
Raport 2006 
INFORMAREA SI CONSILIEREA 

Activitatea de informare s-a desfasurat in cadrul proiectului „Biroul de Consiliere pentru 
Cetateni” - initiat de GRADO in iunie 2002 proiectul a fost finantat in perioada 2002 – 
2004 prin Programele Phare ale Uniunii Europene si in perioada   in baza finantarii 
primite de la Consiliul Local al Sectorului 6 (mai 2005 – decembrie 2005).  
In activitatea de informare a cetatenilor au fost folosite bazele de date INFOBCC si 
LEGE 4, precum si Hotararile Consiliului Local Sector 6, materiale informative ale unor 
institutii cum ar fi: Autoritatea Tutelara pentru Protectia Copilului – Bucuresti, 
SPPDCDH sector 6, Inspectoratele scolare, Directia de Sanatate Publica, Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii, Caminele Spital si de Batrani, Administratia 
Fondului Imobiliar, Agentia Nationala pentru Locuinta, Administratia Financiara sector 
6, Federatia Asociatiilor de Proprietari, Asociatii, Organizatii si Fundatii din sector si din 
municipiul Bucuresti, Judecatorii.  
Solicitarile primite au fost in legatura cu adrese, numere de telefon, acte normative, orarul 
de lucru cu publicul al anumitor institutii, persoane de contact. De asemenea, cand a fost 
cazul, beneficiarilor li s-au pus la dispozitie tipizatele necesare pentru intocmirea 
dosarelor necesare in vederea adresarii catre anumite institutii si li s-a oferit ajutor in 
completarea acestora sau in elaborarea cererilor catre institutii. 
Activitatea de informare se realizeaza pe baza accesului la un sistem informational 
national care este actualizat periodic cu ultimele modificari survenite in sistemul juridic 
romanesc, precum si pe baza informatiilor cuprinse in baza de date a Biroului realizata la 
nivel local. 
Domeniile in care se acorda informare cetatenilor sunt: regimul proprietatii, drepturi si 
obligatii civile, asistenta sociala, raporturi de munca, asigurari sociale, servici publice, 
impozite si taxe, procedura notariala, sanatate, invatamant, protectia consumatorului, 
protectia copilului si informare europeana.  
Activitatea de consiliere este cuprinsa tot in cadrul proiectului „Biroul de Consiliere 
pentru Cetateni”. Consilierea s-a realizat in toate cele 13 domenii mentionate anterior, cu 
respectarea celor patru principii de baza in functionarea BCC: gratuitate, impartialitate, 
independenta, confidentialitate. 
Consilierul pune in practica procesul de consiliere intervievand beneficiarul in scopul 
obtinerii de informatii complete referitoare la problema cu care se confrunta (sunt folosite 
comunicarea verbala si nonverbala, feed-backul, parafrazarea, sumarizarea, ascultarea 
activa, empatia). In cadrul acestui demers se incearca impreuna cu beneficiarul 
identificarea si analizarea alternativelor de rezolvare a problemei.   
In anul 2006 au beneficiat de servicii de informare si consiliere un numar de aproximativ  
de 375 beneficiari atat din Bucuresti cat si din alte localitati. 

 INFORMAREA  EUROPEANA 

Aceasta activitate a fost realizata de specialistii GRADO – persoane instruite in domeniul 
informarii europene si a constat in organizarea de intalniri, seminarii si traininguri care au 
avut drept grup tinta reprezentantii institutiilor publice: Primaria sectorului 6 (Directia de 



Integrare Europeana, Serviciul de Management Proiecte, Biroul de Relatii cu Cetatenii), 
Casa Locala de Pensii, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, 
Administratia Finantelor Publice, Agentia Locala de Ocupare a Fortei de Munca, Directia 
de Taxe si Impozite, Inspectoratul Scolar, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere 
Antidrog, precum si Inspectoratul Teritorial de Munca, Casa de Asigurari de Sanatate, 
Oficiul pentru Protectia Consumatorului, Sectiile de politie din  Bucuresti.  
Tematica acestor intalniri a vizat: istoricul Uniunii Europene, institutiile europene, 
drepturile cetatenilor europeni, drepturile cetatenilor din tarile terte care calatoresc sau 
muncesc in tarile membre ale UE, finantarile europene, fondurile structurale si de 
coeziune.  

