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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de

violență domestică la nivelul comunei Pârteștii de Jos, judeţul Suceava

Potrivit art. 118, alin. (1) lit. f) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare “Serviciile publice de
asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, precum şi persoanele cu atribuţii
de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale îndeplinesc în domeniul
protecţiei copilului următoarele atribuţii:
f) asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi
droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului
delincvent;”

În sensul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “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”.

Luând în considerare prevederile art. 7, alin. (1) din Legea nr. 217/2003 potrivit căruia
“Autorităţile administraţiei publice 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.”,
precum și prevederile art. 351 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea
violenţei domestice, cu modificările şi completările ulterioare, care menţionează că;
“(1) Intervenţia de urgenţă se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale prin
intermediul unei echipe mobile formate din reprezentanţi ai Serviciului Public de Asistenţă
Socială, denumit în continuare SPAS.
(2) 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 situaţiile în care victima necesită îngrijiri medicale, sesizarea
organelor de cercetare penală, sesizarea organelor competente pentru emiterea unui ordin de
protecţie provizoriu, orientarea către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului,
denumită în continuare DGASPC, sau, după caz, la SPAS, în vederea găzduirii în centre
rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime şi agresori.
(3) Semnalarea situaţiilor urgente de violenţă domestică pentru care este necesar sprijinul din
partea serviciilor sociale se realizează prin intermediul liniilor telefonice ale instituţiilor publice
abilitate să intervină în cazurile de violenţă
domestică, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă.

(4) Personalul din cadrul SPAS realizează evaluarea gradului de risc, din perspectiva acordării
serviciilor sociale, pe baza unui instrument specific, care se aprobă, împreună cu procedura
pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, prin ordin emis de către
ministrul muncii şi justiţiei sociale.”

Ţinând cont de prevederile Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 2525
/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă
domestică,

se impune constituirea echipei mobile de intervenţie în cazurile de violență domestică la
nivelu comunei Pârteștii de Jos.
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