JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
Nr.__________din________ 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între
Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Județean
Bihor, pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea cazurilor
de violență domestică
Prin adresa nr. 12873/28.08.2015, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei
și Bărbați din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice a adus la cunoștința Consiliului Județean Bihor că la nivelul județului Bihor își
desfășoară activitatea o echipă de experți selectată, centrată pe realizarea obiectivelor generale
și specifice asumate în cadrul proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”
POSDRU/170/6.3/S/146738, proiect implementat de Departamentul pentru Egalitate de Șanse
între Femei și Bărbați în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor măsuri integrate cu
abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și a traficului de
persoane. Proiectul își propune ca obiective specifice: creșterea gradului de conștientizare a
tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile
egalității de șanse, a violenței domestice și a traficului de persoane, dar și dezvoltarea de
mecanisme și măsuri eficiente pentru prevenirea, combaterea, intervenția și monitorizarea
acestor fenomene la nivel național.
Protocolul de Colaborare cu Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați supus atenției și aprobării Consiliului Județean Bihor urmărește să faciliteze derularea
unui parteneriat real între cele două instituții în scopul colaborării directe în vederea
identificării, înregistrării și monitorizării corecte a cazurilor de violență domestică și trafic de
persoane la nivelul județului, precum și promovarea altor activități comune de colaborare în
sfera de competență a entităților semnatare.
Oportunitatea perfectării acestui acord este justificată de necesitatea unei abordări
multidisciplinare a problematicii fenomenului violenței domestice și a traficului de persoane,
intervenția în aceste cazuri intrând uneori în aria de competență a unor instituții aflate în
subordinea Consiliului Județean Bihor.
În cadrul proiectului susmenționat, la nivelul fiecărui județ au fost constituite echipe de
intervenție prin selectarea de către Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați a patru experți care și-au început deja activitatea. Rolul principal al echipelor județene
de experți constă în prevenirea, combaterea, intervenția, raportarea și monitorizarea cazurilor
de violență domestică, precum și facilitarea accesului victimelor la serviciile locale și la
instituțiile publice abilitate să intervină în aceste cazuri.

Având în vedere că intervenția în aceste cazuri intră în sfera de competență a mai
multor instituții (Consiliul Judeţean Bihor, Inspectoratul de Poliție al Jud. Bihor, Inspectoratul
Şcolar al Jud. Bihor, Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Bihor, Serviciul Judeţean de Medicină
Legală, Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavriil Curteanu, Primăria Municipiului Oradea,
Primăriile Locale ale Judeţului, unităţi medicale teritoriale, ONG-uri), este necesară o
cooperare unitară a acestora în prevenirea și monitorizarea fenomenului de violență domestică.
În baza art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Președintele C.J. Bihor, domnul Popa
Cornel, va semna în numele Consiliului Județean Bihor Protocolul de Colaborare supus
aprobării plenului.
În baza art. 97 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificările şi completările ulterioare,
Față de cele mai sus precizate,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR,
SUPUNE SPRE APROBARE:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între
Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Județean Bihor,
pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea cazurilor de violență
domestică.

PREŞEDINTE,
Cornel POPA

DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ,
FINANȚARE EXTERNĂ
Serviciul Dezvoltare Durabilă și Planificare
Nr.______ din ________2015