Asociatia GRADO este membra a retelei Eurodesk care ofera asistenta si sprijin direct si 
online pentru institutiile implicate in lucrul cu tinerii. Eurodesk este un serviciu care ofera 
informatii europene pentru tineri, urmarind imbunatatirea accesului la informatia 
europeana pentru tineri si pentru cei care lucreaza cu tinerii.   

GRADO este membru al retelei multiplicatorilor de informatie europeana, retea initiata 
de Delegatia Comisiei Europene in Romania si formata din institutii cu atributii in 
diseminarea informatiilor pe tematici europene. De asemenea, in cadrul organizatiei 
exista si un  trainer pe afaceri europene recunoscut de Delegatia Comisiei Europene in 
Romania. 

INITIEREA DE POLITICI PUBLICE 

Dincolo de relatia cu cetatenii, GRADO interactioneaza cu institutiile locale sau centrale, 
cu sectorul neguvernamental si mass-media. Aceste relatii sunt necesare pe de o parte 
pentru a rapunde in mod obiectiv si corect cerintelor cetatenilor care se adreseaza 
organizatiei, precum si pentru a sprijini autoritatile cu informatii utile in vederea 
imbunatatirii serviciilor lor.  
Prin proiectele implementate, organizatia GRADO este mereu in mijlocul cetatenilor, 
intra in contact cu acestia, le afla problemele, incearca sa le ofere cetatenilor solutii de 
rezolvare a acestora, ofera servicii directe cu caracter social. Datorita acestor activitati 
organizatia este recunoscuta in comunitate si reprezinta o interfata intre cetateni si 
institutiile publice. 
In decursul anului 2005 au existat mai multe initiative de imbunatatire a cadrului legal 
din tara noastra.  
O prima initiativa se refera la Legea 217 / 2003 privind prevenirea si combaterea  
violentei domestice. Astfel, GRADO a elaborat alaturi de alte ONGuri membre ale 
Coalitiei propuneri de modificare a Legii 217 / 2003 si de introducere a ordinului de 
restrictie. In toata aceasta activitate, Organizatia GRADO, Secretariat General al  
Coalitiei VIF inca din luna martie a anului 2004, a dezvoltat relatii de lucru cu institutiile 
publice direct implicate in problematica violentei domestice: MMSSF, Agentia pentru 
Protectia Familiei, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse, Comisia pentru Egalitate 
de Sanse din Camera Deputatilor, Ministerul de Justitie,  
O alta initiativa este legata de implicarea GRADO in dezvoltarea conceptului de egalitate 
de sanse intre femei si barbati in Romania. Astfel, ca membru al Comisiei Municipale 



pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, GRADO a avut initiative concrete 
privind constituirea grupurilor de lucru in concordanta cu Strategia Nationala pentru 
Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006-2009 si a planului de 
actiuni intocmit conform strategiei – HG 319/ 2006. 

VIOLENTA DOMESTICA 

In perioada 25 noiembrie – 10 decembrie Coalitia nationala a ONGurilor implicate in 
Programe privind Prevenirea si Combaterea Violentei Impotriva Femeii a desfasurat 
campania “16 Zile Internationale de Activism Impotriva Violentei asupra Femeii”.  In 
aceasta perioada organizatiile membre ale Coalitiei VIF au desfasurat pe plan local 
activitati in vederea constientizarii cetatenilor si a factorilor de decizie cu privire la 
implicatiile fenomenului de violenta in familie si necesitatea eficientizarii legislatiei in 
domeniu. Campania s-a incheiat in data de 10 decembrie – Ziua Internationala a 
Drepturilor Omului, cu un moment de veghe cu candele in memoria femeilor care au 
murit in urma actelor de violenta in familie. 
 Un reprezentant al organizatiei GRADO a participat la intalnirile de lucru organizate de 
Agentia Nationala pentru Protectia Familiei. Intalnirile au vizat: elaborarea Strategiei 
Nationale de Prevenire si Combatere a Violentei Domestice, reforma legislatiei in 
domeniul violentei in familie, curricula pentru asistentii familiali.  

 
„Politici publice si o finantare transparenta in domeniul violentei in familie” 

Proiectul „Politici publice si o finantare transparenta in domeniul violentei in familie” a 
fost  finantat de USAID – Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala prin 
World Learning - Programul de Consolidare a Societatii Civile din Romania. 

