
                  ANEXA NR. 2 

 

PLAN OPERAŢIONAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII 

FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE PE PERIOADA 2013 - 2017 

Obiectiv general Obiectiv 

operaţional 

Măsura Termen de 

realizare 

Responsabil Resurse Indicatori Riscuri 

1. Prevenirea  

violenţei în 

familie în 

vederea 

diminuării 

fenomenului. 

 

1.1 Creşterea 

eficacităţii 

programelor de 

prevenire prin 

implementarea 

sistematică a 

măsurilor de 

prevenire în 

vederea reducerii 

toleranţei la 

violenţa în 

familie. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Organizarea de campanii 

naţionale şi locale de sensibilizare 

şi conştientizare a populaţiei şi 

mass-media asupra consecinţelor 

grave ale violenţei în familie cu 

accent pe mediile cu acces redus la 

informaţie.  

 

Anual MS; 

MAI; 

MMFPS; 

MECTS 

(inspectorate  

şcolare, 

universităţi); 

ONG; 

Mass-media 

şi alte  

instituţii 

responsabile.  

 

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Număr de 

campanii 

organizate.  

Număr de 

persoane 

informate.  

Număr de 

materiale 

informative 

diseminate 

 

Nivel scăzut de 

participare şi 

implicare a 

reprezentanţilor 

vizaţi. 

1.1.2. Organizarea de campanii 

naţionale şi locale de popularizare 

a cadrului instituţional şi legislativ 

existent pentru protecţia victimelor 

(ordinul de protecţie) urmărind atât 

informarea persoanelor afectate de 

violenţă cât şi a celor responsabili 

de implementarea legii. 

2013 - 

2014 

MMFPS; 

MJ; 

MAI; 

Autorităţi 

locale; 

Serviciile 

deconcentrate  

ale 

ministerelor 

responsabile. 

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Număr de 

campanii 

organizate.  

Număr de 

persoane 

informate. 

Număr de 

materiale 

informative. 

diseminate 

Resurse 

financiare 

insuficiente. 



 

 

 

1.1.3. Organizarea la nivel naţional 

a  unor evenimente cu ocazia Zilei 

internaţionale pentru eliminarea 

violenţei în familie - 25 noiembrie. 

şi a Zilei internaţionale a familiei - 

15 mai. 

Anual MMFPS; 

Autorităţi 

locale; 

Serviciile 

deconcentrate 

ale 

ministerelor 

responsabile; 

ONG; 

Mass-media. 

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Număr de 

evenimente 

organizate. 

 

Număr de 

autorităţi ale 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale care 

organizează 

evenimente. 

Număr de 

participanţi la 

evenimente.  

 

 

 1.2. Dezvoltarea 

de atitudini şi 

comportamente 

non-violente 

pentru atingerea 

obiectivului 

"toleranţă zero" 

faţă de violenţa în 

familie. 

1.2.1 Desfăşurarea unor programe 

educative pentru părinţi şi copii, în 

vederea prevenirii violenţei în 

familie, inclusiv prin parteneriate 

şcoală –comunitate-familie. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

MECTS 

(inspectorate  

şcolare, 

universităţi); 

MMFPS; 

ONG 

şi alţi 

parteneri 

instituţionali.  

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Număr de 

protocoale de 

colaborare 

încheiate între 

instituţiile 

implicate. 

 

Număr de 

programe 

desfăşurate.  

Număr de 

participanţi. 

 

Nivel scăzut de 

participare şi 

implicare a 

reprezentanţilor 

celor trei 

segmente. 

 

 



1.2.2 Introducerea în curriculumul 

formal şi la toate nivelurile de 

educaţie  a unor teme cum ar fi, 

rolurile de gen ne-stereotipe, 

respectul reciproc, violenţa de gen 

împotriva femeilor şi dreptul la 

integritate personală, adaptate 

capacităţii în evoluţie a elevilor. 

2013 MECTS 

şi alţi 

parteneri 

instituţionali. 

 

 

 

 

 

 

 

În limita 

bugetului 

aprobat. 

