
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDETEAN  
     

H O T Ă R Â R E A  Nr.48/2009 
privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Vaslui  şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului 
Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE 

ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” 
 

având în vedere propunerile Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a 
judeţului Vaslui, de a fi partener al Direcţiei Publice de asistenţă Socială. Aflată din Consiliului Local 
al municipiului Vaslui, în implementarea proiectului de înfiinţare a „CENTRULUI DE ASISTENŢĂ 
ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”, cu sediul în Vaslui, str. 
Metalurgiei, solicitant fiind Direcţia Publică de Asistenţă Socială ; 

având în vedere Manualul Operaţional pentru programe de Asistenţă Socială, respectiv, 
capitolul IV, secţiunea a IV-a, paragraful 4.3.2., punctul 9; 

având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie; 

având în vedere dispoziţiile art.91, alin.(1), lit.f) şi art.97 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judeţean Vaslui,  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă Acordul de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială, din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN 
PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 – Se mandatează directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vaslui, domnul Ionel Armeanu Ştefănică, să semneze acordul de parteneriat 
prevăzute la art.1. 

Art.3 –  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 

Câte un exemplar se va comunica: 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
Direcţiei Publice de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al mun. Vaslui. 

       Vaslui, 3 aprilie 2009 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                 Contrasemnează: 

                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                          Gheorghe Stoica 

 



Anexa la HCJ nr.48/2009 
 
Primăria municipiului Vaslui                                                                             D.G.A.S.P.C. Vaslui 
   Nr.7187/26.03.2009                                                                                                Nr.260/02.04.2009 

 
ACORD DE PARTENERIAT 

 
Capitolul I. Cadrul General 
Art. 1. Direcţia Publică de Asistenţă Socială, organizată în subordinea Consiliului Local Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, reprezentată prin dl. ing. Vasile Pavăl în calitate de Primar,   
şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Şoseaua 
Vaslui-Iaşi, nr. 1, reprezentată prin dl. Ionel Armeanu Ştefănică, în calitate de Director General 
denumite în continuare Părţi,  
în urma identificării intereselor comune în domeniul reducerii fenomenului violenţei în familie şi a 
recunoaşterii reciproce a experienţei în domeniile de competenţă, îşi propun încheierea prezentului 
Acord. 
Art. 2. Parteneriatul rezultat din semnarea prezentului acord se desfăşoară în conformitate cu: 

1. Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 
2. Hotărârea Guvernului României nr. 686 din 12 iulie 2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale 

în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenţei în familie; 
3. Legea nr.40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca 

Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea 
socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. 
 
Capitolul II. Obiectul Acordului de parteneriat 
Art. 3. Prezentul document are drept scop punerea de acord, între parteneri, a condiţiilor de colaborare, 
respectiv obligaţiile şi drepturile părţilor, în vederea:  

• Facilitării accesului victimelor violenţei în familie la serviciile sociale existente pe plan local;  
• Monitorizării situaţiei persoanelor victime ale violenţei în familie şi stabilirea liniilor de 

acţiune pentru diminuarea fenomenului. 
 

Capitolul III. Participarea părţilor 
Art. 4. Direcţia Publică de Asistenţă Socială Vaslui, organizată în subordinea Consiliului Local 
Vaslui, va înfiinţa un serviciu social denumit Centrul de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei 
în familie, la nivelul municipiului Vaslui, serviciu care va asigura: 

a) primire şi găzduire temporară; 
b) asistenţă şi îngrijire; 
c) consiliere juridică; 
d) consiliere psihologică, oferind sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă şi a realizării 

inserţiei sociale şi profesionale a victimei; 
e) promovarea unor programe de reinserţie socială a victimelor violenţei în familie; 
f) iniţierea şi derularea de programe speciale de protecţie şi asistenţă a victimelor violenţei în 

familie; 
g) consiliere ocupaţională pentru acordarea suportului pentru integrare în muncă, readaptarea şi 

recalificarea profesională a persoanelor asistate, pe baza încheierii de convenţii cu agenţiile 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă. 

Art. 5.  
DGASPC Vaslui va asigura:  

 mediatizarea proiectului, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate şi, 
mai ales, a posibililor beneficiari de servicii specializate pentru victimele violenţei în 
familie participarea la campanii de sensibilizare a opiniei publice asupra fenomenului 
violenţei în familie; 

 sprijin metodologic prin întocmirea metodologiei de lucru şi a procedurilor de respectat; 



  formarea personalului nou angajat în cadrul Centrului de asistenţă şi sprijin pentru 
victimele violenţei în familie Vaslui. 

