
Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii

sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice

Contract POCU: 465/4/4/128038

Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!″



Proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță!” este finanțat din Fondul Social European, în
cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020 - POCU/465/4/4/128038

Beneficiar/Lider de parteneriat: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
(ANES)

Parteneri: 42 Instituții ale administrației publice locale – CJ-DGASPC/CL-DAS,

Direcția de Asistență Socială Craiova este partener în cadrul proiectului.

Durata proiectului: 48 luni (04.03.2019 - 04.04.2023)

Valoare totală proiect: 51.080.375,72 lei, respectiv 11 milioane de euro.

Pentru activităţile desfăşurate de către Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, în conformitate cu cererea de
finanţare şi cu obiectul parteneriatului, valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului
este de 1.137.174,76 lei, iar contribuţia proprie la bugetul proiectului este de 22.743,50 lei.

                                                   



Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și

dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul

prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel

național prin crearea și dezvoltarea unei rețele

naționale inovative integrate de locuințe protejate,

grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul

implementării unui program național de protecție a

victimelor violenței domestice (RNLPVD) și

derularea unor campanii privind prevenirea și

combaterea violentei în familie.

OBIECTIVUL 

GENERAL AL 

PROIECTULUI 



Obiectivul specific al proiectului vizează: Reducerea

numărului de victime ale violentei domestice prin

crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative

integrate de locuințe protejate (42) în scopul

transferului la o viață independentă al victimelor

violenței domestice și derularea unor campanii privind

prevenirea și combaterea violenței domestice. Acest

obiectiv va fi realizat, în principal, prin prisma

activităților 2, 3, 4, 5 și va contribui la atingerea

indicatorilor 4S42 și 4S47 din cadrul POCU.

OBIECTIVUL 

SPECIFIC AL 

PROIECTULUI 



6636 -

victime 

ale 

violenței 

domestice

756 victime ale

violenței domestice

care vor beneficia de

servicii sociale prin

intermediul locuințelor

protejate – A2

1680 de victime ale

violenței domestice

vor beneficia de

servicii de grup de

suport - A3

4200 de victime ale

violenței domestice

care vor primi servicii

de sprijin în vederea

integrării socio-

profesionale prin

furnizarea de

consiliere vocațională

– A4

42 responsabil servicii

sociale care vor beneficia

de formare profesională

pentru lucrul cu

victimele violenței

domestice beneficiare ale

locuințelor protejate –

A2

42 de specialiști care

vor face parte din

rețeaua națională de

42 de grupuri de

suport pentru

victimele violenței

domestice – A3

42 de specialiști care

vor face parte din

rețeaua națională de

42 de cabinete de

consiliere

vocațională pentru

victimele violenței

domestice - A4

366 

specialiști -

profesioniști 

în domeniul 

violenței 

domestice 

GRUPUL ȚINTĂ LA NIVELUL PROIECTULUI

cuprinde 7002 persoane din care: 

240 de angajați din cadrul

autorităților publice centrale și

locale (profesioniști) care vor

fi informați și conștientizați în

legătură cu activitățile

proiectului și cu măsurile de

sprijin și noile prevederi

legislative în domeniul

violenței domestice – A5

Din Grupul Țintă pot face parte doar persoane cu vârsta de peste 18 ani.

Accesul copiilor în cadrul locuinței protejate pe perioada de 36 luni de funcționare

in cadrul proiectului se va realiza numai în măsura în care spațiul permite cazarea

acestora, iar, toate cheltuielile aferente găzduirii lor vor fi suportate din bugetul

aprobat pentru măsurile de protecție a copilului abuzat sau neglijat.



I. 18 victime ale

violenței domestice

care vor beneficia de

servicii sociale prin

intermediul locuințelor

protejate (6

beneficiari/an la nivel

de Partener)

II. 40 de victime ale

violenței domestice vor

beneficia de servicii de

grup de suport (min. 14

beneficiari/an/Partener)

IV. 1 responsabil

servicii sociale;

1 psiholog grup de

suport;

1 consilier vocațional

III. 100 de victime ale

violenței domestice care vor

primi servicii de sprijin în

vederea integrării socio-

profesionale prin furnizarea

de consiliere vocațională

(min. 34 de beneficiari/la

nivel de Partener/an)

V. 6 angajați din cadrul

autorităților publice centrale

și locale (profesioniști) care

vor fi informați și

conștientizați în legătură cu

activitățile proiectului și cu

măsurile de sprijin și noile

prevederi legislative în

domeniul violenței

domestice.

