
ACORD DE PARTENERIAT 
(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

(Model recomandat) 
 
 

Art. 1. Părţile 

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, cu sediul în București, str. Intrarea 
Camil Petrescu, nr.5, Sector 1 tel: 4021.313.00.59, fax: 4021.367.24.06, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, 
reprezentată prin doamna Aurelia Grațiela Drăghici, în calitate de Secretar de Stat, având calitatea de Lider 
parteneriat (Partener 1).  

Partener 2 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ALBA cu sediul in bdul. 1 Decembrie 
1918 nr.68, oras Alba Iulia reprezentata prin Fracea Valentin Ioan, in calitate de Director general, 
Contul:RO38TREZ00221A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (pentru anii anteriori), 
CIF: 9266163, Contul:RO91TREZ00821A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (pentru 
anul în curs), CIF: 9266163. 

Partener 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ARAD cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 14, ARAD  reprezentată prin Erika Stark, in calitate de  Director general, 
Contul:RO68TREZ02121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD (pentru anii anteriori)     CIF: 
17090393, Contul:RO24TREZ02121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD (pentru anul în 
curs) CIF: 17090393. 

Partener 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ARGEȘ cu sediul in Municipiul Piteşti, 
Calea Drăgăşani, Nr. 8, judeţul Argeş, reprezentată prin Adrian Macovei, in calitate de Director general,  Contul: 
RO36TREZ04621A480202XXXX  deschis la ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGEȘ, ( pentru 
anii anteriori),  CIF: 9742496, Contul: RO36TREZ04621A480202XXXX  deschis la ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A 
FINANȚELOR PUBLICE ARGEȘ, ( pentru anul in curs),  CIF: 9742496. 
 
Partener 5 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BACĂU cu sediul în str. Condorilor nr. 2, 
Mun. Bacau, reprezentată prin Daniela Țițaru, in calitate de Director general, Contul 
RO75TREZ06121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA BACĂU (pentru anii anteriori) CIF: 8550000, Contul: 
RO31TREZ06121A480201XXXX deschis la TREzORERIA BACĂU (pentru anul în curs) CIF: 8550000.  
 
Partener 6 -  Consiliul Județean  BIHOR reprezentat prin PÁSZTOR SÁNDOR, in calitate de Președinte, 
RO92TREZ07621A426900XXXX, RO35TREZ07621A480101XXXX, RO79TREZ07621A480102XXXX, 
RO26TREZ07621A480103XXXX, deschise la Trezoreria Operativa a Municipiului Oradea.  
 
Partener 7 – Primăria Municipiului BISTRITA, prin Direcția de Asistență Socială Bistrița, cu sediul în strada Dornei, 
nr 12, Municipiul Bistrița, reprezentată prin Dreptate Radu Ion, în calitate de Director executiv, cont Trezorerie – 
RO05TREZ24A685050531501X, Trezoreria Bistrita. 
 
Partener 8 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BOTOSANI cu sediul în Municipiul  
Botosani, str. Maxim Gorki 4 reprezentat prin Doina Nacu Manole, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO24TREZ11621A480202XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI (pentru anii anteriori)   
CIF: 17093020, Contul:RO77TREZ11621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOLANI (pentru 
anul în curs)  CIF17093020. 
 
Partener 9 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BRAILA cu sediul in str. Ghiocelului nr.8, 
oras Braila, reprezentata prin Simona Daniela Cimpoae, in calitate de Director general, Contul:
 RO18TREZ15121A480202XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRĂILA (pentru anii anteriori)   CIF: 
17093659, Contul: RO71TREZ15121A480201XXXX (deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRĂILA (pentru anul 
curent) CIF: 17093659. 
 
Partener 10 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BRASOV cu sediul in Strada Iuliu Maniu 
nr. 6,  Municipiul Brasov reprezentat prin Suciu Mircea Dan, in calitate de Director general, 
Contul:RO63TREZ13121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV (pentru anii anteriori) CIF: 
9870339, Contul: RO19TREZ13121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV (pentru anul 
în curs) CIF: 9870339. 
 
Partener 11-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BUZAU  cu sediul in Str. Bistritei, Nr. 
41, Municipiul Buzau reprezentat prin Loredana Dorobantu, in calitate de Director executiv, Contul: 



RO57TREZ16621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUZĂU (pentru anii anteriori) CIF: 
17091470, Contul:RO13TREZ16621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULU BUZĂU (pentru anul în 
curs)     CIF: 17091470. 
 
Partener 12 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului CALARASI cu sediul in str. Baraganului, 
nr.1, oras Calarasi,  reprezentata prin Lavinia Grosu- Director adjunct p. Director executiv, 
Contul:RO51TREZ20121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI (pentru anii anteriori) CIF: 
17157183, Contul:RO07TREZ20121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI (pentru anul în 
curs) CIF: 17157183. 

Partener 13 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CARAS SEVERIN cu sediul in Aleea Trei 
Ape nr.4, oras Resita,  reprezentat prin Elena Amzoi, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO96TREZ18121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA (pentru anii anteriori) CIF: 
9759188, Contul:RO52TREZ18121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA (pentru anul în 
curs)     CIF: 9759188. 
 
Partener 14 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CLUJ cu sediul in Str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 37-39, oras Cluj-Napoca, reprezentat prin Claudiu Daniel Tamas, in calitate de Director general, 
Contul:RO90TREZ21621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA CLUJ NAPOCA (pentru anii anteriori) CIF: 5013699, 
Contul: RO46TREZ21621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA CLUJ NAPOCA (pentru anul în curs), CIF:5013699. 
 