Programa cadru 

referitoare la 

temele propuse 

pentru a fi 

introduse în 

curricule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Organizarea unor activităţi 

extracurriculare în unităţile şcolare 

cu participarea specialiştilor în 

prevenirea şi combaterea violenţei 

în familie în vederea conştientizării 

consecinţelor şi efectelor actelor de 

violenţă în familie. 

 

 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

MECTS; 

MMFPS; 

DGASPC 

precum şi alte 

autorităţi 

locale; 

Serviciile 

deconcentrate 

ale 

ministerelor 

responsabile; 

ONG. 

În limita 

bugetului 

aprobat. 

Număr de 

activităţi 

extracurriculare 

organizate.  

Număr de elevi 

participanţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.4. Introducerea unei discipline 

referitoare la educaţia premaritală a 

adolescenţilor şi tinerilor în 

învăţământul liceal, profesional, în 

şcolile de arte şi meserii. 

2013 MECTS; 

Autorităţi 

locale; 

Serviciile 

deconcentrate 

ale 

ministerelor 

responsabile; 

ONG. 

În limita 

bugetului 

aprobat. 

Programa cadru 

referitoare la 

educaţia 

premaritală. 

Nivel scăzut de 

participanţi. 

2. Protecţia 

victimelor 

violenţei în 

familie şi 

responsabilizare

a agresorilor prin 

constituirea  

unui cadru 

instituţional 

integrat, şi 

2.1.  Asigurarea 

implementării 

unitare a 

legislaţiei şi 

îmbunătăţirea 

cadrului legislativ 

actual prin 

elaborarea 

legislaţiei 

secundare. 

2.1.1. Modificarea şi completarea 

cadrului legislativ secundar 

existent în domeniu (standarde, 

metodologii, proceduri unitare de 

intervenţie). 

2013 -

2014 

MMFPS; 

MJ; 

MAI; 

MS;  

CJ/CLS – 

DGASPC; 

ONG 

şi alte 

instituţii 

responsabile. 

În limita 

bugetului 

aprobat. 

Acte normative 

care modifică şi 

completează 

legislaţia în 

vigoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adoptarea unor 

politici şi măsuri 

specifice  

2.1.2. Elaborarea de ghiduri 

orientative privind procedurile de   

instrumentare a cazurilor de 

violenţă în familie, pentru poliţişti, 

judecători şi procurori. 

2014 MMFPS; 

MAI; 

CSM; instanţe 

şi parchete. 

 Ghiduri 

elaborate. 

 

 

 

2.1.3. Elaborarea unei metodologii 

unitare de evaluare a riscurilor la 

care este supusă victima violenţei 

în familie şi violenţei asupra 

copilului. 

 2014 MMFPS; 

MAI;  

MJ şi alte  

instituţii 

responsabile. 

 

În limita 

bugetului 

aprobat 

Metodologie de 

evaluare a 

riscurilor la care 

este supusă 

victima 

elaborată. 

Resurse umane 

insuficiente 

pentru derularea 

evaluării. 

2.1.4. Ratificarea Convenţiei 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei împotriva femeilor şi a 

violenţei domestice. 

2015 MMFPS; 

MJ;  

MAI. 

 Lege pentru 

ratificarea 

Convenţiei 

privind 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei 

împotriva 

femeilor şi a 

violenţei 

domestice. 

 

 

 

 

  

Adoptarea cu 

întârziere a 

actelor 

normative 

sau măsurilor de 

ordin 

administrativ 

recomandate. 

Nealocarea 

resurselor umane 

şi financiare 

necesare 

implicării 

efective 

în programe. 

      



 2.2 Întărirea 

capacităţii 

instituţionale a 

autorităţilor 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale de 

gestionare a 

violenţei în 

familie corelat cu 

violenţa asupra 

copilului 

. 

2.2.1.  Constituirea la nivelul 

Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a subcomitetului 

de lucru permanent pentru violenţa 

în familie. 

2013 MMFPS în 

colaborare cu 

MJ, 

MAI,  

MS,  

MP,  

MECTS,   

INML. 

În limita 

bugetelor 

aprobate pentru 

instituţiile 

implicate. 

Ordin  al 

ministrului 

muncii, familiei 

şi protecţiei 

sociale pentru 

aprobarea 

Regulamentului  

de organizare şi 

funcţionare a 

subcomitetului 

de lucru. 

