depune, la cererea instanţei, părerea sa despre caracterul potrivit al
măsurii de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei, care a fost
solicitată de către un alt procuror autorizat;
acordă asistenţă instanţei, care judecă asupra măsurilor de protecţie
împotriva violenţei în cadrul familiei la obţinerea probelor necesare;

verifică executarea măsurii educative de supraveghere sporită din partea
părinţiilor, părinţiilor adoptivi şi tutorilor, acordându-le asistenţă la
executarea măsurii;
verifică executarea măsurii educative de supraveghere sporită la o altă
familiei, acordând ajutor familiei, care îl găzduieşte pe minor.
efectuează măsura educativă de supraveghere sporită din partea
organului tutelar, în aşa fel că va avea grijă de educarea minorului,
angajarea lui, separarea lui de mediul care îl afectează în mod dăunător,
precum şi de tratamentul medical necesar şi îmbunătăţirea condiţiilor lui
de viaţă;
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•
•
•
•
•

va avea grijă de îndeplinirea măsurii educative de supraveghere sporită
cu şedere obligatorie în timpul zilei la o instituţie pentru creşterea şi
educarea minorilor,
depune în faţa instanţei şi procurorului pentru minori un raport despre
procesul de executare a măsurilor educative, pe care le monitorizează;
îi propune instanţei adoptarea unei hotărâri cu privire la costurile de
executare a măsurilor educative;
îndeplineşte alte sarcini în conformitate cu legea.
În exercitarea competenţelor publice, Centrul acordă servicii sociale şi
iniţiază procedurile judiciare, atunci când este autorizat să facă acest
lucru conform legii.

Centrul de Asistenţa Socială - Organul Tutelar este obligat să desfăşoare
programe preventive, care contribuie la satisfacerea nevoilor individuale şi
colective ale cetăţenilor, adică la prevenirea şi combaterea problemelor sociale în
comunitatea locală. În conformitate cu Regulamentul, programele preventive
sunt definite prin planul special de activităţi preventive în cadrul planului
operaţional anual. Printre altele, aceste programe trebuie să fie îndreptate către: 
• Persoanele fizice şi familiile care provin din grupuri marginalizate şi se
află în situaţie de risc, capacitarea lor pentru o viaţă productivă în cadrul
comunităţii şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, şi prevenirea
dependenţei lor de la serviciile sociale;
• prevenirea problemelor sociale, cum ar fi violenţa în cadrul familiei,
delincvenţa juvenilă, dependenţa de la substanţele psihoactive şi altele
asemănătoare;
• dezvoltarea capacităţilor de voluntariat în comunitate;
•

campanii care vizează consolidarea conştientizării şi responsabilităţii
civice privind satisfacerea nevoilor comune, identificarea şi eliminarea
problemelor din comunitatea.

IV DEFINIREA CONCEPTULUI DE VIOLENŢĂ ÎN CADRUL
FAMILIEI ŞI DEFINIREA CELORLALTE CONCEPTE
Legislaţia naţională, mai exact Legea Familiei defineşte : "Violenţa în cadrul
familiei, în sensul acestei legi, este comportamentul, prin care un membru al
familiei pune în pericol integritatea fizică, sănătatea mintală sau liniştea unui alt
membru al familiei. Violenţa în cadrul familiei, în sensul aliniatului 1 al acestui

Regulamentul despre organizarea, normele şi standardele de lucru la centrele de asistenţă
socială ("Monitorul oficial al Republicii Serbia" nr. 59/2008,37/2010,39/2011 şi 1/2012) - articolul 4
Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005).
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articol, se consideră mai ales: provocarea sau încercarea de a provoca vătămări
corporale; înfricarea prin ameninţarea de a ucide sau de a-i provoca vătămări
corporale unui membru al familiei sau unei persoane apropiate acestuia;
obligarea la raporturi sexuale; incitarea la raporturi sexuale sau întreţinerea
acestora cu o persoană care nu a împlinit 14 ani sau are handicap; restricţionarea
libertăţii de circulaţie sau de comunicare cu terţe părţi; insulte sau orice alt
comportament insolent, nechibzuit şi rău intenţionat".
În conformitate cu Codul Penal al Republicii Serbia, fapta penală de violenţă în
familie se defineşte cum urmează: "Acela, care prin folosirea violenţei,
ameninţarea de a atenta la viată sau trup sau comportamentul insolent şi
nechibzuit reprezintă o ameninţare la adresa păcii, integrităţii corporale sau stării
psihice unui membru al propriei familii, se pedepseşte ..." 8

Indiferent de exhaustivitatea definiţiei legale a violenţei în cadrul familiei, aşa
cum este cuprinsă în Legea Familiei şi Codul penal drept definiţie
operaţională generală a violenţei asupra femeilor, trebuie avută în vedere
definiţia dată în Recomandarea generală nr. 19 a Comitetului Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor (1992) şi
anume că violenţa împotriva femeilor constituie o formă de discriminare
conform Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă
de femei (CEDAW) şi că aceasta trebuie considerată drept o încălcare gravă a
drepturilor fundamentale ale femeilor. Discriminarea include violenţa pe
bază de gen sau violenţa îndreptată împotriva femeilor numai datorită
faptului ca sunt femei sau care afectează femeile în mod
disproporţionat. Include orice acţiune care duce la daune sau suferinţe
de natură fizică, psihică sau sexuală, inclusiv ameninţarea cu astfel de
acte, constrângerea şi alte forme de limitare a libertăţii.
Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea violenţei împotriva femeilor din
1993 defineşte formele de bază ale violenţei împotriva femeilor precizând că
astfel de violenţă poate fi de natură fizică, sexuală sau psihologică, şi că,
atunci când aceasta are loc în cadrul familiei, ea se poate manifesta în
bătăi, abuz sexual al copiilor de gen feminin, violul conjugal şi altele
forme de violenţă.

 Regulamentul despre organizarea, normele şi standardele de lucru la centrele de asistenţă
socială ("Monitorul oficial al Republicii Serbia" nr. 59/2008,37/2010,39/2011 şi 1/2012) - articolul 9.
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În prezentul Protocol Special se vor folosi următorii termeni: 
1. «Beneficiarul - victima violenţei în cadrul familiei» înseamnă orice
persoană care este victimă a violenţei, preum şi familia sau grupul social,
în care violenţa are loc şi care foloseşte serviciile Centrului de Asistenţă
Socială - Organului Tutelar pentru satisfacerea nevoilor sale şi care, fără
sprijinul acestui organ, nu ar putea atinge sau menţine calitatea vieţii sau
să protejeze drepturile sale;