Prin activitatile desfasurate in cadrul acestui proiect ne-am propus sa realizam o imagine 
cat mai reala asupra finantarilor acordate de institutiile publice de la bugetul local si / sau 
central pentru sprijinirea activitatilor de prevenire si combatere a violentei in familie sau 
a serviciilor sociale destinate victimelor violentei in familie. De asemenea, dorim sa 
constientizam autoritatile direct interesate si publicul larg asupra prevederilor legii si 
asupra nevoii alocarii de resurse financiare pentru sustinerea acestor servicii. 

Monitorizarea a fost realizata de reprezentantii celor 10 organizatii membre ale Coalitiei 
Nationale Impotriva Violentei (CNIV), sub coordonarea GRADO: 
1. GRADO – Asociatia Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului ( 
www.grado.org.ro)   
2. Asociatia Pas Alternativ - Brasov 
3. APFR - Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania –  Timisoara ( www.apfr.ro 
)   
4. AFIV - Asociatia Femeilor Impotriva Violentei – Artemis – Cluj-Napoca ( 
www.artemis.com.ro ) 
5. CMSC - Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – Iasi ( www.cmsc.ro ) 
6. Fundatia Catharsis - Iasi 

http://www.apfr.ro/
http://www.artemis.com.ro/
http://www.cmsc.ro/


7. SEF - Fundatia Sanse Egale pentru Femei - Iasi ( www.sef.ro )  
8. Fundatia Veritas – Sighisoara ( www.veritas.ro ) 
9. Fundatia Conexiuni – Deva ( www.fundatiaconexiuni.ro ) 
10. IEESR - Fundatia Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii – Targu Mures  
  
Perioada la care se refera monitorizarea: 2005 – 2006.  

Institutiile monitorizate : 
a. institutii centrale:  

• Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei,  
• Ministerul Administratiei si Internelor,  
• Ministerul Educatiei si Cercetarii,  
• Ministerul Sanatatii.   

b. institutii locale: 

• Consiliul Judetean,  
• Consiliul Local,  
• Primaria,   
• Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie,  
• Inspectoratul General de Politie, 
• Serviciul de Probatiune.  

Judetele monitorizate:  
ALBA GIURGIU 
ARAD HARGHITA 
ARGES HUNEDOARA 
BACAU IALOMITA 
BOTOSANI IASI 
BRASOV MURES 
CARAS – SEVERIN  NEAMT 
CLUJ SIBIU 
GALATI TIMIS 
GORJ VASLUI 

De asemenea, activitatea de monitorizare s-a desfasurat si in municipiul Bucuresti, atat la 
nivelul institutiilor centrale mentionate anterior, cat si la nivelul institutiilor locale din 
cele 6 sectoare. 

Monitorizarea institutiilor publice s-a realizat prin utilizarea urmatoarelor instrumente: 
· Solicitarea de informatii in baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public si urmarirea modului in care s-a raspuns. 
· Studiul documentelor aflate pe site-urile institutiilor mai sus mentionate in vederea 
identificarii demersurilor si activitatilor desfasurate in vederea prevenirii si combaterii 
violentei domestice; 

http://www.sef.ro/
http://www.veritas.ro/
http://www.fundatiaconexiuni.ro/


· Verificari telefonice – discutii telefonice cu reprezentantii institutiilor monitorizate in 
vederea verificarii autenticitatii informatiilor prezentate in raspunsurile la adrese. 

INFORMATII SOLICITATE IN CADRUL PROCESULUI DE MONITORIZARE 

INSTITUTII CENTRALE 
- bugetul alocat de aceste institutii in vederea realizarii activitatilor prevazute in Legea 
217 / 2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie: infiintarea de servicii, 
sprijin financiar pentru serviciile deja infiintate, specializarea personalului care lucreaza 
cu victimele si agresorii, activitati de prevenire: campanii, evenimente 

