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                            CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 
HOTĂRÂREA  NR.  ______ 

din 25 octombrie 2012 

 
pentru aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia 
 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

  Văzând expunerea de motive nr.21710/15.10.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, privind necesitatea înfiinţării echipei intersectoriale în 
domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, precum şi avizele comisiilor de 

specialitate, 
Având în vedere Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin H.G. nr. 1434/2004,  

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) – (8) din Legea nr.217/2003 privind 
prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată,  

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  

     h o t ă r ă ş t e : 

 
Art.1. Se aprobă înfiinţarea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie, conform componenţei indicate în Anexa nr.1.  
Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Echipei 

intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, conform Anexei nr.2.  

Art.3.  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire, precum şi 

instituţiilor publice şi organizaţiilor prevăzute în anexa nr.1. 
  

             

 

 PREŞEDINTE   

    
Ciprian Dobre                        AVIZAT PENTRU LEGALITATE     

                                                                                   SECRETAR   

                             Aurelian Paul Cosma 
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             PAUL COSMA 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 
 

 Ţinând cont de modificările legislative din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
familie, respectiv Legea 217/2003, republicată, unde art. 13, alin (4) specifică faptul că ,, La 
nivelul judeţelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, se înfiinţează pe lângă direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti, echipa 
intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, cu rol consultativ”, 
considerăm oportună şi obligatorie  înfiinţarea Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie Mureş.  
Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, va fi alcătuită 

din câte un reprezentant al instituţiilor cu atribuţii în domeniu şi al organizaţiilor neguvernamentale 

din domeniu, şi anume: 
 Consiliul Judeţean Mureş, prin Compartimentul de violenţă în familie, din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 
 Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş 

 Direcţia de Sănătate Publică Mureş 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean 

 Serviciul de Probaţiune 

 Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii 
 Fundaţia SMURD  

Obligaţiile Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 
Mureş, conform legii şi Strategiei Naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei 
în familie, vor fi următoarele: 

 Elaborarea planului de acţiune judeţean în domeniul prevenirii şi combateri violenţei 
în familie 

 Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniu 

 Asigură cooperarea dintre instituţiile membre 

Anexăm alăturat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Echipei intersectoriale 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
Schmidt Lorand 
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Anexa nr.1  

          
la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. ______/25.10.2012  

 

 
Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie este 

constituită din reprezentanţii ai: 

 
1. Compartimentului de violenţă în familie, din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

2. Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 

3. Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş 

4. Direcţiei de Sănătate Publică Mureş 

5. Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş 

6. Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş 

7. Institutului Est European de Sănătate a Reproducerii Tîrgu Mureş 

8. Fundaţiei SMURD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr.2  
 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. ______/25.10.2012  

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 
 al Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei  în familie 

judeţul Mureş 
 
 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 
Art.1. În conformitate cu prevederile Legii nr.217/2003, privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie,  republicată,  Echipa intersectorială în domeniul prevenirii 

şi combaterii violenţei în familie stabileşte prin prezentul regulament regulile de procedură 
şi de organizare în baza cărora funcţionează. 

 

 
                                                  Capitolul II 

Constituirea şi componenţa Echipei intersectoriale 

 
 Art.2. Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 
în  judeţul Mureş s-a constituit în temeiul  Legii nr.217/2003, privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie,  republicată, prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş 
nr. ____ din 25 octombrie 2012. 

Art.3.  (1) Echipa intersectorială este alcătuită din reprezentanţii următoarelor 

instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi în domeniul 
prevenirii, monitorizării şi combaterii violenţei în familie:   

1. Compartimentul de violenţă în familie, din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

2. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 

3. Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş 
4. Direcţia de Sănătate Publică Mureş 
5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

6. Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mureş 
7. Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii Tîrgu Mureş 
8. Fundaţia SMURD  

(2) Fiecare instituţie sau organizaţie neguvernamentală îşi desemnează câte un 
reprezentant, care  devine astfel membru al Echipei sectoriale. 

 

 
Capitolul III 

Atribuţiile Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie, judeţul Mureş 
 

 Art.4. Echipa intersectorială are următoarele atribuţii: 
a). elaborarea şi implementarea Planului de Acţiune judeţean în domeniul 

prevenirii, monitorizării şi combaterii violenţei în familie;  

b). propunerea de măsuri de îmbunătăţire a activităţii în domeniu; 



c). asigurarea cooperării dintre instituţiile membre; 
d). evaluarea anuală a activităţii din domeniu; 
e). dezvoltarea unui sistem integrat de răspuns inter-instituţional la nevoile 

victimelor violenţei în familie;  
f). conceperea unei metodologii unitare de intervenţie şi relaţionare între 

instituţiile care acordă servicii publice şi sociale în domeniul violenţei în 

familie;  
g). promovarea unor instrumente şi proceduri ce ţin de managementul 

informaţiei şi sinteza relevantă la nivel statistic;  

h). monitorizarea stadiului demersurilor în domeniu, cerute prin reglementările 
naţionale şi internaţionale, la nivelul judeţului;  

i). facilitarea participării comune a partenerilor în programe de instruire şi 

proiecte ce vizează prevenirea, monitorizarea şi combaterea violenţei în 
familie; 

j). identificarea şi colaborarea la accesarea surselor de finanţare pentru 

programele şi proiectele ce vizează prevenirea, monitorizarea şi combaterea 
violenţei în familie; 