 «Expertul organului Tutelar» înseamnă expertul care se ocupă de
problemele de asistenţă socială şi protecţie a familiei şi oferă serviciile sale la
Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar, precum şi expertul care se
ocupă de probleme legale şi administrative, precum şi de chestii de
planificare şi dezvoltare;
 «Managerul de caz» înseamnă expertul Centrului de Asistenţă Socială –
Organului Tutelar, care este însărcinat cu un caz concret şi foloseşte resursele
profesionale şi de altă natură atât ale centrului, cât şi ale altor organizaţii ale
comunităţii locale, care sunt absolut necesare pentru satisfacerea nevoilor şi
depăşirea problemelor, oferind serviciile corespunzătoare beneficiarului;
 «Managementul cazului» înseamnă o abordare sistematică la asistenţă
socială, care include activităţi de evaluare, organizarea accesului la servicii,
planificarea, coordonarea, monitorizarea şi verificarea serviciilor, care trebuie
să fie potrivite pentru nevoile beneficiarilor specifici;
 «Supervizorul activităţii profesionale» înseamnă expertul însărcinat cu
coordonarea, dirijarea, încurajarea şi evaluarea activităţilor Managerul de
caz, combinând în activităţile sale funcţii administrative şi de dezvoltare
educaţională şi sprijinind funcţia de supraveghere;
 «Evaluarea» înseamnă procesul de colectare a datelor, identificarea şi
evaluarea problemelor, nevoilor, puterilor, riscurilor, situaţiei şi persoanelor
implicate, care se desfăşoară treptat pentru a defini obiectivele de lucru cu
beneficiarul, precum şi serviciile şi măsurile necesare;
 «Planificarea» înseamnă procesul prin care se dezvoltă un plan bine
dirijat, sistematic şi temporar delimitat, pe baza informaţiilor obţinute în
timpul evaluării şi în colaborare cu beneficiarul, familia şi alţi specialişti,
servicii şi persoane implicate;
 «Planul de servicii şi măsuri»este ansamblul de servicii, măsuri, sarcini şi
activităţi îndreptate spre atingerea obiectivelor dorite de organizare şi
acordare a protecţiei, ajutorului şi sprijinului către beneficiar;

Conceptele folosite în Protocolul Special se definesc pe baza conceptelor definite în
Regulamentul despre organizarea, normele şi standardele de lucru la centrele de asistenţă
socială
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 «Verificarea» înseamnă procedura, prin care se examinează, la anumite
intervale de timp, caracterul adecvat al evaluării, precum şi al rezultatelor
serviciilor şi măsurilor, adică prin care se stabileşte în ce măsură rezultatele
obţinute îndeplinesc obiectivele stabilite prin plan;
 «Serviciile» înseamnă activităţile şi bunurile care îi sunt oferite
beneficiarului, în scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii, a satisface nevoile, a
elimina sau a atenua riscurile;
 «Măsura»î nseamnă ansamblul de proceduri legale aplicate de Centru,
în conformitate cu competenţele sale publice.

V SUBIECTELE DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN
CADRUL FAMILIEI
Legea privind protecţia socială defineşte cine are drept la serviciile oferite de
sistemul de protecţie socială. Această lege a stipulează că serviciile şi drepturile
ale sistemului de asistenţă socială pot fi folosite de către persoanele care pot
deveni victime sau sunt deja victime ale auto-neglijării, neglijării, abuzului,
exploatării şi violenţei. Legea Familiei stabileşte o definire mai exactă a cercului
de persoane, care se bucură de o protecţie specială de drept civil împotriva
violenţei în cadrul familiei 
Astfel, drept la protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei au:
•

Soţii sau foştii soţi;

•

copiii, părinţii şi altele rude de sânge, precum şi
rudele prin alianţă sau adopţie şi persoanele în
relaţiile de întreţinere;

•
•

persoanele care locuiesc sau au locuit în aceeaşi gospodărie;
partenerii de drept comun sau foştii parteneri de
drept comun;

Persoanele care sunt sau au fost într-o relaţie emotivă sau sexuală, sau care
au un copil în comun sau urmează să-l aibă, chiar dacă nu au locuit
niciodată în aceeaşi gospodărie.

Se poate constata că Legea Familiei stabileşte un cerc mai larg de persoane, care
sunt subiecte ale protecţiei împotriva violenţei în cadrul familiei, pornind de la
înţelegerea obişnuită şi definiţiile general acceptate despre familia şi compoziţia
acesteia. Cu toate acestea, Codul penal al Republicii Serbia tocmai pe baza
înţelegerii
 Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005), articolul 197, alineatul 3.
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general acceptate a familiei, defineşte un cerc mai restrâns al persoanelor care se
pot bucura de protecţie de drept penal împotriva violenţei în cadrul familie.
Astfel, Codul Penal prevede că drept membri ai familiei poate fi consideraţi soţii,
copii acestora, strămoşii soţilor pe linia directă de înrudire, partenerii de
drept comun şi copiii acestora, părinţii şi copii adoptivi, persoanele care
întreţin şi cele care sunt întreţinute, precum şi fraţii şi surorile, soţii lor şi
copiii acestora, foştii soţi şi copiii acestora, precum şi părinţii foştilor soţi în
cazul în care aceştia locuiesc în aceeaşi gospodărie.
Pe baza celor spuse mai sus, putem constata că, în conformitate cu Codul Penal,
nu fac parte a familiei persoanele care au sau un copil comun sau urmează să-l
aibă, dacă acestea nu au locuit în aceeaşi gospodărie familială.

VI MĂSURILE DE PROTECŢIE DE DREPT CIVIL ÎMPOTRIVA
VIOLENŢEI ÎN CADRUL FAMILIA ŞI PROCEDURA
- Obligaţiile legate de Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar
Măsurile de protecţie de drept civil împotriva violenţei în cadrul familiei sunt
prescrise de Legea Familiei. Articolul 198 prevede că, împotriva unui membru al
familiei, care comite acte de violenţă, pot fi luate în instanţă una sau mai multe
măsuri de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei, limitând sau interzicând
temporar relaţiile personale cu alţi membri ai familiei.
Măsurile de protecţie împotriva violenţei în familie sunt:
•

Emiterea unui ordin de evacuare din apartamentul sau casa familiei
indiferent de dreptul de proprietate/închiriere asupra bunului
imobiliar;

•

Emiterea unui ordin de primire în apartamentul sau casa familiei
indiferent de dreptul de proprietate/închiriere asupra bunului
imobiliar;

•

Interdicţia de a se apropia de membrul familiei la o anumită distanţă;

•

Interdicţia de acces la spaţiul în jurul locuinţei sau locului de lucru al
unui membru al familiei;
Interdicţia de a-l hărţui în continuare pe un membru al familiei.