CONSILIUL JUDETEAN (CJ) 
- proiectele de hotarari privind violenta in familie propuse in perioada 2005 - 2006 
- hotararile privind violenta in familie adoptate in perioada 2005 - 2006 
- bugetul total al Consiliului Judetean pentru anul 2005 si respectiv 2006 (suma) 
- bugetul alocat pe violenta in familie pentru anul 2006 (suma) 
- modalitatea de alocare a fondurilor pentru serviciile sociale – evidentiata prin bugetul 
judetean si alocarile catre bugetele locale 
- alte contributii in desfasurarea activitatilor prevazute de Legea 217/2003 (personal, 
cladiri) 
- parteneriate public / private realizate in vederea implementarii Legii 217 / 2003 
- centre de consiliere sau adaposturi pentru victimele violentei in familie sustinute 
financiar din bugetul Consiliului Judetean 
- suma alocata pentru un serviciu – centru de consiliere, adapost (destinat victimelor 
violentei sau agresorilor) si pentru un beneficiar (victima a violentei) pe parcursul unei 
luni / an  
- proiecte finantate de Consiliul Judetean in domeniul serviciilor sociale, altele decat cele 
care fac obiectul Legi 217 / 2003 

CONSILIUL LOCAL (CL) - PRIMARIA 
- proiectele de hotarari  si hotarari privind violenta in familie propuse in perioada 2005 - 
2006 
- bugetul total al Consiliului Local  pentru anul 2005 si respectiv 2006 (suma) 
- bugetul alocat pe violenta in familie pentru anul 2006 (suma) 
- modalitatea de alocare a fondurilor pentru serviciile sociale – evidentiata prin bugetul 
judetean si alocarile catre bugetele locale 
- alte contributii in desfasurarea activitatilor prevazute de Legea 217/2003 (personal, 
cladiri) 
- centre de consiliere sau adaposturi pentru victimele violentei in familie sustinute 
financiar din bugetul Consiliului local  
- suma alocata pentru un serviciu – centru de consiliere, adapost (destinat victimelor 
violentei sau agresorilor) si pentru un beneficiar (victima a violentei) pe parcursul unei 
luni / an  
- parteneriate public / private realizate in vederea implementarii Legii 217 / 2003 
- proiecte finantate de Consiliul Local in domeniul serviciilor sociale, altele decat cele 
care fac obiectul Legii 217 / 2003 



- numarul de acte juridice si de certificate medico – legale platite din bugetul Consiliului 
local pe baza aprobarii Primarului, conform art. 24, alin. 2 din legea 217 / 2003 privind 
Prevenirea si combaterea violentei in familie 

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE (DMSSF) 
- numarul persoanelor din institutie specializate in vederea lucrului cu victimele violentei 
domestice si cu agresorii 
- numarul de cazuri de victime ale violenta in familie inregistrate in anul 2005  si 2006 
- numarul de prestatori de servicii in domeniul violentei in familie acreditati la nivelul 
judetului si numele acestora 
- numarul de persoane si specializarea angajatilor care asigura serviciile sociale in 
domeniul violentei in familie din unitatile acreditate de DMSSF 
- proiecte si activitati desfasurate in domeniul violentei in familie 
- costul / serviciu (destinat victimelor violentei sau agresorilor) si costul / beneficiar 
(victima a violentei) pe parcursul unei luni sau a unui an  

INSPECTORATUL GENERAL DE POLITIE (IGP) 
- Numarul de cazuri de violenta in familie inregistrate conform art. 2, paragraf 1 din 
Legea 217 privind prevenirea si combaterea violentei in familie in 2005 si 2006  
- Numarul de plangeri retrase de persoanele victime ale violentei dupa inregistrare in 
2005 si 2006 
- Specializarea persoanelor care lucreaza cu victimele violentei in familie sau care 
instrumenteaza cazurile de violenta in familie 
- Bugetul alocat domeniului violentei in familie in cadrul institutiei (persoanal, activitati, 
etc.) in 2005 si 2006   

SERVICIUL DE PROBATIUNE  
- numarul persoanelor din institutie specializate in vederea lucrului cu victimele violentei 
in familie si cu agresorii 
- numarul de cazuri inregistrate in domeniul violentei in familie si specificul acestora 

 
PARTICIPAREA LA ACTIVITATI DE INSTRUIRE 

Sesiuni de training din 6 şi 8 septembrie 2006 la FDSC, TRIALOG si Eurostep 
Managementul proiectelor finantate din fonduri europene – Bruxelles – training 
organizat   de Welcome Europe – noiembrie 2006 
Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale – Bucuresti – training 
organizat   de Institutul Roman de Training – iulie 2006 
Participarea ONG – urilor in procesul de elaborare a bugetelor – octombrie 2006 
Seminar Team Europa Romania – octombrie 2006 
  

PARTICIPAREA LA EVENIMENTE 



Asociatia GRADO a initiat si a participat, in decursul anului 2006 la mai multe 
evenimente, care i-au asigurat vizibilitatea la nivel local si central. 