Partener 15 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CONSTANTA cu sediul in Strada 
Decebal 22, mun. Constanta reprezentat prin Petre Dinică, in calitate de Director general, 
Contul:RO32TREZ23121A480202XXXX, deschis la: TREZORERIA CONSTANȚA (pentru anii anteriori) CIF16762887, 
Contul: RO85TREZ23121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA CONSTANTA (pentru anul în curs) 
CIF16762887. 
 
Partener 16-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului COVASNA cu sediul în str. Presei nr.8/A, 
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, reprezentat prin Vass Maria, in calitate de Director general, Contul 
RO97TREZ25621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE (pentru anii anteriori) CIF: 
9832041, Contul:RO53TREZ25621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE (pentru anul în 
curs) CIF: 9832041. 
 
Partener 17 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  DAMBOVITA cu sediul in str. I.C. 
Visario nr.1, oras Targoviste reprezentat prin Cristiana Bucur, in calitate de Director general, 
Contul:RO39TREZ27121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ((pentru anii anteriori) 
CIF9641718, Contul:RO92TREZ27121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 
(pentru anul în curs), CIF9641718. 
 
Partener 18 - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, cu sediul în strada Eustațiu Stoenescu, 
bloc T8, municipiul Craiova, Jud. Dolj, reprezentată prin Ioana Stoian, în calitate de Director executiv, 
RO28TREZ24A6850580102X, Trezoreria Craiova. 
 
Partener 19  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALATI cu sediul in str. Brailei nr.138 
B, municipiul Galati reprezentat prin Manon Emilia Cristoloveanu, in calitate de Director general, 
Contul:RO33TREZ30621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI (pentru anii anteriori)     
CIF: 17094425, Contul:RO86TREZ30621A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI (pentru anul 
în curs), CIF: 17094425. 
 
Partener 20 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GIURGIU cu sediul in str. Alexandriei 
nr.7-9, municipiul Giurgiu reprezentat prin Sima Dan Valentin, in calitate de Director general, 
Contul:RO72TREZ32121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GIURGIU (pentru anii anteriori) CIF: 
9902350, Contul:RO28TREZ32121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GIURGIU (pentru anul în 
curs) CIF: 9902350. 
 
Partener 21   -  Consiliul Județean  GORJ reprezentat prin Cosmin-Mihai POPESCU, in calitate de Președinte, 
RO58TREZ33621A480203XXX, RO14TREZ33621A480202XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX, 
RO89TREZ33621A426900XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX, RO89TREZ33621A426900XXXX, deschise la 
TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. 
 
Partener 22   -   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului HARGHITA cu sediul in str. Piața 
Libertății nr.5, Miercurea Ciuc, reprezentat prin Elekes Zoltan, in calitate de Director general, 
Contul:RO53TREZ35121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC (pentru anii 



anteriori) CIF: 9798918, Contul:RO09TREZ35121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI MIERCUREA 
CIUC (pentru anul în curs) CIF: 9798918. 

Partener 23 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului HUNEDOARA cu sediul in  bdul. Iuliu 
Maniu, nr.18, mun. Deva, reprezentat prin Geanina Mariana Ianc, in calitate de Director general, 
Contul:RO92TREZ36621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI DEVA (pentru anii anteriori)    
CIF:9819433, Contul:RO48TREZ36621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI DEVA (pentru anul 
în curs) CIF: 9819433. 

Partener 24  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  IALOMIȚA cu sediul in str.C.D. Gherea, 
oras Slobozia reprezentat prin Marcu Paul, in calitate de Director general, Contul:RO60TREZ39121A480202XXXX 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA (pentru anii anteriori), CIF:9670462, 
Contul:RO16TREZ39121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SOLOBOZIA (pentru anul în curs) 
CIF:9670462. 

Partener 25 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului IAȘI cu sediul in str. Vasile Lupu nr. 57 
A, municipiul Iasi reprezentat prin Ion Florin, in calitate de Director general, 
Contul:RO02TREZ40621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUN. IAȘI (pentru anii anteriori)     CIF: 9899076, 
Contul: RO55TREZ40621A480201XXXX deschis la: TREZ MUN. IAȘI (pentru anul în curs)  CIF: 9899076. 
 
Partener 26 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  ILFOV cu sediul in bdul. Voluntari 
nr.94-96, oras Voluntari reprezentat prin Bogdan Iulian Pintea, in calitate de Director executiv, Contul: 
RO41TREZ42121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA ILFOV (pentru anii anteriori)   CIF:17093675. Contul: 
RO94TREZ42121A480201XXXX deschis la TREZORERIA ILFOV (pentru anul în curs) CIF: 17093675. 
 
Partener 27 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului MARAMUREȘ cu sediul in str. Banatului 
nr.1, Mun. Baia Mare,  reprezentat prin Alina Coste Mădăras, in calitate de Director general, 
Contul:RO80TREZ43621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BAIA MARE (pentru anii anteriori) 
CIF: 15331312, Contul: RO36TREZ43621A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BAIA MARE (pentru 
anul în curs) CIF: 15331312. 
 
Partener 28   -  Consiliul Județean  MEHEDINȚI reprezentat prin Aladin Georgescu, in calitate de Președinte, 
RO57TREZ46121A480103XXXX. 
 
Partener 29  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  MUREȘ cu sediul in str. Trebely nr.7, 
oras Targu Mures, reprezentata prin Miklea Hajnal Katalin, in calitate de Director general, Contul: 
RO87TREZ47621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ (pentru anii anteriori)  CIF: 
9719809, Contul: RO43TREZ47621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ (pentru 
anul în curs) CIF: 9719809. 
 