•

 Codul penal ( "Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 107/2005,72/2009,111/2009 şi
121/2012) - articolul 194.
 Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005), articolul 198 alineatul 2.
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Măsurile pronunţate de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei pot dura
până la un an şi pot fi prelungite până la dispariţia motivelor pentru care au fost
instituite. Măsura sau măsurile pronunţate împotriva violenţei în cadrul familiei
pot înceta şi înainte de expirarea perioadei de valabilitate, în caz că au dispărut
motivele pentru care au fost instituite.
Membrul familiei, asupra căruia a fost comis actul de violenţă, reprezentantul lui
legal, procurorul şi organul tutelar pot depune o plângere pentru a iniţia
procedura de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei în faţa instanţei în
general competente sau în faţa tribunalului de bază al regiunii, unde locuieşte
membrul familiei expus violenţei.
Cererea de încetare a măsurii de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei
poate fi înaintată de către membrul familiei împotriva căruia a fost instituită
măsura. Procedurile privitoare la protecţia împotriva violenţei în familiei sunt
deosebit de urgente. Tribunalul este obligat să programeze prima înfăţişare în
termen de opt zile de la data depunerii plângerii la tribunal, iar instanţa de
gradul doi este obligată să ia o decizii în termen de 15 zile de la data depunerii
recursului 
În special, Legea Familiei stabileşte obligaţiile Centrului de Asistenţă Socială Organului Tutelar la procedurile de protecţie împotriva violenţei în cadrul
familiei. Având în vedere domeniul de activitate al Centrului de Asistenţă
Socială - Organului Tutelar, Legea Familiei defineşte obligaţiile de bază la
realizarea procedurilor de protecţie împotriva violenţei în cadrul familiei

Obligaţiile Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar
•

Depune o plângere pentru iniţierea procedurii de protecţie împotriva
violenţei în cadrul familiei;

•

în cazul în care nu a fost iniţiată o procedură de protecţie împotriva
violenţei în cadrul familiei, îi acordă asistenţă instanţei pentru a
obţine probele necesare;
în cazul în care nu a fost iniţiată o procedură de protecţie împotriva
violenţei în cadrul familiei, îşi exprimă părerea cu privire la caracterul
adecvat al măsurii solicitate;
ţine evidenţa şi documentarea privitoare la violenţă în cadrul familiei.

•
•

 Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005), art. 283, 284 şi 285.
 Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005), art. 284, 286 şi 289.
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Pe baza celor mai sus amintite, se poate constata că rolul Centrului de Asistenţă
Socială - Organului Tutelar este foarte important, mai ales dacă luăm în
considerare faptul că instanţa nu este obligată să respecte limitele plângerii,
atunci când ia măsuri de drept civil pentru protecţia împotriva violenţei în cadrul
familiei, şi că aceasta poate defini o măsură care nu este aceea solicitată, dacă
consideră că această măsură asigură cea mai bună protecţie (abaterea de la
principiul dispoziţiei)

VII PROCEDURA CENTRULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
0 ORGANULUI TUTELAR LA ORGANIZAREA
PROTECŢIEI, AJUTORULUI ŞI SPRIJINULUI
VICTIMELOR VIOLENŢEI ÎN CADRUL FAMILIEI 16

1. Identificarea violenţei 17
Violenţa fizică împotriva femeilor în cadrul familiei:
Violenţa fizică este folosirea intenţionată a forţei fizice, care poate provoca
durere, rănire, invaliditate sau deces. Aceasta include forme de
comportament, precum zgârierea, împingerea, tragerea părului, zguduirea,
pălmuirea, lovirea, lovirea cu picioarele, muşcarea, strangularea,
înjunghierea, provocarea arsurilor, constrângerea fizică, bătăile şi uciderea,
dar nu exclude alte manifestări.

Violenţa sexuală împotriva femeilor în cadrul familiei:
Violenţa sexuală este actul sexual fără consimţământul victimei sau
posibilitatea acesteia de a-şi da consimţământul, indiferent că actul sexual a
fost consumat sau nu; actul sexual sau tentativa de act sexual atunci când
persoana nu este în stare de a consimţi sau a respinge participarea la acesta
datorită unei boli, invalidităţi, influenţei unei substanţe psihoactive, vârstei,
sau drept rezultat al intimidării, şantajului sau presiuni; precum şi actul sexual
dureros şi umilitor. Intimidarea, şantajul sau presiunile pentru a participa la
un act sexual nedorit includ utilizarea de cuvinte, gesturi, obiecte sau arme în
scopul de a exprima intenţia de a provoca durere, rănire sau deces.

 Legea Familiei ("Monitorul oficial al Republicii Serbia", nr. 18/2005), articol 287.
 Această secţiune a protocolului Special a fost întocmită pe baza structurii procedurii şi
standardelor de lucru prevăzute în Regulamentul despre organizarea, normele şi
standardele de lucru la centrele de asistenţă socială.
 Definiţiile anumitor tipuri de violenţă în cadrul familiei au fost luate din Protocolul General.
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Violenţa psihologică împotriva femeilor:
Violenţa psihică constă în tulburarea liniştii victimei drept urmare a
comportamentului, ameninţărilor sau aplicării metodelor de intimidare cu
sau fără utilizarea de unelte şi arme care pot provoca vătămări corporale.
Aceasta include umilirea victimei, controlarea comportamentului ei, privarea
informaţiilor, jenarea şi discreditarea, învinuirea, izolarea de la prieteni şi
rude, manipularea copiilor şi discreditarea victimei în rolul său de părinte,
împiedicarea accesul la bani şi alte bunuri, care afectează starea mentală şi
emoţională a victimei. O forma specifică de violenţă psihologică este
controlarea victimei prin urmărirea sau spionarea acesteia, recurgând în mod
repetat la hărţuire şi intimidare, inclusiv persecutarea persoanei, frecventarea
locului de lucru sau locuinţă, apeluri, scrisori şi mesaje chinuitoare şi
distrugerea bunurilor victimei.

Violenţă economică împotriva femeilor:
Violenţa economică este o formă de violenţă psihologică, care implică
accesul inegal la mijloacele comune, privarea sau controlarea accesului la
bani, împiedicarea angajării, educării sau progresului profesional, negarea
dreptului la proprietate, obligarea la renunţarea la proprietate şi înstrăinarea
bunurilor fără consimţământ, dar nu exclude alte manifestări.

2. Depistarea violenţei
Experţii Centrului de Asistenţă Socială - Organul Tutelar pot afla sau descoperi
cazuri individuale de violenţă în cadrul familiei în mod direct, în timpul
exercitării acţiunilor din domeniul protecţiei sociale şi familiale. Altă formă în
care Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar poate afla cazuri individuale
de violenţă în cadrul familiei este în mod indirect,prin rapoartele altor organe de
stat, organizaţii, instituţii, victime ale violenţei în cadrul familiei, rude şi cetăţeni.
Indiferent de modul în care Centrului de Asistenţă Socială - Organul Tutelar a
ajuns la aceste informaţii, acesta este obligat să acţioneze în felul următor.
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•

Dacă a ajuns în mod direct la informaţii despre actul de violenţă în
cadrul familiei sau despre riscul de violenţă în cadrul familiei, Centrul
va iniţia imediat o procedură din oficiu şi va proceda la deschiderea
cazului şi la evaluarea de primire, determinând totodată nivel de
prioritate a reacţiei. Despre aflarea indirectă se întocmeşte un
memorandum oficial;

•

În caz că informaţiile au fost obţinute în mod indirect printr-un
raport, Centrul va organiza primirea raportului, ceea ce include:
acceptarea de raporturi în scris, primirea de apeluri sau contactul
direct cu autorul raportului sau persoana care a raportat cazul,
precum şi asistenţa pentru întocmirea raportului în scris, acordarea
informaţiilor necesare pentru autorul raportului, remiterea la alte
servicii şi deschiderea cazului la Centru sau verificarea acceptabilităţii
şi determinarea nivelului de prioritate al reacţiei. (Se consideră că
sunt raporturi în scris: cererile, formularele folosite pentru
prelucrarea automată a datelor, raportările, cererile, recursurile,
reclamaţiile, iniţiativele şi alte comunicări pe care beneficiarul sau
orice altă persoană fizică sau juridică trimite la Centru).