GRUPUL ȚINTĂ LA NIVEL DE PARTENER- DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

B D

Selectarea persoanelor care vor fi incluse în grupul țintă se

va realiza cu prioritate pentru categoriile de mai sus,

înscrise la punctele I, II și III.



Condițiile de risc pentru victima violenței domestice Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice

➢ A fost în mod repetat afectată de fapte de violența domestică ale căror

efecte nu au fost eliminate;

➢ A beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsura de protecție: ordin de

protecție provizoriu sau ordin de protecție;

➢ Se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor

servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații

neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor

servicii/măsuri de sprijin;

➢ I s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau

certificat medical care să ateste vătămarile provenite din situațiile de

violență domestică, și, după ca, orice alte documente doveditoare emise

de către unitățile sanitare;

➢ Victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de

către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de

divorț sau a unui certificat de divorț.

➢ Se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are

venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

➢ Nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al

spatiului locativ;

➢ Primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare,

brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale

și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor;

➢ S-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

➢ Nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită

ocupație;

➢ Face parte din categoria de șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de

lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai

familiilor monoparentale;

➢ Nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare

privind absolvirea a cel putin 4 clase;

➢ Este o persoană cu dizabilități.

Condiții de risc și condiții de vulnerabilitate pentru includerea victimelor violenței 

domestice în locuința protejată

Selecția și admiterea victimelor violenței domestice se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel

puțin una din condițiile de risc și cel puțin una dintre condițiile de vulnerabilitate.



4S42 2700 persoane

persoane care aparțin

grupurilor vulnerabile

(victimele violenței

domestice) care

beneficiază de servicii

integrate

4S47

persoane care aparțin

grupurilor vulnerabile

(victimele violenței

domestice) care

depășesc situația de

vulnerabilitate urmare

a sprijinului primit

6636 persoane

reprezentând:

- 5972 persoane

pentru regiuni mai

puțin dezvoltate

- 664 persoane

pentru regiunea

dezvoltată

Fiecare persoană din grupul țintă

care face parte din categoria

victimelor violenţei domestice va

beneficia de cel puțin 2 tipuri de

servicii sociale, respectiv: grup de

suport + cabinet consiliere

vocațională, în scopul abordării

integrate și atingerii indicatorului de

realizare.

Toate victimele violenței domestice

din cadrul locuințelor protejate (756

beneficiare/3 ani) vor beneficia de

serviciile furnizate la nivelul

grupurilor de suport și cabinetelor de

consiliere vocațională.

Indicator de 

rezultat POCU
Nr. persoaneNr. persoaneNr. persoaneCategorie persoane 

Indicatori de rezultat și de realizare din perspectiva 

persoanelor incluse în grupul țintă:



Subactivitatea 2.1 Operaţionalizarea reţelei naţionale

inovative integrate de locuinţe protejate în vederea

asigurării funcţionării serviciilor sociale destinate

victimelor violenţei domestice

Subactivitatea 1.1 Crearea şi dezvoltarea unei reţele

naţionale inovative integrate formată din 42 de

locuinţe protejate (1 locuinţă la nivel de judeţ +

municipiul Bucureşti)

A
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Activitatea A1 - Crearea şi dezvoltarea unei

reţele naţionale inovative integrate de

locuinţe protejate pentru transferul la o viaţă

independentă al victimelor violenţei

domestice

Martie 2019 - August 2019

În ceea ce priveşte derularea activităţii A1, pentru a se

asigura transferul la o viaţă independentă al victimelor

violenţei domestice, va fi creată, dezvoltată şi

operaţionalizată o reţea naţională inovativă integrată de

intervenţie, formată din minim 42 de locuinţe protejate

(1 locuinţă la nivel de judeţ + municipiul Bucureşti). În

acest sens, vor fi identificate localităţile şi spaţiile

aferente pentru crearea locuinţelor protejate în vederea

amenajării şi dotării acestora, asigurării personalului

specializat necesar funcţionării serviciilor integrate,

asigurării funcţionării serviciilor sociale prestate,

conform standardelor minime de calitate în domeniu.