Partener 30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  NEAMȚ cu sediul in str. Alexandru cel 
Bun nr.11 oras Piatra Neamt reprezentata prin Cristina Pavaluta, in calitate de Director general, 
Contul:RO29TREZ49121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ, (pentru anii 
anteriori)  CIF: 9648872, Contul: RO82TREZ49121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PIATRA 
NEAMȚ (pentru anul curent),  CIF: 9648872. 
 
Partener 31  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  OLT cu sediul in str. Draganesti nr.7, 
oras Slatina, reprezentat prin Radita Pirosca, in calitate de Director general, 
Contul:RO68TREZ50621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA (pentru anii anteriori)    
CIF: 9746625, Contul: RO24TREZ50621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA (pentru 
anul în curs)   CIF: 9746625. 
 
Partener 32 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului PRAHOVA cu sediul in sos Vestului 
nr.14-16, oras Ploiesti, reprezentat prin Calin Viorel, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO57TREZ52121G480202XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (pentru anii anteriori)    
CIF: 9770267, Contul:RO13TREZ52121G480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (pentru 
anul curent), CIF: 9770267. 
 
Partener 33 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SALAJ cu sediul in str. Unirii nr. 20, 
oras Zalau reprezentata prin Milas Violeta, in calitate de Director executiv, Contul:RO17TREZ56121A480202XXXX
 deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ZALĂU (pentru anii anteriori)     CIF17090997, 
Contul:RO70TREZ56121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ZALĂU  (pentru anul curent)  
CIF17090997. 



 
Partener 34  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SIBIU cu sediul in str. Mitropoliei nr. 
2, mun. Sibiu, reprezentat prin Laura Camelia Vîlsan, in calitate de Director general, 
Contul:RO56TREZ57621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA SIBIU (pentru anii anteriori) CIF9753096, 
Contul:RO12TREZ57621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA SIBIU (pentru anul în curs) CIF9753096. 
 
Partener 35  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SATU MARE cu sediul in str. Corvinilor 
nr.18, oras Satu Mare reprezentat prin Dragos Mariana, in calitate de Director general, 
Contul:RO75TREZ54621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE (pentru anii anteriori)  
CIF: 15418983, Contul:RO31TREZ54621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE (pentru 
anul în curs), CIF: 15418983. 
 
Partener 36  -  Primăria Municipiului Rădăuți cu sediul în strada Piața Unirii Nr. 2, jud. Suceava, reprezentata prin 
Nistor Tatar, în calitate de Primar, Contul: RO07TREZ59521A480101XXXX, FEDR sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent, RO51TREZ59521A480102XXXX, FEDR sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori, RO95TREZ59521A480103XXXX,  
FEDR prefinantare, RO64TREZ59521A426900XXX, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale, 
RO61TREZ59521400216XXXXXX, Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata, conturi 
deschise la TREZORERIA MUNICIPIULUI RADAUTI,  cod fiscal 4244148. 
 
Partener 37  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TELEORMAN cu sediul in str. Dunarii 
nr.7 oras Alexandria reprezentat prin Dragomirescu Florinel, in calitate de Director general, 
Contul:RO37TREZ60621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA (pentru anii anteriori) 
CIF: 17094026, Contul:RO90TREZ60621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA (pentru 
anul în curs) CIF: 17094026. 
 
Partener 38  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TIMIS cu sediul in Piata Regina Maria 
nr.3, oras Timisoara reprezentat prin Emilia Milutinovici, in calitate de Director general, 
Contul:RO76TREZ62121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ((pentru anii anteriori) 
CIF: 17090636, Contul: RO32TREZ62121A480201XXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA (pentru 
anul în curs),CIF: 17090636. 
 
Partener 39  - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TULCEA cu sediul in str. Corneliu 
Gavrilov nr.120, oras Tulcea reprezentat prin Marinov Teodosie Gabriel, in calitate de Director general, 
Contul:RO31TREZ64121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA (pentru anii anteriori)    
CIF: 9574414, Contul: RO84TREZ64121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA (pentru 
anul în curs), CIF: 9574414. 
 
Partener 40  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VALCEA cu sediul in str. Tudor 
Vladimirescu nr.28, ors. Ramnicu Valcea  reprezentata prin Nicolae Badea, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO12TREZ67121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA (pentru anii 
anteriori), CIF: 17087924, Contul:RO65TREZ67121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU 
VÂLCEA (anul în curs)    CIF: 17087924. 
 
Partener 41-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VASLUI cu sediul in Sos Nationala Vaslui 
nr.1 reprezentat prin Ionel Armeanu Stefanica, in calitate de Director general, 
Contul:RO70TREZ65621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI VASLUI (pentru anii anteriori)     CIF: 
17095927, Contul:RO26TREZ65621A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI VASLUI (pentru anul în 
curs) CIF: 17095927. 
 
Partener 42 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VRANCEA cu sediul in Bdul Garii nr.13, 
oras Focsani reprezentat prin Daniela Nicolas, in calitate de Director general, Contul: 
RO64TREZ69121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI FOCȘANI  (pentru anii anteriori)   
CIF17101530, Contul: RO20TREZ69121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI FOCȘANI (pentru 
anul curent),  CIF17101530. 
 
Partener 43 -  Primăria sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului –București str. 
Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sec.5 reprezentat prin Florentina Popescu, in calitate de Director general, 
Contul:RO81TREZ70521A480202XXXX,deschis la: TREZORERIA SECTOR 5 (pentru anii anteriori)     CIF: 17104480, 
Contul:RO37TREZ70521A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA SECTOR 5 (pentru anul curent)  CIF: 17104480. 