3. Verificarea acceptabilităţii
Conform procedurii profesionale, atunci când se primeşte un raport, mai întâi
trebuie efectuată evaluarea de primire şi verificarea acceptabilităţii raportului
despre violenţă în cadrul familiei. Evaluarea de primire şi verificarea acceptabilităţii
se efectuează în felul următor:
•

În cazul în care este vorba de un raport verbal, lucrătorul care
efectuează primirea o va înştiinţa pe persoana care a supus raportul
despre competenţele şi procedura în cadrul centrului, va conduce un
interviu standardizat cu persoana care a supus raportul în legătură cu
toate faptele relevante cunoscute de aceasta despre actele de
violenţă în cadrul familiei (timpul, locul şi modul de înfăptuire,
durata, consecinţele cunoscute, victima sau victimele şi martorii
actelor de violenţă, precum şi eventuala implicare a altor instituţii la
reacţia către actele violenţă în cadrul familiei) şi va verifica dacă
individul sau familia au fost deja luaţi în evidenţă la Centrul de
Asistenţă Socială - Organul Tutelar şi pe ce bază. Pe baza datelor din
interviu, documentaţiei ataşate şi verificării efectuate, va completa
Foaia de Primire.
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•

În cazul în care raportul a fost trimis cu poştă, fax, poştă electronică
sau altele mijloacele asemănătoare, lucrătorul care îl primeşte va
consemna sosirea raportului, va examina informaţia, pe care o
conţine şi va verifica dacă acel caz a fost evidenţiat deja de către
centru şi pe ce bază.

•

Pe baza interviului cu persoana, care a depus raportul, adică pe baza
examinării conţinutului informaţiei din raport şi a verificării dacă acel
caz a fost deja evidenţiat şi pe ce bază, lucrătorul care primeşte
raportul hotărăşte dacă va înainta Foaia de Primire, împreuna cu
Dosarul Beneficiarului, la şeful serviciului competent pentru
prelucrarea raportului, iar dacă nu au fost formate servicii ca unităţi
organizaţionale speciale în acel centru, la lucrătorul expert însărcinat
cu evaluarea. Un astfel de comportament este obligatoriu în toate
cazurile, dacă conţinutul cererii se potriveşte cu descrierea situaţiei
victimelor adulte ale violenţei, persoanelor cu handicap şi
persoanelor vârstnice, despre care există suspiciunea că sunt
neglijate, abuzate sau exploatate.

4. Prioritizarea acţiunilor
Lucrătorul expert care efectuează primirea este obligat să evalueze fiecare raport
din punctul de vedere al priorităţii de acţiune, iar dacă consideră că trebuie
acţionat imediat, va întreprinde acţiunile necesare pentru a organiza o
intervenţie imediată.
În toate celelalte cazuri, lucrătorul expert care efectuează primirea va proceda,
după evaluare, să scrie pe Foaia de Primire propunerea sa de prioritizare a
acţiunilor şi va înainta cazul şefului serviciului competent sau managerului
însărcinat cu cazul.
Circumstanţele care se iau în considerare la prioritizarea acţiunilor în cazurile de
violenţă în cadrul familiei şi care trebuie argumentate, sunt:
•
•

•
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Nevoia de a sprijini sau a proteja victima sau copilul victimă indirectă
a violenţei în cadrul familiei;
caracteristicile speciale ale situaţiei şi gravitatea circumstanţelor care
pun în pericolul victima sau copilul victimă indirectă a violenţei în
cadrul familiei, ceea ce poate duce la violenţa acută în cadrul familiei
şi nu se poate preveni;
faptul că victima violenţei în cadrul familiei sau copilul victimă
indirectă a violenţei în cadrul familiei a suferit leziuni fizice sau a fost
ameninţat cu provocarea de leziuni fizice;
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•

cunoştinţe anterioare din partea Centrului de Asistenţă Socială Organului Tutelar despre un caz concret de violenţă în cadrul familiei;

•

calitatea cooperării membrilor familiei, în care au loc actele de
violenţă sau există riscul de apariţie a unor acte de violenţă, în timpul
contactelor anterioare cu Centrul de Asistenţă Socială - Organul
Tutelar;

•

circumstanţele obiective şi subiective în cadrul familiei şi în relaţiile
dintre membrii acestora, care o ameninţă pe victima violenţei sau pe
copilul victimă indirectă a violenţei în cadrul familiei;

•

şi alte circumstanţe care contribuie la prioritizarea acţiunilor în
cazurile de violenţă în cadrul familiei.

5. Intervenţiile imediate
Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar este obligat să acorde, în mod
direct şi în cooperare cu alte servicii şi organe ale comunităţii locale, servicii de
intervenţie imediată pentru victimele violenţei în cadrul familiei, atunci când
trebuie luate măsuri pentru garantarea siguranţei şi apărarea sănătăţii sau atunci
când există motive întemeiate pentru a considera că, fără măsurile şi serviciile
din competenţa Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar, s-ar ajunge la
ameninţarea vieţii, sănătăţii şi dezvoltării victimelor violenţei în cadrul familiei,
care au nevoie de ajutor.
Intervenţiile imediate trebuie efectuate imediat, cel târziu după 24 de ore de la
momentul aflării despre caz, sau de la verificarea acceptabilităţii raportului
conform evaluării efectuate la primire.
Dacă este necesar, intervenţia imediată poate fi efectuată în cooperare cu
organele de poliţie şi instituţiile de îngrijire a sănătăţii.

Intervenţia imediată constă în furnizarea promptă a:
•

siguranţei pentru victimele violenţei în cadrul familiei;

•

serviciilor de îngrijire a sănătăţii pentru victimele violenţei
în cadrul familiei;

•

condiţiilor existenţiale pentru victimele violenţei în cadrul familiei.
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Siguranţa victimei violenţei în cadrul familiei poate fi garantată prin:
•

•

Evacuarea autorului sau autorului potenţial al actelor de violenţă în
cadrul familiei din domiciliul comun al familiei (casa sau
apartamentul) sau din apropierea imediată a victimei violenţei în
cadrul familiei,
evacuarea victimei violenţei în cadrul familiei sau a potenţialei
victime a violenţei în cadrul familiei din domiciliul comun al familiei
(casa sau apartamentul) sau din apropierea imediată a autorului sau
autorului potenţial al actelor de violenţă în cadrul familiei (cazarea
victimei la o "casă sigură" sau la o instituţie de protecţie socială adăpost sau la o familie de plasament, care oferă servicii de cazare
pentru minori sau la o familie, care oferă servicii de cazare familială a
adulţilor, sau la o familie înrudită sau la vreo altă formă alternativă de
cazare). Tipul de cazare pentru victimele violenţei în cadrul familiei
trebuie selectat pe baza evaluării situaţiei de siguranţă, în aşa fel ca
autorul actelor de violenţă în cadrul familiei să nu aibă acces victimei.