Activitatea A2 - Operaţionalizarea reţelei naţionale

inovative integrate de locuinţe protejate în vederea

asigurării funcţionării serviciilor sociale destinate

victimelor violenţei domestice care necesită separarea de

agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă

Martie 2019 - Februarie 2023

În cadrul subactivităţii se vor realiza activităţi de

operaţionalizare a reţelei naţionale inovative integrate de

locuinţe protejate. În cadrul rețelei naționale inovative integrate

de locuințe protejate se vor furniza servicii integrate pentru

persoanele beneficiare din cadrul locuințelor protejate, după caz:

cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală,

consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de

educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare,

reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea

inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de

acompaniament etc., în concordanță cu nevoile specifice ale

victimelor violenței domestice. Numărul total al beneficiarilor

va fi de 756 persoane.

Subactivitatea 3.1 Crearea şi dezvoltarea unei reţele

naţionale formată din 42 de grupuri de suport pentru

victimele violenţei domestice

Septembrie 2019 - Februarie 2023

În cadrul acestor grupuri de suport victimele violenţei

domestice vor beneficia de programe specifice de

asistenţă psihologică şi de dezvoltare personală în scopul

de a depăşi situaţia de criză în care se află. Pentru

atingerea obiectivului proiectului, ANES îşi propune

organizarea unui seminar în scopul formării celor 42 de

coordonatori ai locuinţelor protejate, în cadrul cărora

participanţii vor primi informaţii cu privire la activităţile

de prevenire şi combatere a violentei domestice,

responsabilităţile şi procedurile de lucru în reţea, în

vederea furnizării de servicii integrate victimelor violenţei

domestice.

Activitatea A3 - Crearea si dezvoltarea unei

rețele naționale de grupuri de suport pentru

victimele violentei domestice



Subactivitatea 5.1 - Desfăşurarea campaniei privind

prevenirea şi combaterea violenţei domestice
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Activitatea A4 - Creşterea

nivelului de integrare socio-

profesională a victimelor violenţei

domestice prin furnizarea de

servicii de consiliere vocaţională

Septembrie 2019 - Februarie 2023

ANES va asigura elaborara unei proceduri

de lucru pentru cabinetele de consiliere

vocaţională înfiinţate şi dezvoltate. Se vor

întocmi dosare pentru 4200 de victime,

ulterior furnizându-se servicii de consiliere

vocaţională şi orientare profesională, în

vederea depăşirii situaţiilor de criză legate de

violenţa domestică. Serviciile furnizate în

cadrul cabinetelor de consiliere vocaţională

vizează măsuri de acompaniament care pot

contribui la depăşirea situaţiei de

vulnerabilitate a victimelor violenţei

domestice şi vor fi oferite de către 42 de

consilieri vocaţionali.

Activitatea A5 - Derularea unor Campanii 

privind prevenirea şi combaterea violenţei

domestice

Martie 2019 - Februarie 2023

În cadrul subactivităţii vor fi realizate

evenimente/campanii de informare prin intermediul

autorităţilor locale. În cadrul campaniilor vor fi transmise

o serie de mesaje cu privire la atitudinile şi

comportamentele non-violente, la necesitatea reducerii

inegalităţilor de gen şi a fenomenului violenţei domestice,

adresate atât publicului larg, dar şi profesioniştilor din

autorităţile şi instituţiile publice, victime şi potenţiale

victime, societatea civilă, etc., determinând astfel

creşterea gradului de conştientizare a efectelor negative

ale violenţei domestice, o mai bună informare,

sensibilizare şi conştientizare a întregii societăţi asupra

egalităţii de gen, a drepturilor omului şi dezvoltarea unor

atitudini şi comportamente non-violente în rândul

populaţiei.

Subactivitatea 6.1 - Activităţi care vizează

informarea şi publicitatea proiectului

Martie 2019 - Februarie 2023

În cadrul proiectului se va elabora un plan al activităţii

de informare, publicitate şi vizibilitate, cu respectarea

prevederilor manualului furnizat de finanţator. Planul va

cuprinde cel puţin activităţile propuse în proiect Toate

evenimentele prevăzute în cadrul activităţilor vor

beneficia de acţiuni de vizibilitate prin comunicate de

presă, materiale publicate în media, pe site-ul realizat în

cadrul proiectului şi pe site-ul ANES. Se vor construi

secţiuni dedicate proiectului unde vor fi postate toate

informaţiile legate de implementarea proiectului şi

evenimentele promovate în cadrul acestuia, precum şi

informaţii cu privire la linia de finanţare şi finanţator. Se

va avea în vedere, totodată, actualizarea paginii de

Facebook a proiectului, precum şi a site-ului proiectului

pe toata durata implementării acestuia, cu privire la

stadiul activităţilor, difuzare spoturi tv si radio.

