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I.

Introducere

Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului este o asociatie nonprofit
neguvernamentala, apolitica al carei scop este apararea prin toate mijloacele legale a
persoanelor lezate in drepturile si libertatile lor fundamentale, totodata aceasta asociatie
lupta pentru promovarea cunoasterii si respectarii acestor drepturi.
Misiunea GRADO este apărarea, prin toate mijloacele legale, a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului şi promovarea cunoaşterii şi respectării acestora.

1.
2.
3.
4.
5.

Obiectivele GRADO sunt urmatoarele:
implicarea în reforma penală;
educaţia pentru democraţie;
apărarea persoanelor ale caror drepturi au fost încălcate;
dezvoltarea politicii de finanţare mixta a activităţilor GRADO;
dezvoltarea structurilor execuţionale ale asociaţiei.

1. RESURSE JURIDICE PENTRU DREPTURILE OMULUI
1.1 Programul de asistenţă juridică
1.2. Reforma penală
2. ASISTENŢĂ ŞI MONITORIZARE A DREPTURILOR OMULUI
2.1 Programe pentru refugiaţi şi repatriaţi
2.2 Programe pentru protecţia drepturilor femeii
2.3 Programe pentru protecţia drepturilor minorului
2.4 Programe de asistenţă şi educaţie în penitenciare
3. EDUCAŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
3.1 Programe de educaţie pentru democraţie în şcoli şi licee
3.2 Programe de educaţie comunitară
3.3 Programe de educaţie pentru adulţi
Activitatea GRADO în anul 2007 s-a desfasurat pe două coordonate:
I. desfasurarea programelor asociatiei conform strategiei aprobate in anul 2002
II. participarea la activitati similare si evenimente interne si internationale
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II.

Programe desfasurate in anul 2007

1. RESURSE JURIDICE PENTRU DREPTURILE OMULUI

1.1 Programul de asistenţă juridică
Informarea si consilierea cetatenilor

Proiectul „Birou de Consiliere pentru Cetateni Sector 6 Bucuresti” a fost initiat in anul
2002 de catre Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului in parteneriat cu Primaria
sectorului 6 Bucuresti.
In raporturile cu organizatia fondatoare si cu Primaria sectorului 6, Biroul de
Consiliere pentru Cetateni (BCC) isi mentine independenta necesara desfasurarii activitatilor
in conformitate cu cerintele programului.
BCC sector 6 face parte din Asociatia Nationala a Birourilor de Consiliere pentru
Cetateni.
ANBCC este o organnizatie neguvernamentala, non-profit, infiintata in vederea
indrumarii si sprijinirii activitatii desfasurate de BCC. Din asociatie fac parte 53 de organizatii
neguvernamentale care au infiintat Birouri de Consiliere si puncte de lucru ale acestora in
peste 100 de localitati urbane si rurale din tara.