· Ministerul Administratiei si Internelor – Directia Generala de Politie a Municipiului 
Bucuresti – Serviciul Analiza si Prevenire a Criminialitatii  - intilnire – dezbatere având 
ca subiect prevenirea violenţei în familie - februarie 2006 
· Comisia pentru Egalitate de Sanse pentru Femei si Barbati – atelier de lucru in cadrul 
proiectului ,,Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul Europei – februarie 2006 
· Ministerul Integrarii Europene – conferinta de presa si seminar ,, Transparenta + 
Comunicare = Incredere” – februarie 2006 
· Primaria sectorului 6 – seminarul ,,Siguranta in scoli” – mai 2006 
· Transparency International Romania si Ambasada Republicii Federale Germania  - 
conferinta ,, Politicii si strategii de prevenire a coruptiei” – mai 2006 
· Team Europe – seminar ,,Raport de monitorizare a Romaniei” – mai 2006 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, USAID si JSI – Intalnirea 
Consultativa Anuala privind Prevenirea si Combaterea Violentei in Familie – iunie 2006 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Agentia National pentru Protectia 
Familiei – Conferinta Nationala cu tema ,, Imbunatatirea cadrului legal privind 
prevenirea si combaterea violentei in familie – Premisele unei societaii non- violente’’ 
· USAID SI World Learning for International Development – conferinta – iulie 2006 
· Ministerul Afacerilor Externe si  Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile – 
seminar,, Organizatiile neguvernamentale din Romania si politica de cooperare pentru 
dezvoltare”- septembrie 2006 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – sedinta de lucru a Consilului 
Consultativ – octombrie 2006 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Agentia Nationala pentru Protectia 
Familiei – intilnire in vederea elaborarii ghidului de bune practici in domeniul prevenirii 
si combaterii violentei in familie – Caciulata – noiembrie 2006 
· Inspectoratul General de Politie – masa rotunda cu tema ,, Violenta domestica ne 
priveste pe toti’’ – noiembrie 2006 
· Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen si Agentia de Dezvoltare Comunitara 
,,Impreuna” – dezbatere publica ,, Diversitatea intereselor electoratului feminin pe agenda 
politica din Romania” – noiembrie 2006 
· Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor – Comisia pentru Egalitate de Sanse pentru 
Femei si Barbati – sedinta privind ,, Violenta impotriva femeilor, inclusiv violenta in 
familie’’ – decembrie 2006 

PARTENERIATE 

Organizatia GRADO a incheiat parteneriate cu urmatoarele institutii: 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 
· Primaria Sectorului 6 
· Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti 
· Directia Generala a Penitenciarelor 
· Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati 
· Agentia Nationala pentru Protectia Familiei 



· Agentia Nationala AntiDrog 
· Administratia Scolilor Sector 6 
· Institutul National pentru Promovarea Drepturilor Proprietarilor 

o Cereri de finantare depuse in parteneriat cu urmatoarele institutii: 
· Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 
· Primaria Sectorului 6 
· Asociatia Nationala a Magistratilor din Romania 
· Ministerul Administratiei si Internelor 
· Prefectura Bucuresti 

 
CERERI DE FINANTARE ELABORATE SI DEPUSE SPRE FINANTARE 

· Februarie 2006 – United Way Romania – violenta domestica 
· Martie 2006 – Primaria Municipiului Bucuresti – Birou de consiliere  pentru cetateni 
· Aprilie 2006 – Delegatia Comisiei Europene in Romania – ,,Satul romanesc mai 
aproape de   Europa’’ 
· Aprilie 2006 – World Learling for International Development – ,,Politici publice si o 
finantare transparenta in domeniul violentei domestice’’ 
· August 2006 – IOCC Romania – Cosolidarea Coalitiei Nationale a ONG-urilor 
Impotriva Violentei in Familie 
· August  2006 - CEE Trust –,,Politicii publice si o buna guvernare ‘’  
· Iulie 2006 – CEE Trust - ,,Maine si tu poti fii o victima” 
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