Activitatea A6 - Informarea și publicitatea

proiectului

Subactivitatea 4.1 - Furnizarea de

servicii de consiliere vocaţională

Martie 2019 -

Februarie 2023

Pe întreaga durată de

implementare a proiectului

prin activitatea managementul

proiectului se vor avea în

vedere: asigurarea resurselor

umane; planificarea eficientă a

activităţilor, inclusiv a

resurselor financiare şi

logistice. Se vor elabora

proceduri de lucru specifice

activităţilor desfăşurate; se va

asigura circuitul

documentelor/comunicării

interne şi externe, arhivare.

Activitatea A7 -

(Activitate

transversală) -

Managementul

proiectului

Subactivitatea 7.1. –

Activități specifice

managementului

proiectului



1

Identificarea și alocarea spațiului

necesar pentru crearea locuinței

protejate și a serviciilor integrate

complementare, respectiv grup de

suport și cabinet de consiliere

vocațională pentru victimele violenței

domestice;

2

Desemnarea coordonatorului local și a

responsabilului financiar din cadrul

proiectului pentru crearea și înființarea

serviciilor sociale, care vor fi remunerați

în cadrul proiectului, conform legislației

în vigoare;

3
Crearea locuinței protejate și a

serviciilor integrate complementare

constând în grup de suport și cabinet de

consiliere vocațională pentru victimele

violenței domestice;

4
Desemnarea coordonatorului

locuinței protejate, care va fi

remunerat în cadrul proiectului,

conform legislației în vigoare;

5
Recrutarea și selectarea personalului

necesar pentru operaționalizarea

serviciilor sociale create la nivel local;

6
Asigurarea derulării procedurilor de

achiziție publică necesare creării și

funcționării serviciilor sociale create la

nivel local;

7
Realizarea activităților proiectului și

utilizarea resurselor financiare alocate,

în concordanță cu prevederile Acordului

de parteneriat;

8
Asigurarea funcționării și sustenabilității

serviciilor rezultate din realizarea

proiectului conform Acordului de

parteneriat pentru o perioada de minimum

36 luni după data de finalizare a proiectului

- perioada de sustenabilitate.

În cadrul proiectului, 

Direcția de Asistență Socială Craiova are următoarele atribuții:



Activitatea A1 - Crearea şi dezvoltarea unei reţele

naţionale inovative integrate de locuinţe protejate

pentru transferul la o viaţă independentă al

victimelor violenţei domestice

Rezultate Activitatea 1:

- o reţea naţională de locuinţe protejate creată;

- un acord de parteneriat încheiat cu 42 de autorităţi

locale; 

- 42 de spaţii identificate pentru crearea locuinţelor

protejate; 

- 42 de coordonatori locali identificaţi în vederea 

creării şi operationalizării reţelei naţionale inovative 

integrate de intervenţie; 

- 42 de experţi financiari identificaţi în vederea creării 

şi operaţionalizării reţelei naţionale inovative integrate 

de intervenţie.

.

Activitatea A2 - Operaţionalizarea reţelei naţionale inovative

integrate de locuinţe protejate în vederea asigurării funcţionării

serviciilor sociale destinate victimelor violenţei domestice care

necesită separarea de agresor şi sprijin pentru tranziţia la o

viaţă independentă

Rezultate Activitatea 2:

- 42 de locuinte protejate create, amenajate si dotate care crează

reţeaua naţională inovativă integrată pentru transferul la o viaţă

independentă al victimelor violenței domestice;

- 42 de locuinte protejate funcţionale - oferirea de servicii integrate

pentru 756 de victime ale violenței domestice (252 beneficiari/ciclu

de furnizare a serviciilor sociale (până la 1 an)/3 cicluri/3 ani/6

beneficiari/locuinţă protejată);