 

 

 

 

2.2.2.  Elaborarea de către Echipele 

Intersectoriale Locale, cu 

consultarea structurilor 

consultative comunitare, şi 

aprobarea ulterioară a planurilor de 

acţiune judeţene în domeniu.. 

120 de zile 

de la 

adoptarea 

prezentei 

strategii. 

MMFPS, 

CJ/CLS – 

DGASPC,  

ONG 

şi alte 

instituţii 

responsabile. 

 Număr planuri 

de acţiune 

judeţene 

elaborate şi 

aprobate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3. Dezvoltarea la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice 

locale de parteneriate între 

instituţiile cu atribuţii în domeniul 

prevenirii şi combaterii  violenţei 

în familie, în vederea elaborării şi 

implementării planurilor de acţiune 

judeţene. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

Autorităţi 

locale. 

 

  

Număr de 

protocoale de 

colaborare 

încheiate între 

instituţiile 

implicate. 

 

 

 

 2.2.4. Dezvoltarea reţelei de 

servicii integrate destinate 

victimelor violenţei în familie şi 

agresorilor. 

2013-2017 MMFPS;  

MAI; 

MS; 

CJ/CLS – 

DGASPC. 

 Numărul de 

servicii 

înfiinţate anual 

(minim un 

adăpost şi un 

 



centru de 

consiliere 

pentru victime 

şi agresori pe 

judeţ până în 

anul 2017). 

 

Număr de 

beneficiari. 

 

 2.3. Dezvoltarea 

unui sistem unitar 

de servicii sociale 

specializate în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

violenţei în 

familie şi 

asigurarea 

calităţii acestora, 

printr-o abordare 

sensibilă la 

diferenţele 

culturale, de 

vârstă şi gen. 

 

 

2.3.1. Elaborarea standardelor de 

calitate.  

2014 MMFPS;  

MAI; 

CJ/CLS – 

DGASPC; 

Organisme 

internaţionale. 

 Standarde de 

calitate 

elaborate. 

 

 2.3.2. Elaborarea standardelor de 

cost pentru serviciile destinate 

victimelor violenţei în familie şi 

cele destinate agresorilor. 

2014 MMFPS  Standarde de 

cost elaborate.  

 

 2.3.3. Armonizarea legislaţiei 

privitoare la acreditare şi licenţiere, 

în acord  cu legislaţia referitoare la 

inspecţie, raportată la standardele 

minime obligatorii în domeniu.  

2013 MMFPS; 

ANPIS; 

CJ/CLS – 

DGASPC; 

ONG-uri. 

 Actele 

normative care 

modifică şi 

completează 

legislaţia în 

vigoare.  

 

 

 

 2.3.4. Elaborarea şi implementarea 

de programe de interes naţional 

destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

MMFPS; 

CJ/CLS – 

DGASPC. 

 

În limita 

bugetului 

aprobat. 

 

Număr de 

proiecte 

finanţate. 

 

Număr de 

servicii 

 



înfiinţate. 

 

Număr de 

beneficiari ai 

serviciilor 

înfiinţate. 

 2.4. Crearea unui 

sistem 

informaţional 

integrat de 

înregistrare, 

raportare şi 

management al 

cazurilor de 

violenţă în familie 

şi violenţă asupra 

copilului la nivel 

naţional. 

2.4.1.  Elaborarea setului unitar de 

instrumente de monitorizare, 

inclusiv a fişelor unice de  

înregistrare, raportare şi 

management al cazurilor de 

violenţă în familie şi violenţă 

asupra copilului. 

2013-2014 MMFPS, 

MJ, 

MAI,  

MS,  

MP,  

MECTS,   

INML. 

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Ordinul 

ministrului 

muncii, familiei 

şi protecţiei 

sociale prin care 

se aprobă setul 

de instrumente 

 

Fişa unică de  

înregistrare, 

raportare şi 

management al 

cazurilor de 

violenţă în 

familie 

elaborată. 

 

 2.4.2.  Elaborarea şi implementarea 

Sistemului informaţional integrat 

de înregistrare, raportare şi 

management al cazurilor de 

violenţă în familie  şi violenţă 

asupra copilului la nivel naţional 

 

2013- 

2014 

MMFPS, 

MJ, 

MAI,  

MS,  

MP,  

MECTS,   

INML. 