Serviciile oferite de BCC
Principalele tipuri de servicii pe care BCC le ofera cetatenilor sectorului 6 al Capitalei sunt:
 informarea – reglementari legale, unde trebuie sa se adreseze solicitantul, datele de
contact ale institutiilor, informatii utile despre programul de lucru si formularistica
specifica;
 consilierea – solicitantul este ajutat sa ia o decizie referitoare la modalitatea de
rezolvare a
problemei sale, expunandu-i-se toate posibilitatile de actiune si consecintele
acestora.
Dincolo de relatia cu cetatenii, BCC interactioneaza cu institutii locale sau nationale,
mass-media si sectorul neguvernamental. Aceste relatii sunt necesare pe de o parte pentru a
satisface in mod obiectiv si corect cerintele cetatenilor de informare si consiliere si pe de alta
parte pentru a oferi autoritatilor informatii utile in vederea imbunatatirii serviciilor lor.
Astfel, periodic sunt intocmite rapoarte de evidenta statistica in cadrul carora sunt
sintetizate atat aspectele calitative ce privesc gradul de satisfactie a clientului cat si
aspectele cantitative ale serviciilor oferite de Birou: numarul de solicitanti, genul acestora,
domenii vizate, ponderea segmentelor de varsta, a gradului de ocupare profesionala, nivel
educational, alte informatii relevante din punct de vedere sociologic.
Domeniile in care BCC ofera servicii
BCC ofera informare si consiliere in 12 domenii de larg interes public. Acestea au fost
determinate in urma unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbana CURS,
sondaj care a identificat atat nevoile cetatenilor, cat si serviciile oferite in acest moment.
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Celor 12 domenii de interes rezultate in urma acestui sondaj li s-au adaugat multiple
subdomenii a caror necesitate a rezultat in urma activitatii desfasurate de catre BCC.
1. Sanatate publica
- medicamente compensate, gratuite
- inscrierea la medicul de familie
- schimbarea medicului de familie
- tratament in strainatate
- plata asigurarilor de sanatate
- certificate de sanatate pentru animale
- vaccinarea animalelor
- analiza produselor din carne
- aviz sanitar- veterinar de functionare
- certificat medical in vederea obtinerii permisului de conducere
- internari in spital
- autorizatii sanitar-veterinare pentru importul/exportul unor produse
- aprobari pentru aparate si proteze medicale
2. Asistenta sociala
- ajutor social
- alocatia de stat pentru copii
- alocatia suplimentara pentru familiile cu mai multi copii
- alocatia de intretinere pentru un copil luat in plasament social
- compensatia pentru caldura
- obtinerea unei locuinte sociale
- obtinerea calitatii de asistenta maternala
- ajutor social de urgenta
- cantine sociale
3. Asigurari sociale
- informatii despre pensionare
- intocmirea dosarului pentru pierderea capacitatii de munca
- informatii despre pensionarea medicala
- obtinerea ajutorul de deces
- obtinerea ajutorului de inmormantare
- cotizatii CNPAS
- bilete de tratament pentru pensionari
- facilitati acordate penrsoanelor cu handicap
- obtinerea certificatului de handicapat
- internarea intr-un camin-spital
- internare batran in camin
- pensie de insotitor handicapat
- recalculari, recorelari, rectificari pensii
- imprumuturi CNPAS
- inscriere la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
- obtinerea ajutorului pentru handicapat
- modul de calcul al pensiei
- drepturi de asigurari sociale
4. Raporturi de munca
- obtinerea unui loc de munca prin AOFP
- cursuri de calificare si recalificare organizate de AOFP
- ajutor de somaj
- alocatie de sprijin
- desfacerea contractului de munca
- ilegalitati privind conditiile de munca
- vizare carnet de somaj
- intocmire dosare pentru accidente de munca
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5.

6.

7.

8.

9.

