Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 28/2019
ATRIBUȚIILE ECHIPEI MOBILE
Potrivit art.3 din Ordinul nr. 2525/2018 pentru interventia de urgenta in
cazurile de violenta domestica, echipa mobila are urmatoarele atributii:
1. verifica semnalarile de violenta domestica efectuate prin intermediul liniilor
telefonice ale institutiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de
urgenta, altele decat numarul unic de urgenta la nivel national (SNUAU) –
112;
2. realizeaza evaluarea initiala a gradului de risc din perspectiva acordarii
serviciilor sociale, pe baza Fisei pentru evaluarea gradului de risc si
stabilirea masurilor
de siguranta necesare pentru victimele violentei
domestice;
3. acorda informare si consiliere victimelor violentei domestice;
4. sprijina victimele violentei domestice, prin orientarea acestora catre
serviciile sociale existente pe raza localitatii / judetului, adecvate nevoilor
acestora;
5. informeaza, consiliaza si orienteaza victima in ceea ce priveste masurile de
protectie de care aceasta poate beneficia din partea institutiilor
competente:
ordin de protectie provizoriu,
ordin
de
protectie,
formularea unei plangeri penale, eliberarea unui certificat medico-legal,
etc;
6. asigura masurile de protectie sociala necesare pentru victime, minori,
persoane cu dizabilitati, sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de
protectie provizoriu sau de ordinul de protectie si pastreaza confidentialitatea
asupra identitatii acestora;
7. colaboreaza cu serviciile de asistenta medicala comunitara in situatia in care
identifica probleme medicale privind victimele si / sau copiii lor;
8. realizeaza demersurile necesare pentru depasirea riscului imediat, dupa
caz, acestea putand consta in :
a. transport la unitatea sanitara cea mai apropiata in situatiile in care
victima necesita ingrijiri medicale de urgenta sau, dupa caz, sesizarea
numarului unic pentru apeluri de urgenta – 112;
b. sesizarea organelor de urmarire penala, sesizarea organelor de
politie pentru emiterea unui ordin de protectie provizoriu, sesizarea
instantelor judecatoresti in vederea emiterii ordinului de protectie;
c. orientarea catre SPAS sau, dupa caz, catre furnizorii privati de
servicii sociale, acreditati in conditiile legii, in vederea gazduirii in
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centre rezidentiale adecvate nevoilor si aplicarii managementului
de caz, pentru victime si , dupa caz, pentru agresori;
9. intervine in cazurile de violenta domestica, la solicitarea organelor de
politie, atunci cand
prin ordinul de protectie provizoriu s-a dispus
masura evacuarii temporare a agresorului din domiciliu, iar acesta din
urma a solicitat potrivit legii , cazarea intr-un centru residential.
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