- o Metodologie de identificare şi selecţie a cazurilor la nivel naţional

şi de funcţionare a locuinţelor protejate, elaborată şi aprobată;

- 8 sedinţe regionale de monitorizare şi coordonare a locuinţelor

protejate - 1 seminar de 2 zile pentru formarea responsabililor de

servicii sociale;

- desemnarea celor 42 de responsabili servicii sociale pentru

asigurarea serviciilor integrate de suport pentru victimele violenței

domestice şi pentru aplicarea programului naţional de protecţie a

victimelor violenţei domestice;

- un Comitet de sprijin şi monitorizare (CSM) cu participarea

instituţiilor relevante cu competenţe în domeniul violenței domestice

înfiinţat;

- cel puţin 7 protocoale de colaborare încheiate cu instituţii relevante

în domeniu - 6 reuniuni ale Comitetului de sprijin şi monitorizare;

- 6 Minute ale reuniunilor Comitetului de sprijin şi monitorizare.

Activitatea A3 - Crearea si dezvoltarea 

unei retele nationale de grupuri de 

suport pentru victimele violentei 

domestice

Rezultate Activitatea 3:

- o reţea naţională cu 42 de grupuri

de suport create la nivel naţional;

- 1 procedură de lucru privind

funcţionarea grupurilor de suport

pentru victimele violenţei domestice;

- suport acordat pentru 1680 de

persoane;

- victime ale violenţei (10

beneficiari/ per grup) în serii de câte

30 de sedinţe/6 luni/24 luni.

Activitatea A4 Creşterea nivelului de

integrare socio-profesională a victimelor

violenţei domestice prin furnizarea de

servicii de consiliere vocaţională

Rezultate Activitatea 4:

- o procedură de lucru pentru cabinetele de

consiliere vocaţională;

- furnizarea de măsuri complexe de

sprijin vocaţional şi orientare profesională

pentru 4200 de femei în vederea depăşirii

situaţiilor de criză legate de violenta

domestică;

- întocmirea a 4200 de dosare de caz

pentru beneficiare.

REZULTATE AŞTEPTATE LA NIVEL NAȚIONAL



Activitatea A5 - Derularea unor Campanii privind

prevenirea şi combaterea violenţei domestice

Rezultate Activitatea 5:

- 42 de specialişti informaţi şi conştientizaţi care vor 

face parte din reţeaua naţională de 42 de grupuri de 

suport pentru victimele violenţei domestice; 

- 42 de specialişti informaţi şi conştientizaţi care vor 

face parte din reţeaua naţională de 42 de cabinete de 

consilere vocaţională pentru victimele violenţei

domestice; 

- 240 de profesionişti din cadrul autorităţilor publice

centrale şi locale care vor fi informaţi şi conştientizaţi

în legătură cu activităţile proiectului şi cu măsurile de

sprijin şi noile prevederi legislative în domeniul

violenţei domestice.

.

Activitatea A6 - Informarea si

publicitatea proiectului

Rezultate Activitatea 6:

- un plan al activităţii de informare,

publicitate şi vizibilitate;

- minim 2 comunicate de presă;

- minim 8 materiale de informare şi

publicitate a proiectului (pliante,

roll-up-uri, bannere).

Activitatea A7 - (Activitate transversală) -

Managementul proiectului

Rezultate Activitatea 7:

- 1 echipă de management şi implementare a

proiectului creată prin decizie a Secretarului de stat al

ANES din care vor face parte: managerul de proiect, 2

asistenţi manageri, 1 responsabil financiar, 1 expert

achiziţii, 1 expert coordonare reţea de servicii sociale,

1 expert servicii sociale şi 1 responsabil control CFP;

- 42 de coordonatori locali - 42 de experţi financiari;

- 8 fişe post ale membrilor din echipa de management

şi implementare a proiectului;

- 48 rapoarte de activitate ale echipei de management;

- 42 fişe de post pentru coordonatorii locali;

- 42 fişe de post pentru experţii financiari;

- 48 fişe de pontaj pentru coordonatorii locali - 48 fişe

de pontaj pentru experţii financiari;

- 48 rapoarte de activitate pentru coordonatorii locali;

- 48 rapoarte de activitate pentru experţii financiari.

