
Anexa nr.1. 

 

I. La Capitolul I  

1. La Art. 9, lit.d) se introduce pct.8, cu următorul cuprins: 

„oferă, prin compartimentul specializat, servicii de informare, sprijin și protecție 
victimelor infracțiunilor, conform atributiilor legale care îi revin“.  

2. La Art.13 se introduce lit.E “ cu următorul cuprins: 

“Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor” 

3. La art.32 lit.B pct.II.3) se introduc două noi litere h) și i), cu următorul conținut: 

“h) coordonează activitatea Compartimentului pentru Sprijinirea Victimelor 
Infracținilor; 

i) oferă, prin compartimentul specializat, servicii de informare,sprijin și protecție 

victimelor infracțiunilor, conform atributiilor legale care îi revin.“ 

 

II. La Capitolul IV 

1. După pct.3.6 se introduce pct.3.6^1 cu următorul conținut: 

„3.6.^1 -  COMPARTIMENTUL PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR, cu 

atribuțiile descrise mai jos: 

Art.61^1  Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor are ca obiect principal de 

activitate acordarea de servicii de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor. 

Art.61^2 Compartimentul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor are următoarele atribuţii 

principale:  

I. Evaluarea victimelor în vederea identificării nevoilor de asistență, protecție și serviciilor de 

sprijin și protecție adecvate, prin furnizarea următoarelor: 

a) informare privind drepturile victimei; 

b) consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară și 

repetată sau de intimidare și răzbunare; 

c) consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii; 

d) servicii de inserție/reinserție socială; 

e) sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale; 

f) informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv 

pregătirea pentru participarea la proces. Aceste servicii de informații și consiliere nu 

includ asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni prevăzută la art. 14-20 ori 

asistența juridică a persoanei vătămate prevăzută în Legea nr. 153/2010 privind Codul 

de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare; 

g) îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul: servicii 

sociale, servicii medicale, servicii de ocupare, de educație sau alte servicii de interes 

general acordate în condițiile legii. 
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II. Crează și ține Registrul special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de 

sprijin și protecție, în care se vor consemna date privind victimele ce au beneficiat de 

măsurile de sprijin și protecție furnizate de compartiment (identitatea victimei, cel mai 

recent domiciliu, CNP-ul, date de contact ale acesteia, data nașterii, cetățenia, genul, tipul 

infracțiunii, serviciile către care a fost referită, data referirii și modalitatea de referire, 

necesitatea instituirii unor măsuri de protecție specială); 

III. Transmite semestrial către Ministerul Justiției datele statistice cuprinse în Registrul 

special privind victimele infracțiunilor referite serviciilor de sprijin și protecție. Datele 

statistice privind victimele traficului de persoane se transmit și Agenției Naționale împotriva 

Traficului de Persoane; 

IV. Întocmește un referat de evaluare cu rezultatele evaluării, care va conține: 

a) datele de identificare a victimei; 

b) tipul vătămării suferite de victimă prin comiterea faptei; 

c) starea fizică și psihică a acesteia; 

d) nevoile de protecție specifice ale victimei; 

e) tipurile de servicii de sprijin și protecție de care victima poate beneficia și durata    

acestora. Durata poate fi prelungită, atunci când este necesar; 

f) decizia de referire a victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul. 

V. Pune la dispoziția organelor judiciare, la cererea acestora, în copie, în condițiile legii, 

referatul de evaluare, atunci când victima participă la procesul penal în calitate de martor, 

persoană vătămată sau parte civilă; 

VI. Comunică victimei, la primul contact, dacă aceasta nu a sesizat fapta organelor de 

urmărire penală, drepturile prevăzute de lege, respectiv:  

a) tipul de sprijin pe care victimele îl pot primi și din partea cui, inclusiv, în cazul în 

care este relevant, informații de bază privind accesul la asistență medicală, orice tip 

de asistență specializată, inclusiv asistență psihologică și cazare alternativă; 

b) organul de urmărire penală la care pot face plângere; 

c) dreptul la asistență juridică și instituția unde se pot adresa pentru exercitarea acestui 

drept; 

d) condițiile și procedura pentru acordarea asistenței juridice gratuite; 

e) drepturile procesuale ale persoanei vătămate și ale părții civile; 

f) condițiile și procedura pentru a beneficia de dispozițiile art.113 din Codul de 

procedură penală, precum și de dispozițiile Legii nr.682/2002 privind protecția 

martorilor, cu modificările ulterioare; 

g) condițiile și procedura pentru acordarea compensațiilor financiare de către stat; 

h) dreptul de a fi informate, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, 

respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, cu privire la punerea 

acestuia în libertate în orice mod, conform codului de procedură penaldreptul de a 

apela la un mediator în cazurile permise de lege;autoritatea judiciară la care se vor 

putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și 

datele de contact ale acesteia, dacă victime înțelege să depună o plângere; 
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i)  în cazul în care victima își are reședința sau locuința permanentă pe teritoriul unui 

alt stat membru UE, informații privind posibilitatea de depunere a plângerii penale  

sau a cererii de acordare a compensației financiare din partea statului pe teritoriul 

statului respectiv, precum și faptul că există posibilitatea, conform legislației privind 

cooperarea judiciară internațională, ca aceasta să fie audiată de autoritățile judiciare 

române, fără a fi prezentă pe teritoriul României. 

Art.61^3 Relaţii organizatorice: 

-se subordonează Directorului General Adjunct pentru asistenţa socială a persoanelor adulte 

-colaborează cu toate serviciile din cadrul DGASPC 

Art.61^4 Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor curente ale compartimentului este 

asigurată de către directorul general adjunct din cadrul Direcției de asistenţa socială a 

persoanelor adulte.” 

 

 

 

 

 

 