Protejarea sănătăţii victimei violenţei în cadrul familiei este asigurată prin:
•

Efectuarea unei examinări medicale de urgenţă, pentru a determina
existenţa unor semne de violenţă fizică şi sexuală;

•

efectuarea ajutorului medical de urgenţă, pentru a vindeca leziunile
apărute în urma violenţei fizice şi sexuale;

•

asistenţă psihologică sau psihiatrică profesională pentru a determina
nivelul de traumatizare psihologică drept urmare a expunerii la
violenţă în cadrul familiei şi a asigura stabilitatea psihologică a
victimei violenţei în cadrul familiei.

Nevoile existenţiale ale victimelor violenţei în cadrul familiei
sunt asigurate în ceea ce priveşte:
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•

Alimentarea;

•

igiena;

•

îmbrăcămintea;

•

încălţămintea;
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6. Nivelele de prioritizare a acţiunilor
Şeful serviciului corespunzător defineşte nivelul de prioritizare a acţiunii în
cazurile de violenţă în cadrul familiei, pe baza circumstanţelor care au fost
stabilite şi trebuie motivate:
•

«Intervenţia imediată» o în cazul în care datele colectate arată că
avem de a face cu un caz de violenţă acută, care pune în pericol
imediat integritatea fizică şi emoţională a victimei sau cu un risc
ridicat de violenţă, care ar putea pune în pericol integritatea fizică şi
emoţională a victimei, procedura de evaluare iniţială va începe
imediat, iar intervenţia imediată va fi efectuată cât se poate de
repede, cel târziu după 24 de ore;

•

«Intervenţia urgentă» o în cazul în care datele colectate arată că
victima violenţei în cadrul familiei se află într-un risc moderat la
adresa integrităţii fizice şi emoţionale a acesteia, procedura de
evaluare iniţială va începe imediat, cel târziu după trei zile (72 de ore)
de la primirea raportului sau de la aflarea despre actele de violenţă în
cadrul familiei;

•

«Intervenţia regulară» o în cazul în care datele colectate arată că
există un risc redus de violenţă în cadrul familiei, adică că nivelul şi
calitatea comunicaţiei dintre membrii familiei, precum şi organizarea
vieţii familiale, sunt de aşa natură încât nu poate apărea riscul de
violenţă domestică în viitorul apropiat, procedura de evaluare iniţială
va începe imediat, cel târziu după cinci zile lucrătoare de la primirea
raportului sau de la aflarea despre actele de violenţă în cadrul
familiei.

7. Evaluarea iniţială, planificarea evaluării
iniţiale şi procedura
Prima evaluare a situaţiei şi nevoilor beneficiarului-victimei violenţei în cadrul
familiei începe şi se efectuează după deschiderea cazului, luarea deciziei privind
nivelul de prioritizare al reacţiei, eventualele măsuri de intervenţie imediate şi
numirea Managerului de caz. Evaluarea iniţială începe imediat şi durează cel mult
şapte zile lucrătoare. Ea este efectuată de către lucrătorul expert care
administrează cazul, în colaborare cu autoritatea de supraveghere.
Evaluarea iniţială este planificată pe baza datelor disponibile şi cunoştinţelor
existente despre cazul de violenţă în cadrul familiei. Procesul de evaluare iniţială
reprezintă baza pentru determinarea conţinutului activităţii cu beneficiarul
victimă a violenţei în cadrul familiei, precum şi cu familia acestuia, în scopul de a
oferi
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servicii adecvate şi în timp util. La determinarea conţinutului şi dinamicii de lucru
trebuie să participe neapărat beneficiarul victimă al violenţei în cadrul familiei,
precum şi eventual alte persoane relevante pentru executarea evaluării iniţiale.
Conţinutul planului evaluării iniţiale:
•
•
•

•

•

Persoanele relevante pentru cazul concret de violenţă în cadrul
familiei care vor fi contactate pentru a aduna informaţii;
persoanele care vor fi incluse în procesul de evaluare;
serviciile care vor fi contactate pentru a colecta informaţii sau date
relevante pentru documentarea cazului de violenţă în cadrul familiei
sau pentru luarea unor anumite măsuri (de exemplu, poliţia, serviciile
de sănătate sau alt lucrător expert, dacă este necesar);
definirea modului de colectare a datelor necesare (interviuri
standardizate sau semi-standardizate, colectarea de documente
publice şi alte documente relevante, teste, grafice, chestionare, vizite
la domiciliu, vizite la şcoli, la locul de muncă etc.).;
intervalul de timp pentru aplicarea fiecărei activităţi individuale.

Programarea primul contact cu beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei
sau cu membrii familiei acestuia sau cu alte persoane, în scopul colectării de
date şi informaţii, poate fi efectuată prin telefon sau în scris. Primul contact
poate fi efectuat în locuinţa beneficiarului victimă a violenţei sau la instituţia sau
locul unde beneficiarul victimă a violenţei este cazat sau la spaţiul de lucru al
Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar.
Următoarele proceduri sunt efectuate în cadrul evaluării iniţiale:
•

•
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Observarea şi intervievarea beneficiarului victimă a violenţei în cadrul
familiei şi eventual a copilului martor-victimă indirectă a violenţei în
cadrul familiei şi a tuturor celorlalţi membri ai gospodăriei (interviul
cu copilul trebuie adaptat a vârsta şi capacitatea de comunicare a
copilului);
observarea şi intervievarea membrilor familiei extinse şi a altor
persoane semnificative din mediul beneficiarului victimă a violenţei
în cadrul familiei;
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•

•

observarea şi intervievarea beneficiarului victimă a violenţei în cadrul
familiei şi eventual a copilului martor-victimă indirectă a violenţei în
cadrul familiei şi a tuturor celorlalţi membri ai gospodăriei (interviul
cu copilul trebuie adaptat a vârsta şi capacitatea de comunicare a
copilului);
observarea şi intervievarea membrilor familiei extinse şi a altor
persoane semnificative din mediul beneficiarului victimă a violenţei
în cadrul familiei;

Evaluarea iniţială include următorul conţinut legat de nevoile beneficiarului
victimă al violenţei în cadrul familiei, ale copilului martor/victimă indirectă al
violenţei în cadrul familiei şi ale familiei; siguranţa beneficiarului victimă al
violenţei în cadrul familiei şi ale copilului martor/victimă indirectă al violenţei în
cadrul familiei; precum şi riscurile, antecedentele sociale, nevoile familiei şi
informaţiile privitoare la violenţa în cadrul familiei:
•