 

 Format soft şi 

utilizarea 

acestuia de 

către 

autorităţile/insti

tuţii implicate 

în gestionarea 

violenţei în 

familie. 

 

Număr instituţii 

care utilizează 

sistemul. 

 



 2.5. Dezvoltarea 

şi consolidarea 

competenţelor 

profesionale ale 

resurselor umane 

în domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

violenţei în 

familie/Creşterea 

calităţii resurselor 

umane. 

2.5.1. Evaluarea resurselor umane 

existente, precum şi a nevoilor de 

formare a personalului. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

MMFPS; 

Autorităţi 

locale; 

Serviciile 

deconcentrate 

ale 

ministerelor 

responsabile. 

 Raport anual al 

activităţii de 

evaluare.  

 

  2.5.2.  Organizarea periodică de 

cursuri de formare profesională 

multidisciplinară pentru 

promovarea bunelor practici 

naţionale şi internaţionale în 

domeniul violenţei în familie. 

Anual  În limita 

bugetului 

aprobat 

instituţiilor 

implicate. 

Numărul de 

cursuri de 

formare 

profesională 

organizate. 

 

Numărul de 

profesionişti, pe 

categorii 

profesionale 

formaţi la nivel 

naţional. 

 

 

 

Nivel scăzut de 

participare şi 

implicare a 

reprezentanţilor 

instituţiilor 

implicate. 

  2.5.3. Formarea profesională  

continuă a specialiştilor: poliţişti, 

magistraţi, personal 

DGASPC/SPAS, consilieri de 

probaţiune, consilieri şcolari, 

medici de familie, medici legişti, 

cadre didactice, asistenţi sociali, 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

MMFPS, 

MJ, 

MAI,  

MS,  

MP,  

MECTS,   

INML. 

În limita 

bugetului 

aprobat; 

Proiecte cu 

finanţare 

nerambursabilă. 

 

Numărul de 

cursuri de 

formare 

organizate.  

 

Numărul de 

 



mediatori sanitari şi asistenţi 

medicali comunitari. 

profesionişti, pe 

categorii 

profesionale 

pregătiţi la nivel 

naţional. 

 

  2.5.4. Consolidarea cooperării  cu 

organizaţiile neguvernamentale, 

prin iniţierea şi implementarea de 

proiecte comune în vederea 

identificării şi soluţionării cazurilor 

de violenţă în familie.  

 

 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

Toate 

instituţiile 

responsabile. 

 

  

Număr de 

parteneriate 

încheiate. 

Număr de 

beneficiari 

referiţi de 

unităţile de 

prevenire şi 

combatere 

manageriate de 

ONG- uri către 

unităţile 

publice. 

Număr de 

beneficiari ai 

unităţilor de 

prevenire 

manageriate de 

ONG- uri. 

 

3  Promovarea 

cooperării 

intersectoriale şi 

susţinerea 

parteneriatului 

cu societatea 

civilă şi a 

3.1. Dezvoltarea 

relaţiilor de 

colaborare între 

partenerii interni 

şi  între statul 

român şi statele 

sau organismele 

3.1.1.  Participarea la acţiuni de 

cooperare inclusiv la nivel 

internaţional în vederea promovării 

valorilor non-violenţei în ţară şi în 

străinătate. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

Toate 

instituţiile 

responsabile. 

 

 Număr de 

evenimente la 

care au 

participat 

specialişti 

români din 

instituţiile de 

 

 

 

 



 

 

parteneriatului 

public-privat în 

implementarea 

politicilor în 

domeniu.  

 

 

 

internaţionale 

implicate în 

prevenirea şi 

combaterea 

violenţei în 

familie. 

stat sau locale. 

Număr de 

participanţi. 

  3.1.2. Încheierea de către statul 

român  de acorduri de colaborare 

bi/multilaterale cu alte state sau 

instituţii internaţionale în vederea 

prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie. 

Activitate 

cu caracter 

permanent 

şi evaluare 

anuală. 

Toate 

instituţiile 

responsabile. 

 

  Număr de 

protocoale de 

colaborare şi 

parteneriate 

semnate între 

instituţiile 

implicate. 

 