REZULTATE AŞTEPTATE LA NIVEL NAȚIONAL



Comitetul de sprijin și monitorizare pentru implementarea proiectului este constituit cu participarea

instituțiilor relevante cu competențe în domeniul violenței domestice: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței

de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne/ Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Justiției, Ministerul

Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educaţiei Naționale, Colegiul Psihologilor

din România, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, ANPDCA, organizații sindicale și patronale, structuri

asociative ale APL.

Scopul înființării Comitetului de sprijin și monitorizare a serviciilor cu participarea instituțiilor relevante cu competențe în

domeniul violenței domestice este de a asigura implementarea eficientă și integrată a tuturor serviciilor din cadrul proiectului.

Comitetul de sprijin și monitorizare cu participarea 

instituțiilor relevante cu competențe

în domeniul violenței domestice



1Comunicare permanentă între echipa de manangement şi reprezentanţii autorităţilor publice locale, coordonatorii echipelor partenerilor  şi

conjugarea eforturilor în vederea înfiinţării noului tip de serviciu social.

Pentru Activitatea 1 - Reticenţa actorilor decizionali de la nivelul administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea unui nou tip de 

serviciu social - locuinţă protejată.

2Conjugarea eforturilor comune ale echipei de manangement şi ale reprezentanţilor autorităţilor publice locale pentru alocarea unei 

rezerve de timp în vederea identificării locaţiilor destinate locuinţelor protejate.

Pentru Activitatea 2 - Dificultăţile în identificarea locaţiilor destinate locuinţelor protejate.

3Depunerea diligenţelor pentru identificarea specialiştilor cu formare profesională în domeniul violenţei domestice.

Pentru Activitatea 3 - Lipsa personalului cu expertiză în domeniul violenţei domestice.

4Crearea măsurilor de intervenţie care să respecte necesitatea specifică a grupului ţintă şi colaborarea cu aceştia pe tot parcursul 

intervenţiei, pentru a evidenţia beneficiile dobândite

Pentru Activitatea 4 - Lipsa de interes a grupului ţintă de a face parte şi a se menţine în cadrul activităţilor proiectului.

Riscuri identificate și măsuri de atenuare a riscurilor



5Alocarea unei rezerve de timp în vederea stabilirii detaliilor organizatorice pentru desfăşurarea cu succes a campaniei.

Pentru Activitatea 5 - Număr restrâns de participanţi. 

6 Depunerea diligenţelor pentru diseminarea informaţiilor referitoare la proiect pe toate canelele de comunicare în vederea 

asigurării vizibilităţii proiectului.

Pentru Activitatea 6 - Audienţă restrânsă.

7
Pentru Activitatea 7:

- Dificultăţi în realizarea cu succes a activităţilor proiectului;

- Întârzieri datorate derulării procedurilor de achiziţie publică în vederea achiziţionării de bunuri şi servicii necesare proiectului.

Conjugarea eforturilor echipei de management de a stabili o comunicare transparentă şi activă în vederea derulării activităţilor proiectului 

şi ducerea la îndeplinire a contractului de finanţare.

- Calitatea scăzută a serviciilor prestate de un operator economic cu impact asupra rezultatelor estimate ale proiectului.

Toate procedurile vor fi lansate în primele luni de implementare a proiectului, pentru a se preveni întârzierile datorate eventualelor 

contestaţii introduse de operatorii economici care ar putea conduce la întârzieri în derularea activităţilor proiectului. Contractele încheiate 

cu toţi operatorii economici vor conţine clauze dure în caz de neîndeplinire a contractului de către acesta din urmă, precum şi în caz de 

denunţare unilaterală din partea operatorului economic, pentru ca astfel operatorii economici să dea dovadă de seriozitate în 

implementarea activităţilor şi ducerea la îndeplinire a contractelor.

Riscuri identificat și măsuri de atenuare a riscurilor



1. Consolidarea reţelei naţionale de grupuri de suport pentru victimele violenţei domestice prin creşterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenţei

domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocaţională. Se vor avea în vedere măsuri pentru continuarea parteneriatelor dezvoltate în faza de proiect cu responsabilităţi

clare în ceea ce priveşte funcţionarea ulterioară a reţelei, proiectarea modalităţilor de finanţare ulterioară a funcţionării reţelei, în scopul funcţionării serviciilor sociale destinate

victimelor violenţei domestice care necesită separarea de agresor şi sprijin pentru tranziţia la o viaţă independentă. Se vor avea în vedere modalităţi de menţinere pe o perioadă de

cel puţin 3 ani după finalizarea proiectului a destinaţiei locuinţelor protejate pentru transferul la o viaţă independentă al victimelor violenţei domestice. La nivel instituţional, se

va avea în vedere menţinerea funcţională a protocoalelor de colaborare între parteneri, planificând direcţii de acţiune comună, utilizând rezultatele proiectului (metodologii,

materiale de instruire, resurse umane etc.) în scopul creşterii calităţii serviciilor sociale furnizate ulterior finalizării proiectului.