•

•

Descrierea şi evaluarea nevoilor beneficiarului victimă a violenţei în
cadrul familie şi, eventual, ale copilului martor/victimă indirectă şi ale
familiei (caracteristicile personale şi nevoile de dezvoltare, sănătate,
educaţie, dezvoltarea emoţiilor şi a comportamentului, identitatea,
reprezentarea în societate, capacitatea de a avea grijă de sine,
statutul familial şi social al beneficiarului victimă a violenţei în cadrul
familiei şi, eventual, al copilului martor/victimă indirectă a violenţei);
Descrierea şi evaluarea funcţionării familiei (caracteristicile personale
ale beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei şi, eventual, ale
copilului martor/victimă indirectă a violenţei şi ale membrilor familiei
imediate şi extinse, starea fizică şi mentală, abuzul substanţelor,
tulburările psihice, abuzul în timpul copilăriei, stabilitatea sistemului
familial, antecedentele familiale şi sprijinul din partea familiei
extinse);
Descrierea şi evaluarea situaţiei sociale, în sensul restrâns al
cuvântului, a beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei şi,
eventual, a copilului martor/victimă indirectă a violenţei şi a
membrilor familiei imediate (angajarea, veniturile, locuinţa, poziţia
familiei în comunitate, resursele comunităţii).
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•

Evaluarea recapitulativă: evaluarea punctelor tari, resursele
personale, familiale şi de mediu care pot contribui la depăşirea
problemelor sau greutăţilor, evaluarea siguranţei şi descrierea
riscurilor sau a principalelor domenii ale problemei. Evaluarea
siguranţei se îndreaptă spre situaţia actuală şi gravitatea potenţială a
violenţei în cadrul familiei. Riscurile se referă la predicţia
comportamentelor adverse sau periculoase, condiţiilor şi
circumstanţelor care pot apărea în viitor şi îi includ pe făptaşii, care
pun în pericol siguranţa, sănătatea şi condiţiile existenţiale ale
beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei şi, eventual, ale
copilului martor/victimă indirectă a violenţei şi ale membrilor familiei
imediate şi extinse.

•

Procedurile cu familia în scopul de a crea o situaţie sigură pentru
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei şi, eventual, pentru
copilul martor/victimă indirectă a violenţei şi membrii familiei
imediate şi extinse, adică pentru a depăşi dificultăţile prezente în
funcţionarea familiei, dacă se consideră că acest lucru este posibil;

•

Luarea de măsuri pentru a-i proteja pe beneficiarul victimă a violenţei
în cadrul familiei şi, eventual, pe copilul martor/victimă indirectă a
violenţei şi pe membrii familiei imediate, precum şi asigurarea
accesului la serviciile necesare pentru a permite depăşirea situaţiei
prezente şi a răspunde la problemă.

Raportarea rezultatelor evaluării iniţiale este efectuată cu ajutorul formularului
prescris prin Regulamentul despre organizarea muncii, normele şi standardele
Centrului de Asistenţă Socială sau în cadrul constatării specifice şi opiniei
experte. Rezultatele evaluării iniţiale trebuie prezentate beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familiei, în funcţie de capacitatea acestuia de a primi
informaţia, precum şi copilului martor/victimă indirectă a violenţei, dacă este în
stare se înţeleagă despre ce este vorbă şi numai dacă acest lucru este potrivit
pentru vârsta şi nivelul lui de maturitate. Celelalte persoane, membrii familiei
imediate şi extinse, precum şi persoanele sau serviciile care au descoperit sau
raportat cazul sau au participat la procedura de evaluare pot fi informaţi în
legătură cu rezultatele evaluării iniţiale numai în cazul în care acest lucru nu
pune în pericol siguranţa beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei sau a
copilului martor/victimă indirectă a violenţei şi nici ancheta previzibilă în
procedura preliminară şi penală.
Decizia despre grupul de persoane sau servicii care vor fi informate despre
rezultatele evaluării iniţiale şi despre modul în care vor fi informate va vi luată de
Managerul de caz, după a primi în prealabil aprobarea supervizorului sau a
directorului serviciului.
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Atunci când ia orice decizie cu privire la luarea unor măsuri de protejare a
utilizatorului victimă a violenţei în cadrul familiei în timpul procesului de
evaluare iniţială, Managerul de caz trebuie să se consulte cu supervizorul sau
şeful serviciului înainte de a lua decizia. Deciziile trebuie luate şi justificate în
scris, indiferent dacă acestea se referă procedurii profesionale sau unui act
administrativ individual.

8. Evaluarea specializată,
planificarea şi procedura
În cazurile depistate şi raportate de violenţă în cadrul familiei şi violenţa
împotriva femeilor în relaţii de parteneriat, organul tutelar este obligat să
efectueze evaluarea specializată, fiindcă este vorbă de cazuri care sunt obiectul
sau pot fi obiectul unui proces de drept civil sau penal, şi există o natură
complexă a elementelor care afectează decizia. De asemenea, obligativitatea de
a efectua evaluarea specializată decurge şi din nevoia de a obţine, prin procedura
specializată relevantă, o perspectivă detaliată a tuturor aspectelor stării şi
nevoilor beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei, în scopul de a asigura
furnizarea de servicii adecvate.
Procedura de evaluare specializată durează maxim 30 de zile lucrătoare de la
data finalizării evaluării iniţiale. În cazuri excepţionale şi cu aprobarea
supraveghetorului, durata evaluării specializate poate fi prelungită, dacă acest
lucru nu încalcă termenele stabilite prin legea.
Planificarea evaluării specializate
Managerul de caz, cu sprijinul şi aprobarea supraveghetorului sau şefului
departamentului, va planifica:
•

Definirea domeniului de evaluare;

•

membrii familiei sau altele persoane semnificative din mediul
beneficiarului, care trebuie implicaţi în evaluarea ulterioară;
domeniile de evaluare, pentru care trebuie incluşi alţi lucrător
specializaţi ai Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar şi
pentru care este necesară colaborarea experţilor din alte instituţii şi
servicii;

•
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•

organismele, organizaţiile şi instituţiile speciale care urmează să fie
incluse în proces (Inspectoratul Poliţie, Instituţia de Sănătate,
Serviciul Naţional de Ocupare a Forţelor de Muncă etc.);

•

definirea modului de colectare a faptelor necesare (interviuri,
documentare, teste, grafice, chestionare, vizite la domiciliu, vizite la
şcoli, la locul de muncă etc.);

•

definirea termenelor pentru punerea în aplicare a activităţilor
necesare.