 

 



au convenit următoarele: 
 
Art.2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiilor părţilor, contribuţia financiară proprie a 
fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente 
proiectului: VENUS – Împreună pentru o viață în sigurantă, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital 
Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea de investiție 9ii, Apel: POCU/465/4/4/Reducerea numărului de 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/ socio-profesionale/ de 
formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale . 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 

proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia 

proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele 

mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, 

iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui 

inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere 

sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei 

astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin 

decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui tribunal 

arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de 

parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.  

 
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de 
finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 
 

 ANES va asigurara coordonarea metodologica privind crearea, 
organizarea și funcționarea rețelei naționale inovative 
integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței 
domestice și a programului național pentru protecția 
victimelor violenței domestice se realizează în coordonarea 
metodologică a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse 
între Femei și Bărbați, care se desemnează ca Punct național 
de coordonare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea  3:  Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea  4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 ANES va asigura finanțarea necesara autorităților publice 
locale pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor 
integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de 
consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 

 ANES va elaborarea un proiect de HG privind organizarea și 
funcționarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe 



protejate destinate victimelor violenței domestice și 
aprobarea programului național pentru protecția victimelor 
violenței domestice, inclusiv de reglementare a metodologiei 
privind  identificarea și selectarea victimelor violenței 
domestice  care necesită separarea de agresor și sprijin pentru 
tranziția la o viață independentă și pentru furnizarea 
serviciilor de găzduire, informare, consiliere și sprijin în 
vederea adaptării la o viață independent activă, precum și 
reabilitarea și reinserția  socială a femeilor victime ale 
violenței domestice 
 

Activitatea 5: Derularea unor campanii privind prevenirea și 
combaterea violenței domestice 
 
Activitatea 6 (Activitate transversală): Informarea și publicitatea 
proiectului 
 

Activitatea 7: Managementul proiectului 

ANES va asigurara managementul proiectului și monitorizarea 
proiectelor implementate de către autoritățile locale 
 

 ANES va elaborara metodologia de preluare a serviciilor nou 
create în structura direcțiilor generale de asistență socială și 
protecția copilului și, după caz, a consiliilor locale/SPAS ale 
municipiilor, orașelor și comunelor. 

 

 ANES va aloca fiecarui Partener o sumă nerambursabilă, pentru 
a contribui la realizarea proiectului in cuantum de 
1,137,171,60 lei. 

 

 ANES va asigura fiecarui Partener, în limite rezonabile, prin 
personalul angajat în acest scop, asistența tehnică necesară 
pentru managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului. 

 Majorarea sumei prevăzută in cuantum de 1,137,171,60 lei 
este posibilă numai prin încheierea unui act adițional la 
prezenta convenție si numai in cazul in care condițiile 
realizării sub-proiectului se modifica in mod semnificativ sau 
resursele necesare realizării sub-proiectului sunt in mod vădit 
insuficiente. Aceste circumstanțe se stabilesc de comun acord 
de către părți, în limite rezonabile, iar majorarea sumei 
mentionată mai sus se va face numai cu aprobarea prealabila a 
AMPOCU. 

 Cheltuielile pentru achiziționarea de echipament si alte bunuri 
vor include cheltuielile de transport. Echipamentul achiziționat 
va deveni proprietatea Partenerului și va fi utilizat numai 
pentru scopurile serviciilor rezultate după încheierea 
implementării sub-proiectului. 

 ANES va furniza fiecarui Partener, cu titlu gratuit, software-ul 
necesar pentru evidenta si raportările financiar contabile ale 
fondurilor utilizate pentru realizarea sub-proiectului. 

 ANES va asigura, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor  de 
amenajare/reamenajare   dotărilor cu echipamente, 
elaborarea și aprobarea Metodologiei de identificare și selecție 
a victimelor violenței domestice  care necesită  separarea de 
agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 

 ANES se va ocupa de achizitionarea si furnizarea mobilierului 
necesar pentru amenajarea spatiilor. 

 
Resursele umane implicate: managerul de proiect, 2 asistenţi 
manageri, 1 responsabil financiar, 1 expert achiziții, 1 expert 
coordonare rețea de servicii sociale, 1 expert servicii sociale și 1 
responsabil control CFP. 



Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: birou, 
mobilier, comunicatii, calculator, imprimanta.   
si resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale și pentru managementul proiectului 

Partener 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 



 
 
 

materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 

            
Partener 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 



 
 
 
 

serviciilor sociale 

Partener 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 



 
 
 
 

serviciilor sociale 
 

 
Partener 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de 
consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Locuinței  protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață 
independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de 
consiliere vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de 
consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea 
personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii 
cu caracter funcțional și de personal corespunzătoare și 
managementul eficient  și integrat al serviciilor create  pe o 
perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței 
domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

 

 
Partener 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

 
Partener 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 



 
 
 

materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 



 
 

serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

Partener 13 Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 



 
 
 
 
 
 
 

serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 

Partener 32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 

Partener 33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

Partener 42  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

 
 

Partener 43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative 
integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață 
independentă al victimelor violenței domestice 

 Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare 
de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  
protejate  destinate victimelor violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului 
de suport pentru victimele violenței domestice. 

- Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării 
Cabinetului  de consiliere vocațională pentru victimele violenței 
domestice. 

Spațiul necesar va fi identificat și alocat din domeniului public al 
județului/consiliului local sau prin comodat/închiriere de la terți, cu 
obligația de a nu schimba regimul juridic si destinația acestuia, pe 
durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 

 Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul 
proiectului, conform legislației în vigoare. 

Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate 
de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor 
sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită 
separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă 

Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri 
de suport pentru victimele violenței domestice 

Activitatea 4: Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a 
victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere 
vocațională 

 Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocațională pentru victimele violenței domestice. 