PROGRAME

ȘI

PROIECTE

CU

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între
Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Județean
Bihor, pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea cazurilor
de violență domestică
Luând în considerare Expunerea de Motive nr._______ din ________2015 a
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor privind aprobarea încheierii Protocolului de
Colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul
Județean Bihor, pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea
cazurilor de violență domestică, învederăm următoarele:
Prin adresa nr. 12873/28.08.2015, Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei
și Bărbați din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice a adus la cunoștința Consiliului Județean Bihor că la nivelul județului Bihor își
desfășoară activitatea o echipă de experți selectată, centrată pe realizarea obiectivelor generale
și specifice asumate în cadrul proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!”
POSDRU/170/6.3/S/146738.
Proiectul – SMIS 56367 este derulat de Departamentul pentru Egalitate de Șanse între
Femei și Bărbați, în calitate de beneficiar al Programului Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale,
Domeniul major de intervenție 6.3 – Promovarea egalității de șanse pe piața muncii, în
parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unor măsuri integrate cu
abordare sistemică și națională de prevenire și combatere a violenței domestice și a traficului de
persoane. Proiectul își propune ca obiective specifice: creșterea gradului de conștientizare a
tuturor actorilor sociali relevanți, inclusiv la nivelul comunității, cu privire la principiile
egalității de șanse, a violenței domestice și a traficului de persoane, dar și dezvoltarea de
mecanisme și măsuri eficiente pentru prevenirea, combaterea, intervenția și monitorizarea
acestor fenomene la nivel național.
Grupul țintă numără 11.050 persoane, din care 1000 de femei, 5050 alte persoane din
grupuri vulnerabile, 4000 experți din cadrul structurilor publice care au responsabilități în
prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane, 500 de manageri și
500 de persoane din cadrul autorităților publice locale și centrale.
Prin activitățile propuse, se urmărește asigurarea funcționării unui sistem unic de
înregistrare rapidă și monitorizare a cazurilor de violență domestică și trafic de persoane,
introducând în practică o abordare integrativă a acestora din perspectiva egalității de șanse și de
gen, precum și înființarea de comisii județene pentru monitorizarea modului de intervenție în
combaterea violenței domestice.

Valoarea totală a proiectului este de 170 207 156 lei, din care 151 109 913 lei
finanțare nerambursabilă.
Protocolul de Colaborare cu Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și
Bărbați supus atenției și aprobării Consiliului Județean Bihor urmărește să faciliteze derularea
unui parteneriat real între cele două instituții în scopul colaborării directe în vederea
identificării, înregistrării și monitorizării corecte a cazurilor de violență domestică și trafic de
persoane la nivelul județului, precum și promovarea altor activități comune de colaborare în
sfera de competență a entităților semnatare.
Oportunitatea perfectării acestui acord este justificată de necesitatea unei abordări
multidisciplinare a problematicii fenomenului violenței domestice și a traficului de persoane,
intervenția în aceste cazuri intrând uneori în aria de competență a unor instituții aflate în
subordinea Consiliului Județean Bihor.
În baza art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Președintele C.J. Bihor, domnul Popa
Cornel, va semna în numele Consiliului Județean Bihor Protocolul de Colaborare supus
aprobării plenului.
Potrivit prevederilor art. 4 alin. 2 din Protocolul de Colaborare, Consiliul Județean
Bihor „oferă sprijin pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea
cazurilor de violență domestică prin desemnarea unei persoane care să colaboreze cu echipa de
intervenție constituită la nivel județului” (lit. a)) și „pune la dispoziție datele de contact ale
persoanei desemnate mai sus” (lit. b)). Durata protocolului de colaborare este de 6 luni.
Solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței ordinare a CJ a acestui punct în
conformitate cu dispozițiile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 deoarece finalizarea
implementării proiectului „START – O viață de calitate în siguranță!” este preconizată pentru
luna decembrie 2015.
În conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locală, republicată,
PROPUNEM
CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR:
Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de
Colaborare între Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul
Județean Bihor, pentru prevenirea, combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea
cazurilor de violență domestică.
ADMINISTRATOR PUBLIC,
Prof. univ. dr. Anca DODESCU
”Îmi asum responsabilitatea corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

ÎNTOCMIT,
dr. Elena Sferlea, consilier
”Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea şi legalitea
întocmirii acestui înscris”

CONSILIER JURIDIC
”Îmi asum responsabilitatea
corectitudinii şi legalităţii
în solidar cu întocmitorul înscrisului”