 

 
Capitolul IV  

Organizarea Echipei intersectoriale  
 

Art.5. Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

este organizată într-o structură de conducere şi un secretariat tehnic. 
Art.6.  Structura de conducere se compune dintr-un Preşedinte şi un 

Vicepreşedinte, aleşi prin vot dintre membrii echipei, cu un mandat de 1 an.  Preşedintele 

reprezintă Echipa intersectorială în relaţiile cu terţii.   
Art.7. (1) Secretariatul Tehnic al Echipei intersectoriale este asigurat de către 

Centrul de Prevenire şi Combatere a Violenţei în Familie din cadrul Institutului Est 

European de Sănătate a Reproducerii.   
(2) Secretariatul Tehnic are următoarele atribuţii:  

a). convoacă întrunirile Echipei la decizia Preşedintelui;  

b). propune ordinea de zi a întrunirilor pe baza consultării prealabile a 
membrilor;  

c). asigură spaţiul şi suportul tehnic necesare pentru buna desfăşurare a 

întrunirilor;  
d). întocmeşte minuta fiecărei întruniri;  

e). asigură activităţile de registratură, corespondenţă şi arhivare.   
Art.8.  Echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

poate constitui grupuri de lucru pe teme specifice, cum ar fi: strategii şi politici, prevenire 

şi comunicare, intervenţie, monitorizare şi evaluare, finanţare, şi altele. Grupurile de lucru 
raportează plenului Echipei activitatea lor.   
 

 
Capitolul V 

Procedurile de lucru la nivelul Echipei intersectoriale  

 
Art.9. (1) Echipa intersectorială se întruneşte trimestrial, în ultima zi de joi a 

fiecărei ultime luni din trimestru, la ora 10:00, membrii săi fiind convocaţi prin adresă 

scrisă trimisă la secretariatul instituţiei pe care o reprezintă. 
(2) Echipa intersectorială se poate întruni şi în situaţii excepţionale, ori de câte ori 

obiectivele urmărite  reclamă acest fapt.   



(3) Prezenţa la şedinţe este obligatorie, iar absenţa de la lucrări se va aduce la 
cunoştinţa Secretariatului Tehnic.   

(4) Lucrările Echipei intersectoriale se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor 

săi.  În lipsă de cvorum, şedinţa de lucru se reprogramează la un interval de maximum o 
săptămână.   

Art.10. (1) Costurile participării membrilor la întrunirile Echipei intersectoriale se 

asigură de instituţiile respective.   
(2) Locul de întrunire este sediul Institutului Est European de Sănătate a 

Reproducerii din Tîrgu Mureş, str. Moldovei nr. 1 sau un alt sediu propus de către 

instituţiile partenere şi acceptat de către Secretariatul Tehnic.   
Art.11. (1) Fiecare întrunire a Echipei este moderată prin rotaţie de către unul din 

membrii săi, care asigură conducerea lucrărilor.   

(2) Fiecare întrunire se finalizează cu o minută întocmită de către Secretariatul 
Tehnic, minută care se va transmite tuturor membrilor echipei în termen de 5 zile de la 
ultima întrunire.   

 
 

Capitolul VI 

Schimbarea şi revocarea membrilor 
 

Art.12. (1) Activitatea fiecărui membru al Echipei intersectoriale poate fi suplinită 
de un membru supleant, desemnat de către instituţia de care aparţine membrul înlocuit.   

(2) Schimbarea unui membru al Echipei intersectoriale se face de către instituţia 

membră care l-a delegat şi se aduce la cunoştinţă, în scris, Secretariatului Tehnic. 
Art.13. (1) Calitatea de membru al Echipei intersectoriale încetează în caz de 

revocare, demisie sau deces.   

(2) Membrii Echipei intersectoriale pot fi revocaţi în cazul în care se constată 
existenţa următoarelor situaţii: 

a) au săvârşit fapte penale pentru care au suferit condamnări definitive;  

b) nu îndeplinesc atribuţiile prevăzute în capitolului III;  
c) dovedesc un real dezinteres în legătură cu activitatea şi obiectivele Echipei;   
(3) Un membru este revocat de drept în condiţiile prevăzute de art.13 alin. (1)  

punctul „a”. 
(4) În condiţiile prevăzute de art.13 alin. (1) punctele „b” şi „c” revocarea 

membrului operează după înştiinţarea prealabilă a instituţiei pe care o reprezintă, cu votul 

majorităţii simple a membrilor Echipei.  
(5) Instituţia al cărui membru a fost revocat va fi înştiinţată în scris de acest fapt şi 

are obligaţia de a numi un alt reprezentant în Echipa intersectorială.  
 
 

Capitolul VII  
Dispoziţii finale 

 

Art.14. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Echipei 
intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie judeţul 
Mureş a fost adoptat prin acordul tuturor membrilor săi şi aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.____ nr.25.10.2012. 
Art.15. (1) Prezentul regulament poate fi modificat din iniţiativa oricăruia dintre 

membrii Echipei intersectoriale.  

(2) Propunerile de modificare vor fi puse pe ordinea de zi a şedinţei Echipei 
intersectoriale şi comunicate membrilor cu cel puţin 10 zile înainte de întrunirea acestuia, 
urmând să fie puse în discuţie, adoptate prin consensul membrilor şi validate prin hotărâre 

de către Consiliul Judeţean Mureş.   



 

 

 
 