Constatările şi opiniile experte, structura şi conţinutul;
Constatările şi opiniile experte sunt întocmite în scris de către Managerul de caz,
atunci când rezultatele evaluării trebuie înainte instanţei, altui organ sau instituţii
sau atunci când beneficiarul trebuie remis la serviciile altei instituţii sau
organizaţii.
•

•
•

observarea problemelor beneficiarului victimă a violenţei
în cadrul familiei;

•

modul în care beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei vede
rolul Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar şi ceea ce
aşteaptă de la acesta;
modul în care persoanele importante din mediul familial şi social al
beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei, care au fost
implicate direct sau indirect în efectuarea evaluării, percep problema
violenţei în cadrul familiei sau funcţionarea acesteia şi văd rolul
Centrului de Asistenţă Socială - Organului Tutelar, precum şi ceea ce
aşteaptă de la acesta;

•

•
•
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Prin constatările şi opiniile experte cu privire la evaluarea specializată
a situaţiei şi nevoilor beneficiarului victimă a violenţei în cadrul
familiei, se comunică rezultatele evaluării, precum şi ale serviciilor şi
măsurilor planificate şi efectuate de protecţie, asistenţă şi sprijin:
Datele de identificare ale utilizatorului victimă a violenţei în cadrul
familiei, descrierea stării şi cauza pentru iniţierea procedurii la Centrul
de Asistenţă Socială - Organul Tutelar;

evaluarea beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei şi nevoia
de a efectua intervenţii pentru a garanta siguranţa;
evaluarea potenţialului personal al beneficiarului victimă a violenţei
în cadrul familiei, precum şi al mediului lui familial şi mai larg;
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•

evaluarea potenţialului şi disponibilităţii comunităţii locale:
descrierea şi evaluarea formelor instituţionale şi extra-instituţionale
de asistenţă şi sprijin pentru beneficiarul victimă a violenţei în cadrul
familie organizate la nivelul comunităţii locale, care îl pot ajuta să
depăşească problemele şi consecinţele violenţei suferite
(învăţământ, sănătate, angajare, asistenţă socială, organizaţii
neguvernamentale ş.a.m.d.);

•

evaluarea sprijinului social acordat beneficiarului victimă a violenţei
în cadrul familiei;

•

descrierea şi evaluarea situaţiei actuale, precum şi antecedentele
sociale ale utilizatorului victimă a violenţei în cadrul familiei, inclusiv
poziţia sa în familie, modul de satisfacere a nevoilor în familie,
funcţionarea emoţională, fizică şi socială, precum şi dificultăţile de
funcţionare;

•

descrierea şi evaluarea mediului şi funcţionării familiei, inclusiv
mediul fizic al familiei (gospodăria), condiţiile de locuit, vecinii,
structura familiei, stabilitatea, stresurile prezente şi relaţiile între
membrii familiei;

•

Descrierea nivelului de învăţământ, angajarea şi veniturile tuturor
membrilor familiei;

•

descrierea altor caracteristici importante ale beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familiei, ca de exemplu caracteristicile culturale,
religioase şi naţionale care influenţează sau pot influenţa dinamica
relaţiilor din familie, precum şi modul de satisfacere a nevoilor
beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei;

•

descrierea antecedentele de violenţă ale fiecărui membru al
familiei;

•

descrierea şi evaluarea stării de sănătate şi nevoilor beneficiarului
victimă a violenţei în cadrul familiei, mai ales din punctul de vedere al
sănătăţii mentale, inclusiv antecedentele de tratament medical,
folosirea medicamentelor şi spitalizarea,

•

descrierea posibilelor abuzuri de substanţe psihoactive (alcool,
droguri, pastile şi alte substanţe) din partea beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familiei şi a altor membri ai familiei dacă este
relevant pentru problemă;

•

descriere măsurilor şi serviciilor întreprinse sau planificate de către
Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar şi alte agenţii şi
instituţii relevante;

•

propunerea altor măsuri şi servicii care sunt necesare pentru
stabilizarea situaţiei beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familie
şi satisfacerea nevoilor acestuia.
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9. Planificarea şi tipurile de planuri
În scopul de a furniza servicii cuprinzătoare, continue şi în timp util pentru
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei, se întocmesc planuri speciale
de servicii şi măsuri.
La elaborarea planului de servicii şi măsuri participă: Managerul de caz şi
membrii ai echipei de experţi; beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familie,
alte persoane importante în mediul familial şi mai larg al beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familie, experţii şi reprezentanţii altor servicii, care au
participat la procedurile de evaluare, au furnizat sau trebuie să furnizeze servicii
pentru beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familie sau pentru familia
acestuia. Toţi cei implicaţi în elaborarea planului trebuie să semneze planul, iar
supervizorul trebuie, de asemenea, să aprobe şi să semneze planul.
Planul de servicii şi măsuri în cazurile de violenţă în cadrul familiei
se adoptă precum urmează:
•

•
•
•

Planul iniţial de servicii şi măsuri în termen de cel mult 15 zile de la
data, când au început activităţile cu beneficiarul victimă a violenţei în
cadrul familiei;
Planul de servicii şi măsuri conform evaluării specializate finale în
termen de cel mult 60 zile de la data, când au început activităţile cu
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei;
Planul de stabilizare, autonomizare şi integrare a beneficiarului
victimă a violenţei în cadrul familiei;
Alte planuri care vizează acordarea de asistenţă şi sprijin pentru
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei.

Planurile de furnizare de servicii pentru beneficiarul victimă a violenţei în
cadrul familiei trebuie să conţină:
•
•
•
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Descrierea situaţiei din evaluare şi determinarea pericolelor care
trebuie rezolvate;
definirea obiectivelor generale şi specifice, care sunt specificate ca
fiind de dorit, precum şi a rezultatelor aşteptate;
definirea indicatorilor rezultatelor aşteptate, care ar trebui să
arate că problema, nevoia sau riscul de faţă a fost depăşit sau
redus;

•

definirea activităţilor pentru a atinge obiectivele şi rezultatele;

•

determinarea persoanei care desfăşoară activităţile necesare pentru
atingerea obiectivelor, precum şi a modului, locului şi momentului
desfăşurării acestora;
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•

determinarea cadrului temporar pentru începerea şi finalizarea
sarcinii;

•

determinarea metodelor de verificare a îndeplinirii obiectivelor
generale şi specifice de lucru;

•

determinarea modului şi termenelor pentru revizuirea planului şi
replanificare, dacă este necesar.

