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Memoriu pentru finanțarea programelor și serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței
domestice în județul Prahova
22.09.2022
Organizațiile semnatare solicită finanțarea adecvată a serviciilor destinate prevenirii și combaterii
violenței domestice în județul Prahova, în acord cu prevederile Legii nr. 217/2003.
Violența împotriva femeilor și fetelor continuă să rămână o problemă extinsă și tolerată social. 1 din 4 femei
din România a fost victimă a violenței fizice sau sexuale din partea partenerului sau fostului partener
(Studiul FRA, 2016). Anual sunt înregistrate la Poliție peste 30.000 de infracțiuni de lovire sau alte violențe
în familie, acestora li se adaugă celelalte infracțiuni săvârșite cu violență între membri de familie.
În primele șase luni ale anului 2022 au fost înregistrate la nivel național peste 26.000 de infracțiuni
circumscrise Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice. În peste 90% dintre
cazuri agresorii sunt bărbați, iar în majoritatea cazurilor victimele sunt femei. De la începutul anului au fost
înregistrate, în medie, 10 plângeri pe săptămână privind infracțiunile de viol, agresiune sexuală sau act
sexual cu un minor, în care victima era minoră, iar agresorul un membru de familie1.
În perioada ianuarie - iulie 2022 au fost înregistrate la nivelul județului Prahova 683 de infracțiuni prevăzute
de Legea nr. 217/2003 și, ca urmare a celor 3525 de intervenții ale poliției în cazuri de violență domestică au
fost emise 91 de ordine de protecție provizorii. Echipa mobilă nu a fost solicitată în niciuna dintre cele 3525
de intervenții ale poliției. În primele șapte luni ale anului au fost încălcate 36 de ordine de protecție și ordine
de protecție provizorii.
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În anul 2021, la nivelul județului Prahova funcționa un singur tip de serviciu rezidențial prevăzut de lege,
respectiv Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice, înființată în cadrul proiectului Venus, cu o
capacitate de 6 locuri2. Nu exista la nivelul județului Prahova niciun centru de primire în regim de urgență și
niciun centru de recuperare pentru victimele adulte ale violenței domestice. Niciun centru de zi nu funcționa
în județul Prahova în 2021 - centru de prevenire și combatere a violenței domestice, centru de informare și
sensibilizare a populației sau centru de asistență destinat agresorilor.
Conform recomandărilor Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenței Asupra Femeilor al Consiliului
Europei ar trebui să existe minimum:
● Un loc în adăpost pentru femei la fiecare 10.000 de locuitori.
● Un centru de criză pentru victimele violului la 200.000 de femei, acoperind toate regiunile
geografice.
● Un centru de consiliere pentru femei la fiecare 50.000 de femei.
Aceste recomandări înseamnă pentru județul Prahova că sunt necesare cel puțin:
● 76 de locuri în adăpost pentru femei
● 2 centre de criză pentru victimele violului
● 7 centre de consiliere pentru femei (raportat la datele Recensământului din 2011)
În prezent, județul Prahova oferă servicii insuficiente și nu asigură protecția necesară supraviețuitoarelor
violenței domestice, fiind departe de standardele de mai sus. Astfel, din răspunsul primit de la DGASPC
Prahova rezultă că singurul serviciu exclusiv pentru această problemă este locuința protejată creată în 2019
prin proiectul ”VENUS. Împreună pentru o viață în siguranță” derulat de Agenția Națională pentru Egalitate
de Șanse (ANES), care deține doar 6 locuri. Alte servicii conexe - Centrul Maternal și Centrul de primiri
urgențe pentru copiii nu sunt create în baza Legii 217/2003.
În răspunsul dat de DGASPC Prahova nr. IA 327 42 M/29.07.2022 către asociația Viitorul Tinerilor din
Prahova, sunt menționate mai multe servicii sociale din subordinea DGASPC care servesc cazuistica
victimelor violenței domestice, copiii și adulți. Acestea sunt servicii care deservesc victimele copiii și nu
femei adulte, ori sunt destinate unor beneficiare aflate în dificultate din diverse motive - cum este cazul
centrului maternal. Legea 217/2017 prevede la art. 16 o serie de servicii sociale a căror creare și funcționare,
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conform art. 18 al aceluiași text legal, revine autorităților administrației publice locale, cel puțin la nivel de
județ.
Având în vedere amploarea și gravitatea violenței domestice, precum și prevederile Legii nr. 217/2003
privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, prin prezentul memoriu vă solicităm:
1. Introducerea de prevedere bugetară anuală sau rectificare bugetară după caz, în vederea finanțării și
susținerii pe durată nedeterminată a serviciilor prevăzute la art. 13 și art. 16 din Legea nr. 217/2003.
2. Înființarea serviciilor sociale prevăzute de art. 13 coroborat cu art. 16 direct, în parteneriat public
sau, după caz, în parteneriat public-privat, respectiv:
2.1 Înființarea de servicii sociale de găzduire pentru victimele violenței domestice și a unor centre de
recuperare pentru victimele violenței domestice, conform prevederilor legale.
2.2 Organizarea și finanțarea de la bugetul local al Echipei Intersectoriale Locale precum și obligarea
efectuării unor întâlniri periodice în vederea desfășurării activităților pentru care a fost constituită.
2.3 Înființarea unor centre specializate pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre
pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de asistență pentru agresori.
Acest demers este susținut de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și de
următoarele organizații neguvernamentale, unele cu acoperire națională, altele cu activitate în județul
Prahova:

●
●
●
●
●
●

Centrul FILIA
Asociația Front
Asociația Viitorul Tinerilor, prin Vasile Porumbaru
Cabinet Avocat Andreea Stănescu
Fundația Județeană pentru Tineret Prahova
Asociația ”Un Strop de Fericire” Ploiești
● Consiliul Județean al Elevilor Prahova
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