Activitatea 7. Managementul proiectului 

 Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor 
financiare alocate, în concordanță cu prevederilor Acordului 
de parteneriat.  

 Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate 
din realizarea proiectului. 

In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor 
servicii după finalizarea activităților de amenajări/reamenajări 
exterioare si interioare, dotări, selecționarea si pregătirea personalului 
calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și 
integrat al serviciilor create  pe o perioada nelimitată, în funcție de 
nevoile victimelor violenței domestice în plan local, în condițiile legii. 

Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, 
consilier vocational, coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, 
materiale, bunuri si echipamente, consumabile necesare functionarii 
serviciilor sociale 
 

 

(2) Pentru  a activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja 

urmatoarele cheltuieli, dupa cum urmează:  

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 

proiectului*    [lei] 

Liderul de parteneriat (Partener 1) 3,319,468.08 

Partener 2 1,137,171,60 

Partener 3                                      1,137,171,60 

Partener 4                                      1,137,171,60 

Partener 5                                      1,137,171,60 

Partener 6                                      1,137,171,60 

Partener 7                                      1,137,171,60 

Partener 8                                      1,137,171,60 

Partener 9                                      1,137,171,60 

Partener 10                                      1,137,171,60 

Partener 11                                      1,137,171,60 

Partener 12                                      1,137,171,60 

Partener 13                                      1,137,171,60 



Partener 14                                      1,137,171,60 

Partener 15                                      1,137,171,60 

Partener 16                                      1,137,171,60 

Partener 17 1,137,171,60 

Partener 18 1,137,171,60 

Partener 19 1,137,171,60 

Partener 20 1,137,171,60 

Partener 21 1,137,171,60 

Partener 22 1,137,171,60 

Partener 23 1,137,171,60 

Partener 24 1,137,171,60 

Partener 25 1,137,171,60 

Partener 26 1,137,171,60 

Partener 27 1,137,171,60 

Partener 28 1,137,171,60 

Partener 29 1,137,171,60 

Partener 30 1,137,171,60 

Partener 31 1,137,171,60 

Partener 32 1,137,171,60 

Partener 33 1,137,171,60 

Partener 34 1,137,171,60 

Partener 35 1,137,171,60 

Partener 36 1,137,171,60 

Partener 37 1,137,171,60 

Partener 38 1,137,171,60 

Partener 39 1,137,171,60 

Partener 40 1,137,171,60 

Partener 41 1,137,171,60 



Partener 42 1,137,171,60 

Partener 43 1,137,171,60 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a 

proiectului) 

51,080,675.28 

 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 
 

(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de 
finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
 

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) 497,920.21 lei  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0.975% 

  

Partener 2 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 3 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 4 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 5 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 6 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 7 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 8 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 9 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 10 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 11 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 12 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 13 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 14 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 15 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 16 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 17 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 18 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 19 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 20 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 21 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 



Partener 22 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 23 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 24 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 25 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 26 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 27 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 28 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 29 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 30 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 31 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 32 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 33 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 34 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 35 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 36 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 37 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 38 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 39 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 40 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 41 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 42 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 43 
22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

 
 

Art. 4. Informații despre conturile bancare 
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATEA DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, cu sediul în București, str. Intrarea Camil 
Petrescu, nr.5, Sector 1 tel: 4021.313.00.59, fax: 4021.367.24.06, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, reprezentată prin 
doamna Aurelia Grațiela Drăghici, în calitate de Secretar de Stat, având calitatea de Lider parteneriat (Partener 1).  
Partener 2 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ALBA cu sediul in bdul. 1 Decembrie 1918 
nr.68, oras Alba Iulia reprezentata prin Fracea Valentin Ioan, in calitate de Director general, 
Contul:RO38TREZ00221A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (pentru anii anteriori), CIF: 
9266163, Contul:RO91TREZ00821A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA (pentru anul în curs), 
CIF: 9266163. 
Partener 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ARAD cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr. 
14, ARAD  reprezentată prin Erika Stark, in calitate de  Director general, Contul:RO68TREZ02121A480202XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD (pentru anii anteriori)     CIF: 17090393, Contul:RO24TREZ02121A480201XXXX 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ARAD (pentru anul în curs) CIF: 17090393. 