- disponibilizare personal
- eliberarea adeverintei pentru luarea in evidenta pentru un loc de munca
- informarea, consilierea persoanelor fara loc de munca
- consilierea somerilor pentru infiintarea unui IMM
- oferirea de credite pentru agentii economici care angajeaza someri
- inregistrarea contractelor de munca
- protectia muncii; evidenta carnetelor de munca
Protectia consumatorului
- reclamarea calitatii produselor
- reclamarea incalcarii legislatiei comerciale
Drepturi si obligatii civile
- sesizarea incalcarii drepturilor omului
- dreptul la petitionare
- dreptul la informatie
- libertatea individuala
- dreptul la libera circulatie
- dreptul la invatatura
- secretul corespondentei
- inviolabilitatea domiciliului
- libertatea constiintei
- libertatea de exprimare
- deschiderea unei actiuni in justitie
- contestarea unei decizii administrative
- plangeri impotriva actelor administratiei publice locale
- plangeri impotriva actelor administratiei publice centrale
- plangeri impotriva actelor regiilor autonome
Regimul proprietatii
- autorizatie de constructie
- inscrierea in cadastru, registrul agricol sau fond funciar
- domeniul public
- retrocedare teren
- drept de proprietate
- contracte de inchiriere
- probleme ale asociatiilor de locatari / proprietari
- certificate de urbanism
- obtinerea schitei spatiului sau a schitei cadastrale
- scoaterea de sub ipoteca a unor imobile
Impozite si taxe
- impozite si taxe locale
- impozitul pe venitul global
- adeverinte de venit eliberate de Administratia Financiara
- eliberare de certificate fiscale
- eliberare de adeverinta fiscale pentru ajutor de somaj, spitalizare si plecari
in strainatate
- impozit pe profit
- TVA; Accize
- Impozit pe dividende
- Taxa de timbru
- Termenul de completare a fiselor fiscale
- Termenul de depunere a declaratiei de impunere
Invatamant
- inscrierea/ transferul elevilor
- informatii privind alocarea burselor de studiu
- cereri suplinire invatamant
- perfectionarea profesionala a cadrelor didactice si obtinerea gradatiilor
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10. Procedura notariala
- intocmire de acte de vanzare-cumparare, succesiuni, testament
- legalizari, autentificari de acte, declaratii notariale, procuri
11. Protectia copilului
- aspecte referitoare la tutela: informatii, cereri, acte necesare, incredintarea
copilului dupa divort
- sesizarea actelor de violenta in familie savarsite asupra copiilor
- adoptia unui copil
- curatela
12. Servicii publice
- obtinerea unei locuinte din fondul locativ de stat
- eliberarea certificatului de nastere, deces, casatorie, divort
- reconstituirea si intocmirea unor noi acte de stare civila
- probleme privind protectia mediului
- caini vagabonzi
- eliberarea/ preschimbarea de acte de identitate
- eliberarea/ preschimbarea pasaportului
- instalare, reparare, modificare instalatii apa
- instalare, reparare, modificare instalatii electricitate
- instalare, reparare, modificare instalatii gaze
- individualizarea contorizarii furnizarii de apa, energie termica si electrica,
gaze naturale
- reclamatii privind functionarea instalatiilor
- debransari caldura
- modificarea instalatiilor de incalzire
- tarifele practicate de furnizorii de apa, energie termica si electrica, gaze
- reclamatii privind poluarea mediului
- eliberarea duplicatelor dupa actele de stare civila.
Beneficiarilor li s-au pus la dispozitie, cand a fost cazul, tipizatele 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.
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.
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.
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.
Activitatea Biroului de Consiliere pentru Cetateni – BCC a fost finantat in perioada
2002 – 2004 prin Programele Phare ale Uniunii Europene si in perioada mai 2005 –
decembrie 2005 in baza finantarii primite de la Consiliul Local al Sectorului 6.
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Activitatea BCC a fost finantata in anul 2007 din fondurile GRADO.
In anul 2007 au beneficiat de servicii de informare si consiliere un numar de
aproximativ de 270 beneficiari din Bucuresti cat si din alte localitati.

2. ASISTENŢĂ ŞI MONITORIZARE A DREPTURILOR OMULUI
2.2 Programe pentru protecţia drepturilor femeii
Federatia “Coalitia nationala împotriva violentei”
Federatia a obtinut personalitate juridica in luna iulie 2007. Initiatorii sunt 16
organizatii neguvernamentale cu activitate in domeniul combaterii violentei impotriva femeii.
GRADO a asigurat activitatea de Secretariat General si functia de Presedinte al Federatiei.
Federatia este rezultatul unui proces de durata a coorodonarii eforturilor ONG-urilor
active in domeniu. Coalitia a functionat in mod informal 2003 -2007.

Initierea de politici publice
In decursul anului 2007 a continuat activitatea imbunatatire a cadrului legal din tara
noastra.
O 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. Au a vut loc intilniri
cu reprezentantii institutiilor 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 dezvoltarea conceptului de egalitate de sanse intre femei
si barbati in Romania. GRADO, in calitate de membru al Comisiei Municipale pentru
Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, aparticipat la lucrarile acestei comisiii.

„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
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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 catre GRADO in paarteneriat cu 10 organizatii
membre ale Coalitiei Nationale Impotriva Violentei (CNIV):
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
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:
o Consiliul Judetean,
o Consiliul Local,
o Primaria,
o Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie,
o Inspectoratul General de Politie,
o Serviciul de Probatiune.
Judetele monitorizate:
ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BOTOSANI
BRASOV
CARAS – SEVERIN

CLUJ
GALATI
GORJ
GIURGIU
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA

IASI
MURES
NEAMT
SIBIU
TIMIS
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:

9





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;
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
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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 Genaral 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
Concluzii
Din cele 141 de adrese transmise institutiilor publice monitorizate la nivel local si central,
doar 8 au ramas fara raspuns.
Au existat institutii care au raspuns confuz la adrese, astfel incat nu se intelege:
- care a fost numarul de proiecte de hotarari depuse spre aprobare si care a fost numarul
de hotarari aprobate
- daca serviciile sociale finantate sunt in domeniul violentei in familie sau acopera o aria
mai vasta de domenii
- daca exista un parteneriat intre institutiile publice si cele private la nivelul judetului
monitorizat in vederea furnizarii de servicii destinate atat victimelor, cat si agresorilor
- care este numarul serviciilor disponibile in sprijinul victimelor violentei in familie
Situatia numarului de cazuri inregistrate in cele 20 de judete monitorizate, in perioada
2005 - 2006:
Nr.
ctr.
1
2
3
4
5
6

Judet
Alba
Arad
Arges
Bacau
Botosani
Brasov

# cazuri 2005 - 2006
149
764
42
466
143
279
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Caras – Severin
Cluj
Galati
Giurgiu
Gorj
Harghita
Hunedoara
Ialomita
Iasi
Mures
Neamt
Sibiu
Timis
Vaslui
TOTAL

62
233
598
689
678
49
218
221
174
801
677
219
645
1224
8331

o

Se confunda in mod frecvent problematica violentei in familie cu alte tematici precum:
abuzul sexual, traficul de persoane, persoane marginalizate, persoane defavorizate,
fapt ce dovedeste o dificultate in definirea terminologiei

o

Chiar daca in prezent la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei exista un
sistem de raportare si respectiv colectare a datelor de la nivelul fiecarui judet,
numarul de cazuri raportate anual nu este unul real. Diferenta dintre numarul de
cazuri inregistrate si numarul real de cazuri la nivel national rezulta din faptul ca nu
toate institutiile care preiau victime raporteaza catre Compartimentul cu atributii in
domeniul Violentei in Familie din cadrul DMSSF si pentru ca nu toate victimele ajung
sa fie preluate de o institutie abilitata. Fundatia Institutul Est European de Sanatate a
Reproducerii deruleaza in prezent un proiect pilot in cateva judete care vizeaza
introducerea unui sistem integrat de inregistrare si raportare a cazurilor, sistem care
se doreste preluat si de catre ANPF. In cazul in care acest sistem va fi functional la
nivel national, pentru a fi eficient va trebui sa cuprinda raportari atat din partea
institutiilor publice cat si a ONGurilor care lucreaza cu victimele violentei si cu / sau
agresorii.

CONSILIUL JUDETEAN
o

La nivelul celor 20 de Consilii Judetene monitorizate au fost adoptate 8 Hotarari
avand ca subiect violenta in familie (Arad, Cluj, Galati, Harghita, Iasi, Sibiu si Vaslui)
– 4 in 2005 si 4 in 2006.

o

In anul 2005, in cele 20 de judete monitorizate au existat doar doua Consilii Judetene
care au alocat finantari pentru servicii destinate victimelor violentei in familie – Galati
si Mures
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o

In anul 2006, in cele 20 de judete monitorizate au existat opt Consilii Judetene care
au alocat finantari pentru servicii destinate victimelor violentei in familie – Caras –
Severin, Cluj, Galati, Harghita, Ialomita, Iasi, Mures, Vaslui

o

Bugetul alocat problematicii violentei in familie de cele 20 de Consilii Judetene
monitorizate a reprezentat 0,039 % din totalul bugetelor din anul 2005

o

In anul 2006, bugetul alocat problematicii violentei in familie la nivelul celor 20 de
Consilii Judetene monitorizate a reprezentat 0,056 % din totalul bugetelor acestor
institutii. Asadar, daca comparam bugetul destinat domeniului violenta in familie pe
parcursul celor 2 ani asupra carora am realizat activitatea de monitorizare, putem
constata ca bugetul alocat a crescut cu un procent de 0, 0,017 de la anul 2005 la anul
2006.

o
-

Doar 9 din cele 20 de Consilii Judetene monitorizate au precizat modalitati de
acordare a fondurilor pentru serviciile sociale:
Legislatia specificata: Legea 511 / 2004, Legea 379 / 2005, OU 45 / 2003
Pe baza Strategiei in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului si pe baza Planului
de Actiuni
Proiecte de Hotarari inaintate spre aprobare Consiliului Judetean
Fondurile sunt acordate pe baza unui buget realizat de institutii abilitate - DGASPC
Alte modalitati: consultarea directa cu reprezentantii Primariilor din judet, pe baza
numarului de beneficiari inregistrati la nivelul judetului, pe baza asistentei tehnice oferita
de DGFP, Inspectoratul Scolar Judetean, DMSS