Art. 6.  Părţile se angajează să menţină  destinaţia clădirii construite pentru Centrul de asistenţă şi 
sprijin pentru victimele violenţei în familie pentru o perioadă de minim 6 ani şi, ulterior acestei 
perioade, menţine obiectul de activitate al Centrului în domeniul social, până la finalizarea duratei de 
amortizare a obiectivului de investiţii, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Capitolul IV. Condiţii de reziliere 
Art.7. Orice necorelare sau litigiu care pot surveni între părţi privind derularea prezentului acord vor 
fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultări. 

Art.8. În cazul epuizării tuturor căilor amiabile, se va recurge la rezilierea prezentului Acord 
de către oricare din părţile semnatare, prin notificarea în scris a celeilalte părţi. 

 
Capitolul V. Clauze speciale 

Art. 9. Părţile se angajează să-şi coordoneze declaraţiile, luările de poziţie şi alte manifestări publice 
legate de prezentul Acord. 
Art. 10. Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea Acordului. 
 
Capitolul VI. Dispoziţii finale 
Art. 11. Modificarea prezentului Acord se face prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
Art. 12. Părţile pot să încheie acorduri similare şi cu alte instituţii de stat sau organizaţii 
neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor menţionate în prezentul acord. 
Art. 13. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
Art. 14. Prezentul document are valabilitate pe o perioadă de doi ani de la data semnării, cu 
posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, care va fi menţionat în scris şi ataşat prezentului 
acord. 
Art. 15. Prezentul acord s-a încheiat astăzi .............................. în 2 exemplare, cu putere de original, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
Primăria Municipiului Vaslui                              Direcţia Generală de Asistenţă                 
                                                                 Socială şi Protecţia Copilului  
 Vaslui 
 
           Primar                                                               Director General 
    ing. Vasile Pavăl                                           prof. Ionel Armeanu Ştefănică 
 
 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui  şi Direcţia Publică de Asistenţă Socială din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Vaslui în vederea implementării proiectului „CENTRUL DE 

ASISTENŢĂ ŞI SPRIJIN PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI ÎN FAMILIE” 
 

Cazurile de violenţă în familie înregistrate în trimestrul al IV-lea al anului 2008 în 
statisticile Direcţiei de Muncă şi Incluziune Socială Vaslui sunt în număr de 210, dintre care femei în 
număr de 119 şi bărbaţi în număr de 91. Din numărul total al victimelor cei mai mulţi sunt copii (127 
cu vârste între 0-14 ani, 43 cu vârste între 14 – 18 ani), de unde putem deduce faptul că aceştia devin 
primele victime ale fenomenului de violenţă domestică. Raportat la mediul de provenienţă, violenţa 
apare îndeosebi în mediul rural (111 cazuri), mai ales în rândul persoanelor cu studii generale (73 
cazuri) şi care nu deţin o ocupaţie profesională (107 cazuri). Cei mai mulţi dintre aceştia beneficiază 
de diverse alocaţii familiale sau ajutoare sociale (83). Din toate aceste date, putem concluziona faptul 
că violenţa domestică apare cel mai adesea pe fondul lipsei veniturilor la nivel de familie, a nivelului 
de studiu minimal, în familiile în care există între 2 – 5 copii. Dintre toate tipurile de agresiuni 
manifestate (fizică, psihologică, economică, socială, sexuală), în cele mai multe cazuri acestea se 
manifestă simultan (74 cazuri), fiind urmate de agresiunile fizice (68 cazuri), sau de cele fizice şi 
psihice la un loc (49 cazuri) 

Judeţul Vaslui se evidenţiază cu o creştere a natalităţii comparativ cu celelalte judeţe din 
ţară, dar şi cu un fenomen aflat în plină expansiune – sărăcia. Nivelul redus de trai al multor familii, 
şomajul precum şi lipsa preocupărilor culturale reprezintă un factor favorizant pentru apariţia abuzului 
la toate nivelurile: social, organizaţional (mediu şcolar) şi grupal (în principal în familie şi în 
microgrupurile de socializare ale copiilor). Abuzul la nivelul grupal este cel mai extins şi mai  
frecvent. 

În municipiul Vaslui sărăcia cumulata cu ignoranţa, modele  parentale  violente şi abuz de 
alcool constituie premise pentru apariţia fenomenului de violenţă în familie.     

Având în vedere aceste premise considerăm că este absolut necesară încheierea unui acord 
de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Direcţia 
Publică de Asistenţă Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Vaslui, în vederea 
înfiinţării unui centru de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei domestice, pentru a încerca, pe 
cât este posibil, stoparea acestui fenomen, care, din păcate, în ultimul timp a luat amploare, Direcţia 
publică de asistenţă socială organizată în subordinea Consiliului Local al municipiului Vaslui având 
calitatea de solicitant. 

Faţă de considerentele menţionate mai sus vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în 
forma prezentată. 

P R E S E D I N T E , 
Vasile Mihalachi 

 