Partener 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ARGEȘ cu sediul in Municipiul Piteşti, Calea 
Drăgăşani, Nr. 8, judeţul Argeş, reprezentată prin Adrian Macovei, in calitate de Director general,  Contul: 
RO36TREZ04621A480202XXXX  deschis la ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE ARGEȘ, ( pentru anii 
anteriori),  CIF: 9742496, Contul: RO36TREZ04621A480202XXXX  deschis la ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR 
PUBLICE ARGEȘ, ( pentru anul in curs),  CIF: 9742496. 
Partener 5 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BACĂU cu sediul în str. Condorilor nr. 2, Mun. 
Bacau, reprezentată prin Daniela Țițaru, in calitate de Director general, Contul RO75TREZ06121A480202XXXX deschis 
la: TREZORERIA BACĂU (pentru anii anteriori) CIF: 8550000, Contul: RO31TREZ06121A480201XXXX deschis la 
TREzORERIA BACĂU (pentru anul în curs) CIF: 8550000.  
Partener 6 -  Consiliul Județean  BIHOR reprezentat prin PÁSZTOR SÁNDOR, in calitate de Președinte, 
RO92TREZ07621A426900XXXX, RO35TREZ07621A480101XXXX, RO79TREZ07621A480102XXXX, 
RO26TREZ07621A480103XXXX, deschise la Trezoreria Operativa a Municipiului Oradea.  
Partener 7 – Primăria Municipiului BISTRITA, prin Direcția de Asistență Socială Bistrița, cu sediul în strada Dornei, nr 
12, Municipiul Bistrița, reprezentată prin Dreptate Radu Ion, în calitate de Director executiv, cont Trezorerie – 
RO05TREZ24A685050531501X, Trezoreria Bistrita. 
Partener 8 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BOTOSANI cu sediul în Municipiul  Botosani, 
str. Maxim Gorki 4 reprezentat prin Doina Nacu Manole, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO24TREZ11621A480202XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI (pentru anii anteriori)   CIF: 
17093020, Contul:RO77TREZ11621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BOTOLANI (pentru anul în 
curs)  CIF17093020. 
Partener 9 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BRAILA cu sediul in str. Ghiocelului nr.8, oras 
Braila, reprezentata prin Simona Daniela Cimpoae, in calitate de Director general, Contul:
 RO18TREZ15121A480202XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRĂILA (pentru anii anteriori)   CIF: 17093659, 
Contul: RO71TREZ15121A480201XXXX (deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRĂILA (pentru anul curent) CIF: 
17093659. 
Partener 10 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BRASOV cu sediul in Strada Iuliu Maniu nr. 
6,  Municipiul Brasov reprezentat prin Suciu Mircea Dan, in calitate de Director general, 
Contul:RO63TREZ13121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV (pentru anii anteriori) CIF: 
9870339, Contul: RO19TREZ13121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV (pentru anul în 
curs) CIF: 9870339. 
Partener 11-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BUZAU  cu sediul in Str. Bistritei, Nr. 41, 
Municipiul Buzau reprezentat prin Loredana Dorobantu, in calitate de Director executiv, Contul: 
RO57TREZ16621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUZĂU (pentru anii anteriori) CIF: 17091470, 
Contul:RO13TREZ16621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULU BUZĂU (pentru anul în curs)     CIF: 
17091470. 
Partener 12 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului CALARASI cu sediul in str. Baraganului, nr.1, 
oras Calarasi,  reprezentata prin Lavinia Grosu- Director adjunct p. Director executiv, 
Contul:RO51TREZ20121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI (pentru anii anteriori) CIF: 
17157183, Contul:RO07TREZ20121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI (pentru anul în curs) 
CIF: 17157183. 
Partener 13 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CARAS SEVERIN cu sediul in Aleea Trei Ape 
nr.4, oras Resita,  reprezentat prin Elena Amzoi, in calitate de Director executiv, Contul:RO96TREZ18121A480202XXXX 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA (pentru anii anteriori) CIF: 9759188, Contul:RO52TREZ18121A480201XXXX 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA (pentru anul în curs)     CIF: 9759188. 
Partener 14 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CLUJ cu sediul in Str. G-ral Eremia 
Grigorescu nr. 37-39, oras Cluj-Napoca, reprezentat prin Claudiu Daniel Tamas, in calitate de Director general, 
Contul:RO90TREZ21621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA CLUJ NAPOCA (pentru anii anteriori) CIF: 5013699, 
Contul: RO46TREZ21621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA CLUJ NAPOCA (pentru anul în curs), CIF:5013699. 
Partener 15 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CONSTANTA cu sediul in Strada Decebal 22, 
mun. Constanta reprezentat prin Petre Dinică, in calitate de Director general, Contul:RO32TREZ23121A480202XXXX, 
deschis la: TREZORERIA CONSTANȚA (pentru anii anteriori) CIF16762887, Contul: RO85TREZ23121A480201XXXX 
deschis la: TREZORERIA CONSTANTA (pentru anul în curs) CIF16762887. 
Partener 16-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului COVASNA cu sediul în str. Presei nr.8/A, 
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, reprezentat prin Vass Maria, in calitate de Director general, Contul 
RO97TREZ25621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE (pentru anii anteriori) CIF: 9832041, 
Contul:RO53TREZ25621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUN. SFÂNTU GHEORGHE (pentru anul în curs) CIF: 
9832041. 
Partener 17 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  DAMBOVITA cu sediul in str. I.C. Visario 
nr.1, oras Targoviste reprezentat prin Cristiana Bucur, in calitate de Director general, 
Contul:RO39TREZ27121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE ((pentru anii anteriori) 
CIF9641718, Contul:RO92TREZ27121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE (pentru anul în 
curs), CIF9641718. 
Partener 18 - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, cu sediul în strada Eustațiu Stoenescu, bloc 