La nivelul celorlalte judete aceste practici fie nu sunt cunsocute, fie nu sunt aplicate
corespunzator de reprezentantii institutiilor publice.
o

Din cele 20 de Consilii Judetene monitorizate, doar 10 dintre acestea au incheiat
parteneriate in perioada 2005-2006 in vederea desfasurarii de activitati sau servicii in
domeniul violentei in familie:

5 parteneriate de tip public - 3 parteneriate la
privat
institutiilor publice

nivelul 2 Consilii Judetene –
Giurgiu si Ialomita in care
se precizeaza calitatea de
membru in cadrul Grupului
Consultativ judetean
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o

in perioada 2005 – 2006, la nivelul celor 20 de judete monitorizate au existat 3
adaposturi si 9 centre sustinute din fonduri alocate de Consiliile Judetene. Chiar
daca nu este o cifra reala in totalitate, numarul de cazuri inregistrate la nivelul celor
20 de judete monitorizate ne poate furniza o imagine asupra amplorii fenomenului si
asupra necesitatii de a aloca resurse financiare in scopul infiintarii de centre si
adaposturi. Cele 3 adaposturi si 9 centre sustinute sinanciar din bugetele Consiliilor
Judetene nu sunt suficiente pentru a raspunde nevoilor unui numar atat de mare de
victime, fara sa aducem in discutie numarul de agresori si serviciile destinate
acestora.

o

doar la nivelul a 7 Consilii Judetene din cele 20 monitorizate s-au putut aprecia
costurile pentru un beneficiar pe parcursul unei luni sau a unui an (Caras – Severin,
Cluj, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Mures). Costurile difera insa foarte mult
de la o institutie la alta.

Consiliu Judetean
Caras - Severin
Galati
Harghita
Ialomita
Mures

Cost / beneficiar
4,26 Ron / luna / beneficiar
400 Ron / luna / beneficiar
1167,6 Ron / luna / beneficiar
1055,56 Ron / luna / beneficiar
74,16 ron / luna / beneficiar

Dupa cum se poate observa costurile difera foarte mult de la un judet la altul, in functie de
tipul de serviciu acordat beneficiarei, de complexitatea acestuia, dar si de modul in care au
fost elaborate respectivele costuri sau estimari de costuri.
O persoana care a lucrat in domeniu si a administrat servicii de acest tip poate realiza o
estimare a costurilor la nivel de beneficiar si respectiv la nivel de centru mult mai precis
decat o persoana care nu are cunostinte in domeniu.
De asemenea, un alt aspect important de care trebuie sa se tina seama are legatura cu
disponibilitatea membrilor Consiliului Judetean de a da un vot favorabil in vederea sustinerii
unor servicii sociale costisitoare sau mai putin costisitoare din bugetul Consiliului Judetean.

CONSILIUL LOCAL
o

La nivelul celor 27 de Consilii Locale monitorizate in perioada 2005 – 2006 au fost
elaborate 3 proiecte de Hotarari avand ca subiect violenta in familie

o

Au existat 11 Hotarari ale Consiliilor Locale aprobate in vederea sustinerii serviciilor
destinate victimelor violentei in familie si desfasurarii de activitati de prevenire si
combatere a fenomenului de violenta in familie: in 2005: Alba Iulia, Bucuresti – sector
1, Cluj – Napoca, Galati, Deva, Targu Mures; in 2006: Alba Iulia, Bucuresti – sector 1,
Cluj – Napoca, Targu Jiu, Slobozia,

o

In anul 2005, la nivelul celor 27 de Consilii Locale monitorizate au existat 8 finantari
pentru domeniul violenta in familie, reprezentand un procent de 0,15 % din ntotalul
bugetelor Consiliilor Locale monitorizate, iar in 2006 au existat 9 finantari pentru
domeniul violenta in familie, reprezentand un procent de 0,11% din ntotalul bugetelor
Consiliilor Locale monitorizate. Se constata o scadere a procentului acordat
domeniului violentei in familie, in conditiile in care bugetele Consiliilor Locale
monitorizate au crescut din 2005 in 2006.
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o
-

