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PROIECT „VENUS- ÎMPREUNĂ PENTRU 

O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” POCU: 

465/4/4/128038  

  

  
  

  
CONSILIUL LOCAL AL  

MUNICIPIULUI CRAIOVA  



  
Direcția Generală de Asistența Socială Craiova  

  

  

Condiții de risc și condiții de vulnerabilitate 

pentru includerea victimelor violenței domestice  

în cadrul serviciului social  „Locuința protejată 

pentru victimele violenței domestice”, cod 

serviciu social 8790CR-VD-III  
  

  Selecția  și  admiterea  victimelor  violenței  

   
domestice în locuința protejată se poate realiza 

numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel 

puțin una dintre condițiile de risc și cel puțin una 

dintre condițiile de vulnerabilitate.  

  

Condiții de risc pentru includerea victimelor 

violenței domestice în locuința protejată  

  

 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 caz, 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.  

  

  

Condiții de vulnerabilitate pentru includerea 

victimelor violenței domestice în locuința 

protejată  

  

 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 NEETs 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.  

  

  

  

NU MAI POȚI SUPORTA VIOLENȚA 

DOMESTICĂ ZILNIC!  

  

AI AJUNS LA CAPĂTUL PUTERILOR ȘI 

VREI DOAR LINISTE ȘI O VIAȚĂ NORMALĂ!  

  

ACUM NU MAI EȘTI SINGURĂ! DACĂ 

AI NEVOIE DE AJUTOR SI VREI O NOUĂ 

VIAȚĂ, SCHIMBAREA STĂ ÎN PUTEREA TA! 

AI ÎNCREDERE! STATUL TE SPRIJINĂ!  
     

Sună, transmite un e-mail sau mergi direct  

ACUM la Direcția Generală de Asistență Socială 

Craiova pentru a afla cum poți să beneficiezi, prin 

proiectul POCU „VENUS -  Împreună pentru o 

viață în siguranță!”,GRATUIT, din luna martie  

2020, de unul sau mai multe dintre următoarele 

servicii:  

 GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în 

cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE.  

 CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv,   



programe specifice de asistență psihologică și de 

dezvoltare personală în scopul de a depăși situația de 

criză.  

 CONSILIERE  PENTRU 

 ORIENTARE  
VOCAȚIONALĂ,  FORMARE PROFESIONALĂ 

ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin 

dezvoltarea de competențe în vederea creșterii 

oportunităților de ocupare a forței de muncă. 

  
                         Date de contact:  

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova  

Adresa: Municipiul Craiova, Str. Eustațiu  

Stoenescu, bl. T8, parter, județul Dolj  

Coordonator local: Adriana Chirițescu  

Responsabil servicii sociale: Angela Balaci  

Telefon/Fax: 0251437617  

E-mail:contact@spascraiova.ro  