T8, municipiul Craiova, Jud. Dolj, reprezentată prin Ioana Stoian, în calitate de Director executiv, 
RO28TREZ24A6850580102X, Trezoreria Craiova. 
Partener 19  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALATI cu sediul in str. Brailei nr.138 B, 
municipiul Galati reprezentat prin Manon Emilia Cristoloveanu, in calitate de Director general, 
Contul:RO33TREZ30621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI (pentru anii anteriori)     CIF: 
17094425, Contul:RO86TREZ30621A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GALAȚI (pentru anul în curs), 
CIF: 17094425. 
Partener 20 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GIURGIU cu sediul in str. Alexandriei nr.7-9, 
municipiul Giurgiu reprezentat prin Sima Dan Valentin, in calitate de Director general, 
Contul:RO72TREZ32121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GIURGIU (pentru anii anteriori) CIF: 
9902350, Contul:RO28TREZ32121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI GIURGIU (pentru anul în curs) CIF: 
9902350. 
Partener 21   -  Consiliul Județean  GORJ reprezentat prin Cosmin-Mihai POPESCU, in calitate de Președinte, 
RO58TREZ33621A480203XXX, RO14TREZ33621A480202XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX, 
RO89TREZ33621A426900XXXX, RO67TREZ33621A480201XXXX, RO89TREZ33621A426900XXXX, deschise la TREZORERIA 
MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. 
Partener 22   -   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului HARGHITA cu sediul in str. Piața Libertății 
nr.5, Miercurea Ciuc, reprezentat prin Elekes Zoltan, in calitate de Director general, 
Contul:RO53TREZ35121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC (pentru anii anteriori) CIF: 
9798918, Contul:RO09TREZ35121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI MIERCUREA CIUC (pentru anul în 
curs) CIF: 9798918. 
Partener 23 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului HUNEDOARA cu sediul in  bdul. Iuliu Maniu, 
nr.18, mun. Deva, reprezentat prin Geanina Mariana Ianc, in calitate de Director general, 
Contul:RO92TREZ36621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI DEVA (pentru anii anteriori)    
CIF:9819433, Contul:RO48TREZ36621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI DEVA (pentru anul în curs) 
CIF: 9819433. 
Partener 24  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  IALOMIȚA cu sediul in str.C.D. Gherea, oras 
Slobozia reprezentat prin Marcu Paul, in calitate de Director general, Contul:RO60TREZ39121A480202XXXX deschis la: 
TREZORERIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA (pentru anii anteriori), CIF:9670462, Contul:RO16TREZ39121A480201XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SOLOBOZIA (pentru anul în curs) CIF:9670462. 
Partener 25 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului IAȘI cu sediul in str. Vasile Lupu nr. 57 A, 
municipiul Iasi reprezentat prin Ion Florin, in calitate de Director general, Contul:RO02TREZ40621A480202XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUN. IAȘI (pentru anii anteriori)     CIF: 9899076, Contul: RO55TREZ40621A480201XXXX deschis la: 
TREZ MUN. IAȘI (pentru anul în curs)  CIF: 9899076. 
 
Partener 26 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  ILFOV cu sediul in bdul. Voluntari nr.94-96, 
oras Voluntari reprezentat prin Bogdan Iulian Pintea, in calitate de Director executiv, Contul: 
RO41TREZ42121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA ILFOV (pentru anii anteriori)   CIF:17093675. Contul: 
RO94TREZ42121A480201XXXX deschis la TREZORERIA ILFOV (pentru anul în curs) CIF: 17093675. 
Partener 27 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului MARAMUREȘ cu sediul in str. Banatului nr.1, 
Mun. Baia Mare,  reprezentat prin Alina Coste Mădăras, in calitate de Director general, 
Contul:RO80TREZ43621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BAIA MARE (pentru anii anteriori) CIF: 
15331312, Contul: RO36TREZ43621A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI BAIA MARE (pentru anul în curs) 
CIF: 15331312. 
Partener 28   -  Consiliul Județean  MEHEDINȚI reprezentat prin Aladin Georgescu, in calitate de Președinte, 
RO57TREZ46121A480103XXXX. 
Partener 29  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  MUREȘ cu sediul in str. Trebely nr.7, oras 
Targu Mures, reprezentata prin Miklea Hajnal Katalin, in calitate de Director general, Contul: 
RO87TREZ47621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ (pentru anii anteriori)  CIF: 
9719809, Contul: RO43TREZ47621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ (pentru anul în 
curs) CIF: 9719809. 
Partener 30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  NEAMȚ cu sediul in str. Alexandru cel Bun 
nr.11 oras Piatra Neamt reprezentata prin Cristina Pavaluta, in calitate de Director general, 
Contul:RO29TREZ49121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ, (pentru anii anteriori)  CIF: 
9648872, Contul: RO82TREZ49121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ (pentru anul 
curent),  CIF: 9648872. 
Partener 31  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  OLT cu sediul in str. Draganesti nr.7, oras 
Slatina, reprezentat prin Radita Pirosca, in calitate de Director general, Contul:RO68TREZ50621A480202XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA (pentru anii anteriori)    CIF: 9746625, Contul:
 RO24TREZ50621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SLATINA (pentru anul în curs)   CIF: 9746625. 
Partener 32 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului PRAHOVA cu sediul in sos Vestului nr.14-16, 
oras Ploiesti, reprezentat prin Calin Viorel, in calitate de Director executiv, Contul:RO57TREZ52121G480202XXXX, 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (pentru anii anteriori)    CIF: 9770267, 