-

Doar 12 din cele 27 de Consilii Locale monitorizate au precizat modalitati de acordare
a fondurilor pentru serviciile sociale:
Legislatia specificata: legea 34 / 1998 privind alocarea unor subventii asociatiilor si
fundatiilor, legea 350 / 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitatile nonprofit de interes general
Proiecte de Hotarari inaintate spre aprobare Consiliului Local
Fondurile sunt acordate pe baza unui buget realizat de institutii abilitate – Serviciul Public
de Asistenta Sociala, Directia de Asistenta Sociala Comunitara
o

Din cele 27 de Consilii Locale monitorizate, doar 8 dintre acestea au incheiat
parteneriate in perioada 2005-2006:



7 parteneriate de tip public –privat
1 parteneriat la nivelul institutiilor publice

PRIMARIA
o

S-a putut constata o lipsa de informare atat la nivelul reprezentantilor institutiilor
publice cat si a cetatenilor cu privire la prevederile Legii 217 / 2003 in domeniul
prevenirii si combaterii violentei in familie; acest lucru a rezultat atat in timpul
perioadei de monitorizare, din raspunsurile primite din partea Primariilor monitorizate
cat si in cadrul dezbaterilor realizate la nivel local

o

in perioada 2005 – 2006 Primaria Alba Iulia este singura care a alocat fonduri pentru
certificatele medico – legale;

o

nici o Primarie nu a alocat fonduri de la buget legate de intocmirea actelor juridice

DIRECTIA DE MUNCA, SOLIDARITATE SOCIALA SI FAMILIE
o

in 9 din cele 21 de institutii monitorizate, la nivelul Compartimentului de Violenta in
Familie din cadrul Directiei de Munca, Solidaritate Sociala si Familie nu exista
personal specializat in domeniul violentei in familie

o

In 5 din cele 20 de judete in care s-a desfasurat activitatea de monitorizare nu exista
servicii acreditate destinate victimelor violentei in familie sau agresorilor

o

chiar daca exista un sistem de raportare la nivelul DMSSF care preia cazurile de la
alte institutii din sector prin Compartimentul de violenta in familie, uneori numarul de
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cazuri inregistrate de Directie este mai mic decat numarul de cazuri raportat de
Inspectoratul Judetean de Politie (Alba, Botosani, Brasov, Neamt)
o

doar la nivelul a doua dintre judete s-a putut determina costul / serviciu destinat
victimelor violentei sau agresorilor si costul / beneficiar pe parcursul unei luni sau a
unui an

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE
o

Doar 7 din cele 21 de Inspectorate de Politie au putut furniza o evidenta a cazurilor in
2005 si in 17 dintre acestea au furnizat evidente ale cazurilor inregistrate in 2006

o

la nivelul a 6 Inspectorate de Politie din cele 21 monitorizate exista o evidenta a
numarului de plangeri retrase de victimele violentei in familie

o

in ceea ce priveste specializarea persoanelor care instrumenteaza cazurile de
violenta in familie, in majoritatea judetelor sunt psihologi sau consilieri juridici; doar in
6 Inspectorate de Politie exista personal specializat care a urmat cursuri in domeniu

o

nici una dintre institutiile monitorizate nu dispune de buget pentru desfasurarea de
activitati in domeniul prevenirii si combaterii violentei

SERVICIUL DE PROBATIUNE
o

Din cele 21 de Servicii de probatiune monitorizate, in 13 dintre acestea exista
personal specializat in lucrul cu victimele violentei si cu agresorii

o

exista 10 Servicii de Probatiune care au lucrat cu cazuri de violenta in familie –
victime sau agresori in perioada 2005 – 2006

3. EDUCAŢIA ŞI PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI
Promovarea tratamentului egal si a demnitatii umane pentru persoane
condamnate care apartin unor grupuri vulnerabile
Proiectul a fost elaborate si implementat de catre Penal Reform International in
parteneriat cu Prison Fellowship Romania, The Regional Fund – IGA Bulgaria, The Association
for Probation and Mediation in Justice, The Czech Republic and The Hungarian Helsinki
Committee, Hungary fiind finantat de catre Uniunea Europeana.
Scopul proiectului este sa contribuie la dezvoltarea unui raspuns integrat ce asigura
un tratament egal si demnitatea umana pentru persoanele apartinind grupurilor marginalizate
ce au fost condamnate pentru o infractiuni si au executat pedeapsa privativa de libertate,
sunt in arest preventiv sau sunt condamnati la o pedeapsa neprivativa de libertate sau sunt
retinute in sectiile de politie si eliberate fara a fi invinuit de comiterea unei infractiuni.
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Beneficiarii proiectului sunt NGO- uri din Bulgaria si Romania care lucreaza cu aceste
grupuri vulnerabile, reprezentantii autoritatilor (autoritati locale, penitenciare si servicii de
probatiune), judecatori si reprezentanti ai mass media.