PROIECT
HOTĂRÂRE Nr.______
din ___________2015
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Departamentul pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați și Consiliul Județean Bihor, pentru prevenirea,
combaterea, intervenția, monitorizarea și raportarea cazurilor de violență domestică
Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor
nr._______din ___________2015,
Potrivit Raportului de specialitate nr._________ al Direcţiei Dezvoltare Regională,
Programe și Proiecte cu Finanțare Externă – Serviciul Dezvoltare Durabilă și Planificare,
Ținînd cont de Raportul de avizare al Comisiei _________________
nr._____din_________,
În conformitate cu prevederile:
- Protocolului de Colaborare supus aprobării plenului;
- art. 91 alin. (1) lit. d), e) și f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între Departamentul pentru
Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați din subordinea Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Consiliul Județean Bihor în scopul asigurării
cadrului de colaborare între cele două părți pentru prevenirea, combaterea, intervenția,
monitorizarea și raportarea cazurilor de violență domestică, conform anexei, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
Art. 2. Se desemnează dl./d-na ______________________ ca reprezentant titular al
Consiliului Județean Bihor care să colaboreze cu echipa de intervenție constituită la nivelul
județului.
Art. 3. Se desemnează dl./d-na ________________________ ca reprezentant supleant al
Consiliului Județean Bihor care să colaboreze cu echipa de intervenție constituită la nivelul
județului.
Art. 4. Pe perioada mandatului, persoanele desemnate ca reprezentanți ai Consiliului
Județean Bihor să colaboreze cu echipa județeană de intervenție constituită în materie de
violență domestică urmează a-și desfășura activitatea și a exercita atribuțiile în conformitate cu
prevederile Protocolului de Colaborare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al

aparatului de specialitate al C.J. Bihor.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele
nominalizate la art. 2 și art. 3 din hotărâre.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bihor;
- Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor;
- Compartimentului Relaţii cu Consilierii;
- Direcției Dezvoltare Regională, Programe și Proiecte cu Finanțare Externă –
Serviciul Dezvoltare Durabilă și Planificare;
- reprezentantului titular;
- reprezentantului supleant.

PRESEDINTE,
Cornel POPA

,

ANEXĂ
La HCJB nr.____/________

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenâie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Proiectul cu titlul „START – O viaţă de calitate în siguranţă!”
POSDRU/170/6.3/S/146738

VIZAT:
PREȘEDINTE,
Cornel Popa

PROTOCOL DE COLABORARE

1.
Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, cu sediul în
Bucureşti, str. Petofi Sandor, nr. 47, sector 1, cod poştal 011405, cod de
înregistrare fiscală 33160563, tel: 021 313 00 59, fax: 0378 104 013, e-mail:
egalitate @mmuncii.ro, prin reprezentant legal Ioana Liana CAZACU - Secretar de
Stat,
şi
2.
Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian, nr.5,
judeţul
Bihor, cod de înregistrare fiscală 4244997, tel: 0259410181, fax:
0259410182, e-mail: registratura@cjbihor.ro, prin reprezentant legal Cornel POPA,
în calitate de Preşedinte
Ţinând cont de iniţiativa Departamentului pentru Egalitate de Şanse între
Femei şi Bărbaţi,
Luând în considerare principiul respectării demnităţii umane, al
confidenţialităţii, al nediscriminării şi egalităţii de şanse, principiul celerităţii şi
principiul practicii uniforme,
Reafirmând principiul legalităţii în raporturile dintre autorităţi, instituit de
actele normative care le reglementează competenţele şi ţinând cont de prevederile
actelor normative din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi egalităţii
de şanse, s-au convenit următoarele:
Articolul 1
Scopul
Prezentul Protocol se constituie în scopul asigurării cadrului de colaborare între
cele două părţi pentru prevenirea, combaterea, intervenţia, monitorizarea şi
raportarea cazurilor de violenţă domestică.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenâie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Proiectul cu titlul „START – O viaţă de calitate în siguranţă!”
POSDRU/170/6.3/S/146738