Contul:RO13TREZ52121G480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (pentru anul curent), CIF: 
9770267. 
Partener 33 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SALAJ cu sediul in str. Unirii nr. 20, oras 
Zalau reprezentata prin Milas Violeta, in calitate de Director executiv, Contul:RO17TREZ56121A480202XXXX deschis la: 
TREZORERIA MUNICIPIULUI ZALĂU (pentru anii anteriori)     CIF17090997, Contul:RO70TREZ56121A480201XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ZALĂU  (pentru anul curent)  CIF17090997. 
Partener 34  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SIBIU cu sediul in str. Mitropoliei nr. 2, 
mun. Sibiu, reprezentat prin Laura Camelia Vîlsan, in calitate de Director general, 
Contul:RO56TREZ57621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA SIBIU (pentru anii anteriori) CIF9753096, 
Contul:RO12TREZ57621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA SIBIU (pentru anul în curs) CIF9753096. 
Partener 35  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SATU MARE cu sediul in str. Corvinilor 
nr.18, oras Satu Mare reprezentat prin Dragos Mariana, in calitate de Director general, 
Contul:RO75TREZ54621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE (pentru anii anteriori)  CIF: 
15418983, Contul:RO31TREZ54621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI SATU MARE (pentru anul în curs), 
CIF: 15418983. 
Partener 36  -  Primăria Municipiului Rădăuți cu sediul în strada Piața Unirii Nr. 2, jud. Suceava, reprezentata prin 
Nistor Tatar, în calitate de Primar, Contul: RO07TREZ59521A480101XXXX, FEDR sume primite in contul platilor 
efectuate in anul curent, RO51TREZ59521A480102XXXX, FEDR sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori, RO95TREZ59521A480103XXXX,  
FEDR prefinantare, RO64TREZ59521A426900XXX, Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale, 
RO61TREZ59521400216XXXXXX, Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererii de plata, conturi deschise la 
TREZORERIA MUNICIPIULUI RADAUTI,  cod fiscal 4244148. 
Partener 37  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TELEORMAN cu sediul in str. Dunarii nr.7 
oras Alexandria reprezentat prin Dragomirescu Florinel, in calitate de Director general, 
Contul:RO37TREZ60621A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA (pentru anii anteriori) 
CIF: 17094026, Contul:RO90TREZ60621A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA (pentru anul în 
curs) CIF: 17094026. 
Partener 38  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TIMIS cu sediul in Piata Regina Maria nr.3, 
oras Timisoara reprezentat prin Emilia Milutinovici, in calitate de Director general, 
Contul:RO76TREZ62121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ((pentru anii anteriori) CIF: 
17090636, Contul: RO32TREZ62121A480201XXX, deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA (pentru anul în 
curs),CIF: 17090636. 
Partener 39  - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TULCEA cu sediul in str. Corneliu Gavrilov 
nr.120, oras Tulcea reprezentat prin Marinov Teodosie Gabriel, in calitate de Director general, 
Contul:RO31TREZ64121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA (pentru anii anteriori)    CIF: 
9574414, Contul: RO84TREZ64121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA (pentru anul 
în curs), CIF: 9574414. 
Partener 40  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VALCEA cu sediul in str. Tudor 
Vladimirescu nr.28, ors. Ramnicu Valcea  reprezentata prin Nicolae Badea, in calitate de Director executiv, 
Contul:RO12TREZ67121A480202XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA (pentru anii anteriori), 
CIF: 17087924, Contul:RO65TREZ67121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA (anul în 
curs)    CIF: 17087924. 
Partener 41-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VASLUI cu sediul in Sos Nationala Vaslui nr.1 
reprezentat prin Ionel Armeanu Stefanica, in calitate de Director general, Contul:RO70TREZ65621A480202XXXX deschis 
la: TREZORERIA MUNICIPIULUI VASLUI (pentru anii anteriori)     CIF: 17095927, Contul:RO26TREZ65621A480201XXXX, 
deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI VASLUI (pentru anul în curs) CIF: 17095927. 
Partener 42 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VRANCEA cu sediul in Bdul Garii nr.13, oras 
Focsani reprezentat prin Daniela Nicolas, in calitate de Director general, Contul: RO64TREZ69121A480202XXXX
 deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI FOCȘANI  (pentru anii anteriori)   CIF17101530, Contul:
 RO20TREZ69121A480201XXXX deschis la: TREZORERIA MUNICIPIULUI FOCȘANI (pentru anul curent),  CIF17101530. 
Partener 43 -  Primăria sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului –București str. Fabrica 
de Chibrituri nr.9-11, sec.5 reprezentat prin Florentina Popescu, in calitate de Director general, 
Contul:RO81TREZ70521A480202XXXX,deschis la: TREZORERIA SECTOR 5 (pentru anii anteriori)     CIF: 17104480, 
Contul:RO37TREZ70521A480201XXXX, deschis la: TREZORERIA SECTOR 5 (pentru anul curent)  CIF: 17104480. 
 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 
 
 
 
 



Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul 
de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de 
finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

 

A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare 
implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

 
B.Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat  va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  
(2) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit 

art.2013 și următoarele din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele 
Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice 
aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

(3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi 
acţionează în numele Parteneriatului în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară 
pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi 
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în 
conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(4) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor 
documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare 

(5) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .  

(6) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării 
culpabile a activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a 
proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau 
în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză. 

(7) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a 
cererilor de rambursare aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului 
de finanţare și a legislației aplicabile. 

(8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de 
prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea 
cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a 
aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de 
finanțare. 

(9) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de 
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri. 

(10) În cazul în care unul din partenerii de la 2 la 43, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care 

le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor 

în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de 

parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu 

personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, 

proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate 

de partenerul pe care îl înlocuieste. 

(11) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI. 

 

 

 



Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor de la 2 la 43 
A.Drepturile Partenerilor de la 2 la 43 
(1) Cheltuielile angajate de Partenerii de la 2 la 43, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către 

liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului 
de finanțare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea 
de management / Organismul intermediar. 

(4) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de 
prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, după caz. 

 
B.Obligaţiile Partenerilor de la 2 la 43 
(1) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor 

efectuate în cadrul proiectului, în scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să 

pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a 

cheltuielilor efectuate. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de 
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de 
implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea 
proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare. 

(4) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii 
conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI. 

Art. 8 Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 
condiţiilor din contractul de finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu 
finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea 
implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, 
pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această 
perioadă. 

(2)  Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de 
utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate 
intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3)  Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe 
perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării 
prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea proiectului, conform 
paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a 
unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini 
obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 

 

 



Art. 11 Legea aplicabilă 

(1)    Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2)    Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, 
prin semnarea unui nou acord de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la 
contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi 
prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona 
pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului 
acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea 
contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor 
membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă , pentru o perioadă de până la 2 ani, în 
condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice. 
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