GRADO s-a implicat in campania de advocacy pentru combaterea discriminarii din
penitenciare si comunitate a persoanelor apartinind grupurilor tinta ale proiectului. In cadrul
campaniei au fost editate si distribuite materiale informative (documente de politica sociala
– 600 de exemplare, CD – 700 de copii si pliante – 1000 de exemplare).
Materialele informative promoveaza tratamentul egal si a respectarea demnitatii
umane pentru persoane condamnate care apartin unor grupuri vulnerabile: tineri cu risc de
dependenta de drog, romi si copii institutionalizati.
Materialele informative au fost distribuite in cadrul unor intalniri, dar si prin posta,
catre:
- reprezentanti ai autoritatilor publice care ofera servicii grupurilor vulnerabile vizate de
proiect: servicii sociale ale primariilor, institutii de invatamant, agentii pentru ocuparea
fortei de munca, institutii ale sistemului de protectie a drepturilor copilului, servicii de
probatiune;
- reprezentanti ai mass-media;
- reprezentanti ai ONG;
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III.

Participarea la activitati similare si evenimente interne
sau internationale

Reprezentantii asociatiei GRADO au participat, in decursul anului 2007 la mai multe
evenimente, care i-au asigurat vizibilitatea la nivel local si central.
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei – Directia de Munca, Solidaritate
Sociala si Familie a Municipiului Bucuresti – Comisia de Egalitate de Sanse intre
Femei si Barbati – Reuniunea Comisiei 2007
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Lansarea apelurilor pentru
propuneri de proiecte „Masuri de incluziune sociala” Phare 2005, Phare 2006
Coeziune Economica si Sociala - 2007
Centru Parteneriat pentru Egalitate de Sanse – CPE – dezbaterea „Cum spunem NU
hartuirii sexuale” 2007
Directia de Probatiune – deschiderea lucrarilor „Grupului national pentru elaborarea
unor proceduri de lucru comune cu victimele infractiunilor” in cadrul proiectului
„”Continuarea asistentei in vederea consolidarii sistemului de probatiune si protectie a
victimelor in Romania – 2007
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse – Agentia Nationala pentru Protectia
Familiei – semnarea Protocolului privind cooperarea in domeniul prevenirii si
combaterii violentei in familie intre Ministerul Justitiei, Ministerul Public si Ministerul
Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin Agentia Nationala pentru Protectia Familiei
– 2007
Agentia Nationala pentru Protectia Familiei – Sedinta de lucru a Consiliului
Consultativ 2007
Organizatia „Patronatul Femeilor de Afaceri al Intrepriderilor Private Mici si Mijlocii din
Municipiul Bucuresti” – focus group in cadrul proiectului „Leonardo Da Vinci –
orientarea pentru egalitatea de sanse pe piata muncii” 2007
Centru Parteneriat pentru Egalitate, Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa –
seminar „Discriminarea la locul de munca. Managementul diversitatii in organizatiile
din Romania” 2007
Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen FILIA – seminarul „Parteneri Egali.
Competitori Egali: despre gen si politici publice in Romania” 2007
Agentia Nationala pentru Protectia Familiei – Lansarea ghidului de interventie in
cazurile de violenta in familie in adrul Campaniei de sensibilizare pentru combaterea
violentei in familie impotriva femeilor - 2007
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Agentia Nationala pentru Protectia
Familiei, Parlamentul Romaniei – Senat si Camera Deputatilor – „Opriti Violenta
Domestica impotriva Femeii” in cadrul Campaniei Nationale de Combatere a Violentei
in Familie impotriva Femeii
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile – masa rotunda cu tema „Contributia
societatii civile in derularea procesului legislativ in anul 2007”
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.
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