Articolul 2
Obiective

Obiectivele prezentului Protocol sunt:
a) Identificarea unor proceduri de lucru unitare în abordarea fenomenului de
violenţă domestică, în acord cu prevederile legislative ale fiecărei instituţii.
b) Colaborarea directă, în vederea identificării, înregistrării şi monitorizării
corecte a cazurilor de violenţă domestică la nivelul judeţului.
c) Alte activităţi comune de colaborare din sfera de competenţă a instituţiilor
semnatare.
d) Organizarea comună şi participarea la seminarii de informare, conştientizare
şi sensibilizare cu privire la problematica violenţei în familie.
e) Promovarea de exemple pozitive din domeniul de activitate.
Articolul 3
Responsabilităţi comune

a) Realizarea unui permanent schimb de informaţii, necesar unei bune
colaborări, în vederea prevenirii şi combaterii violenţei domestice.
b) Stabilirea unei proceduri concrete de conlucrare la nivelul judeţului.
c) Sprijinirea reciprocă a iniţiativelor de prevenire şi combatere a fenomenului
de violenţă domestică.
d) Colaborarea în vederea elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea
modelelor de bune practici în domeniu.
e ) Alte forme de cooperare asupra cărora se poate decide de comun acord.
Articolul 4
Responsabilităţi specifice

1. Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi
a) Oferă sprijinul logistic pentru prevenirea, combaterea, intervenţia,
monitorizarea şi raportarea cazurilor de violenţă domestică, prin echipa de
intervenţie constituită la nivelul judeţului.
b) Invită partenerii să participe alături de DESFB la acţiunile de prevenire a
violenţei în familie organizate de către aceasta (campanii de informare şi
educare, campanii de conştientizare, conferinţe, seminarii, ateliere, etc).
c) Pune la dispoziţie rezultatele activităţilor din cadrul Proiectului Start – O
viaţă de calitate în siguranţă!
d) Prin echipa de intervenţie asigură informarea şi consilierea persoanelor
supuse actelor de violenţă domestică.
e) Participă la identificarea persoanelor şi nevoilor individuale pentru serviciile
de specialitate.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenâie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Proiectul cu titlul „START – O viaţă de calitate în siguranţă!”
POSDRU/170/6.3/S/146738

2. Consiliul Judeţean Bihor

a) Oferă sprijin pentru prevenirea, combaterea, intervenţia, monitorizarea şi
raportarea cazurilor de violenţă domestică prin desemnarea unei persoane care să
colaboreze cu echipa de intervenţie constituită la nivelul judetului.
b) Pune la dispoziţie datele de contact ale persoanei desemnate mai sus.
Articolul 5
Modalităţi de colaborare între parteneri

Modalităţile de colaborare sunt:
a) Întâlniri periodice sau ori de câte ori situaţia o impune.
b) Circulaţia informaţiilor prin fax, e-mail, scrisori, telefon.
Articolul 6
Confidenţialitatea datelor
1) Părţile convin asupra termenilor în care se desfăşoară transferul reciproc de

informaţii, în acord cu respectarea şi garantarea drepturilor fiecărei persoane
beneficiare a dispoziţiilor prezentului protocol.
2) Părţile păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu privire la
activităţile specifice, cu excepţia celor asupra cărora s-a convenit altfel sau
celor prevăzute de lege a avea alt regim.
Articolul 7
Durata protocolului de colaborare

Prezentul protocol se încheie pe durată de şase luni, intrând în vigoare la data
semnării de ambele părţi.
Rezilierea prezentului protocol se face de comun acord.
Articolul 8
Dispoziţii finale

Protocolul de colaborare este un document cadru şi are în vedere întreaga
activitate de realizare a obiectivelor comune convenite, modificarea sau
completarea acestuia urmând să se realizeze prin act adiţional.
Prezentul protocol a fost încheiat astăzi ......................, în 2 (două)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenâie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Proiectul cu titlul „START – O viaţă de calitate în siguranţă!”
POSDRU/170/6.3/S/146738

DEPARTAMENTUL PENTRU EGALITATE
DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
SECRETAR DE STAT
Ioana Liana CAZACU

CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR

PREŞEDINTE
Cornel POPA
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