2. Sustenabilitatea destinaţiei locuinţelor protejate; bunurile achiziţionate în cadrul programului de dotare a locuinţelor produc efecte pe termen lung, şi după finalizarea

proiectului, în ceea ce priveşte creşterea calităţii serviciilor oferite victimelor violentei domestice. De asemenea, toate instrumentele şi procedurile de lucru elaborate în cadrul

proiectului, odată aprobate de reprezentantul legal al ANES, vor deveni aplicabile pe viitor în domeniul de referinţă, atât în ceea ce priveşte lucrul în reţea, cât şi furnizarea

către victime a unor servicii de calitate de către profesioniştii din centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

3. Sustenabilitatea activităţilor de promovare. Toate instrumentele/procedurile/ mecanismele/reglementările în domeniu dezvoltate în cadrul proiectului vor fi diseminate de către 

ANES şi către alte entităţi interesate şi utilizate în mod unitar în activităţile ulterioare din domeniu, creând calitatea serviciilor în domeniul violenţei domestice. Se vor avea în 

vedere acţiunile previzionate pentru diseminarea rezultatelor (seminarii, întâlniri, materiale informative etc).

Sustenabilitatea

În elaborarea propunerii de proiect au fost luate în considerare activităţi şi acţiuni care să asigure

sustenabilitatea proiectului şi după finalizarea implementării acestuia. Atingerea obiectivelor proiectului se va

realiza etapizat. Astfel, prin implementarea proiectului se au în vedere atât rezultate obţinute pe termen mediu şi

scurt, cât şi rezultate şi efecte care apar pe termen mai lung. La nivelul activităţilor de bază ale proiectului,

sustenabilitatea se va realiza pe 3 paliere:



2. Achiziţiile din cadrul proiectului vor avea în vedere bunuri şi servicii de calitate, aducând astfel plus valoare în activitatea instituţiilor implicate. Totodată, ele vor putea fi

utilizate de către Solicitant şi Parteneri, astfel încât aceştia să poată continua activităţi similare, beneficiind în acest fel de dotarea corespunzătoare necesară.

3. Planificarea şi/sau atragerea de noi surse de finanţare încă din faza de implementare a proiectului (bugete proprii, oportunităţi de finanţare existente în cadrul fondurilor

structurale, granturile SEE etc.). Se vor avea în vedere măsurile prin care se asigură sustenabilitatea financiară după finalizarea proiectului. Acestea vor fi asigurate prin continuarea

activităţii de bază a ANES şi Partenerilor din DGASPC, care au un istoric dovedit de finanţări rambursabile şi nerambursabile atrase.

4. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel naţional, regional şi local, în cadrul evenimentelor de informare organizate, pe pagina web a instituţiilor partenere în proiect,

precum şi prin materialele resursă utilizate va contribui la un nivel crescut de informare şi conştientizare privind proiectul şi beneficiile sale pentru grupul ţintă, oferind astfel

posibilitarea unei implicări crescute la nivelul comunităţilor locale, precum şi a societăţii per ansamblu. Se vor utiliza materiale pregătite pentru realizarea publicităţii proiectului,

prevăzute în cadrul activităţilor obligatorii conform Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice.

1. Echipa de proiect îşi va îmbunătăţi competenţele şi experienţa, astfel încât va putea gestiona şi alte proiecte similare în domeniul violentei domestice, atât pentru Solicitant cât

şi pentru parteneri; membrii echipei de proiect vor putea disemina experienţa acumulată în proiect către alţi angajaţi ai Solicitantului şi partenerilor, asigurând astfel transferul de

expertiză către alţi experţi.

La nivelul activităţilor suport: management, achiziţii, informare şi publicitate, financiar, 

sustenabilitatea se va realiza astfel: 
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