Atunci când se elaborează planul, trebuie avută în vedere nevoia de a întreprinde
măsuri rezonabile, care sunt în conformitate cu principiul celei mai puţin
restrictive intervenţii şi sunt relevante pentru atingerea şi menţinerea nivelului
optim de satisfacere a nevoilor beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei.
Planul de servicii şi măsuri este monitorizat în mod continuu; iar serviciile,
măsurile şi intervenţiile efectuate se documentează, armonizează şi modifică
conform obiectivelor stabilite.
Reexaminarea se efectuează pe baza rezultatelor verificării, cel puţin o dată la
şase luni de la data adoptării planului de furnizare a serviciilor, în afara cazului
când planul prevede o perioadă mai scurtă.
Reexaminarea şi verificare trebuie să determine:
•

Dacă serviciile şi măsurile luate corespund nevoilor beneficiarului
victimă a violenţei în cadrul familiei;

•

care sunt obstacolele şi circumstanţele care împiedică progresul către
atingerea acestor obiective şi rezultate;

•

dacă sunt termenele potrivite sau trebui modificate şi adaptate la
noile circumstanţe;

•

dacă beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familie şi familia
acestuia au nevoie de servicii suplimentare şi modul în care acestea
pot fi furnizate;

•

dacă serviciile sunt adecvat coordonate pentru a răspunde în mod
coordonat şi oportun şi în timp util la nevoile beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familiei.
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10. Încheierea activităţilor
Activităţile cu beneficiarul victimă a violenţei sau furnizarea de servicii se poate
încheia în următoarele condiţii:
•

Serviciile şi măsurile întreprinse au răspuns la nevoile beneficiarului
victimă a violenţei în cadrul familiei;

•

au fost corectate cauzele şi consecinţele violenţei în cadrul
familiei;

•

organizarea vieţii beneficiarului victimă a violenţei în cadrul familiei
este de aşa natură încât nu există nici un risc de repetare a violenţei
sau un astfel de risc a fost redus la nivelul minim, care nu necesită un
angajament special din partea Centrului de Asistenţă / Organului
Tutelar;
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei refuză în mod
explicit să accepte asistenţă şi sprijin;

•
•

sunt în curs de desfăşurare circumstanţe constatate şi de altă natură
care fac imposibilă furnizarea de ajutor şi sprijin pentru beneficiarul
victimă a violenţei în cadrul familiei.

Documentaţia privind încheierea activităţilor cu utilizatorul este întocmită de
către managerul de caz, în aşa fel că acesta trebuie să specifice următoarele:
•

Motivul pentru finalizarea activităţilor asupra cazului;

•

o scurtă trecere în revistă a serviciilor furnizate, inclusiv progresele făcute
în conformitate cu obiectivele de protecţie socială;
evaluarea riscurilor restante, care include evaluarea stării actuale a
beneficiarului şi familiei acestuia, precum şi a nevoilor, punctelor forte şi
riscurilor;
constatările finale.

•
•

Decizia de a încheia activităţile cu beneficiarul victimă a violenţei în cadrul
familiei, trebuie verificat de către un supervizor sau şef de serviciu.
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VIII CE TREBUIE NEAPĂRAT SĂ ŞTIE EXPERŢII
CENTRULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ORGANUL
TUTELAR

1. De ce femeia stă cu agresorul? 18
•

Pentru că nimeni nu o sprijină,

•

pentru că nimeni nu o crede,

•

pentru că ceilalţi dau vina pe ea,

•

pentru că procedurile legale durează prea mult,

•

pentru că are frică de agresor,

•

pentru că nu are venituri suficiente,

•

pentru că nu are unde să meargă,

•

pentru că are copii,

•

pentru că are frică că îi vor lua copii,

•

pentru că îi este ruşine de ceea ce oamenii vor credea,

•

pentru că este emoţional dependentă de partener,

•

pentru că este îngrijorată pentru agresor,

•

pentru că crede că va fi mai bine.

2. Rolul activ al Centrului de Asistenţă
Socială - Organul Tutelar în procesele
de drept civil şi penal pentru protecţia
împotriva violenţei în cadrul familiei
şi relaţiilor de parteneriat
Violenţă în cadrul familiei, sau violenţa asupra femeilor în relaţiile de
parteneriat este o faptă penală. Fiecare organ de stat este răspunzător pentru
anunţarea autorităţilor competente imediat după constatarea că a fost comisă
o faptă penală. Raportarea se poate efectua la inspectoratul poliţiei sau la
procuratura competentă prin depunerea unei plângeri penale.

 Centrul autonom pentru femei. Pornind de la datele statistici, care arată că femeile şi
copiii sunt cele mai frecvente victime ale violenţei în cadrul familiei, experţii Centrului de
Asistenţă Socială - Organul Tutelar trebuie să ţină cont de aceste fapte, atunci când
răspund la apariţia violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat.
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Fiecare victimă a violenţei în cadrul familiei şi fiecare femeie victimă a
violenţei în relaţiile de parteneriat are dreptul să fie protejată şi să-i se asigure
încetarea imediată a violenţei prin impunerea de măsuri de drept civil, în
scopul de a proteja victima împotriva violenţei în cadrul familiei, în
conformitate cu Legea Familiei. În orice caz, Centrul de Asistenţă Socială Organul Tutelar este obligat să-i acorde ajutor beneficiarului victimă a
violenţei în cadrul familiei, respectiv femeii victimă a violenţei în relaţiile de
parteneriat, precum şi să solicite să participe în procesul juridic pentru
protecţia împotriva violenţei în cadrul familiei. Atunci când constată că
beneficiarul victimă a violenţei în cadrul familiei, respectiv femeia victimă a
violenţei în relaţiile de parteneriat nu este în stare să facă uz de competenţele
legale conform Legii Familiei, Centrul de Asistenţă Socială - Organul Tutelar
este obligat să depună plângerea şi să iniţieze procesul de protecţie
împotriva violenţei în cadrul familiei.

IX OBLIGAŢIILE SPECIFICE ALE CENTRULUI DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ORGANULUI TUTELAR
PENTRU APLICAREA PROTOCOLULUI SPECIAL
Încheierea de acorduri de cooperarea
În termen de un an de la adoptarea Protocolului Special, Centrul de Asistenţă
Socială - Organul Tutelar este obligat să încheie acorduri de colaborare la nivel
local cu alte instituţii şi organizaţii, a căror cooperare este necesară pentru
aplicarea eficientă a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în cadrul familii
şi relaţiilor de parteneriat, în scopul de a exercita rolul său de coordonator la
nivel local şi a satisfăcea nevoile victimelor violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor
de parteneriat, în conformitate cu articolul 58 al Legii Protecţiei Sociale.
Formarea echipei interne şi definirea procedurilor
În termen de şase luni de la data adoptării Protocolului Special, Centrul de
Asistenţă Socială - Organul Tutelar este obligat să definească în detaliu
procedura sa de protejare a femeilor împotriva violenţei în cadrul familiei şi
relaţiilor de parteneriat şi să formeze echipa sa interna de profesionişti, care se
vor ocupa de fenomenul violenţei în cadrul familiei şi relaţiilor de parteneriat şi le
vor oferi victimelor ajutor şi sprijin.
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X DISPOZIŢIILE FINALE
Pentru punerea în aplicare a Protocolului Speciale poartă răspundere directorii
centrelor de asistenţă socială - organelor tutelare.
Monitorizarea şi analizarea efectelor aplicării Protocolului Speciale vor fi
efectuate de către Instituţia Naţională de Protecţie Socială, care va întocmi un
raport şi îl va înainta Ministerului Muncii, Ocupării Forţei de Muncă şi Politicii
Sociale până la sfârşitul lunii februarie a anului curent pentru anul precedent.
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