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                                                                                                              Anexa   
La Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

                                                                                                                                          nr. 62 din  02.07.2015        

 
 
 

  REGULAMENT 
 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

ECHIPEI INTERSECTORIALE LOCALE ÎN DOMENIUL 
 PREVENIRII ŞI COMBATERII  VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ȘI EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ  

 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
 

Art.1. (1) Echipa Intersectorială Locală/Judeţeană (EIL) își desfășoară activitatea în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie – cu rol consultativ,  în conformitate cu 

prevederile Legii 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

şi ale Metodologiei – cadru privind prevenirea şi intervenţia multidisciplinară şi în reţea în 

situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, stabilită prin anexa nr. 1 la H.G. 

nr. 49/19.01.2011 și în conformitate cu Metodologia de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin 

muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale 

altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, stabilită prin anexa nr. 2 la HG nr. 

49/19.01.2011 şi cu HG nr. 867/29.07.2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru 

copii.  

  (2) Echipa Intersectorială Locală în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 

violenţă pe teritoriul altor state este o echipă multidisciplinară şi interinstituţională, care este 

înfiinţată şi funcţionează pe lângă direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului, constituită cu misiunea de a identifica / referi / monitoriza cazurile de violenţă 

asupra copilului şi de violenţă în familie în aria teritorială de competenţă, conform legislaţiei 

în vigoare.  

 Art.2. (1) Componenţa  Echipei Intersectoriale Locale în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare 
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prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime 

ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, modul de organizare şi funcţionare se 

aprobă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

  (2) Echipa Intersectorială în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime 

ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 

violenţă pe teritoriul altor state, include reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor 

relevante angajate în prevenirea şi combaterea  acestui gen de fapte, componenţa fiind:  

1. DGASPC Ialomiţa - coordonator al echipei, conform H.G. nr. 49/19.01.2011 și 

H.G.867/29.07.2009;  

2. Inspectoratul de Poliţie al judeţului Ialomiţa;  

3. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa;  

4. Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa;  

5. Serviciul de Probaţiune Ialomiţa; 

6. Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa; 

7. Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Ialomiţa; 

8. Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa; 

9. Fundaţia Floarea Ialomiţeană.  

  (3) Echipa Intersectorială Locală (EIL) este coordonată de reprezentantul 

DGASPC Ialomiţa, dar fiecare reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un 

rol-cheie în combaterea violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 

exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români 

migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, fiind un coordonator al 

acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil atât cu diseminarea informaţiei specifice 

către personalul propriu şi al instituţiilor de profil/din subordine, cât şi cu centralizarea 

datelor despre cazurile identificate.  

 Art.3. Echipa Intersectorială Locală (EIL) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii 

victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 

violenţă pe teritoriul altor state are următoarele responsabilităţi, la nivel de echipă :  

(1) În acord cu prevederile Legii 217/2003 (republicată) pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie : 
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(a) monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din unitatea teritorială deservită; 

culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea 

accesului la informaţii la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor 

acestora; 

(b) informarea şi sprijinirea lucrătorilor poliţiei care în cadrul activităţii lor specifice 

întâlnesc situaţii de violenţă în familie; 

(c) identificarea situaţiilor de risc pentru părţile implicate în conflict şi îndrumarea 

acestora spre servicii de specialitate; 

(d) colaborarea cu instituţii locale de protecţie a copilului şi raportarea cazurilor, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare; 

(e) îndrumarea părţilor aflate în conflict în vederea medierii; 

(f) solicitarea de informaţii cu privire la rezultatul medierii; 

(g) instrumentarea cazului împreună cu asistentul social; 

(2)  În conformitate cu prevederile Metodologiei – cadru privind prevenirea şi 

intervenţia multidisciplinară şi în reţea, în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de 

violenţă în familie, stabilită prin anexa nr. 1 la H.G. nr. 49/19.01.2011, are următoarele 

responsabilităţi : 

 (a) elaborează planuri judeţene de acţiune, care să cuprindă acţiuni de diseminare a 

informaţiei despre rolul şi responsabilităţile EIL în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

asupra copilului şi a situaţiilor de violenţă în familie;  

 (b) elaborează propuneri de revizuire a strategiilor şi planrilor existente, precum şi 

înfiinţarea de noi servicii ;  

(c) formulează recomandări privind îmbunătăţirea activităţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie; 

(d) analizează anual datele statistice realizate de DGASPC privind : abuzul şi neglijarea 

copilului, copiii victime ale traficului de persoane, copii victime ale altor forme de violenţă 

pe teritoriul altor state şi violenţă în familie; 

(e) ) iniţiază derularea de acţiuni de prevenire în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei asupra copilului şi a situaţiilor de violenţă în familie; 

(f) Elaborează rapoare bianuale privind activitatea EIL în cazurile de violenţă asupra 

copilului şi violenţa în familie cu care s-a investit, pe care le înaintează factorilor de decizie 

de pe plan judeţean; 
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(g) identifică exemple de bune practici în domeniu, în vederea diseminării acestora 

către profesionişti; 

(3) Elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă cel puţin 

următoarele aspecte:  

a) acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile EIL, despre 

mecanismul de monitorizare a copiilor exploataţi şi în risc de exploatare prin muncă în 

vederea sensibilizării publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum şi a 

autorităţilor locale pentru a sprijini proiectele din domeniu;  

b) acţiuni de prevenire în şcoli şi comunităţi, centrate pe consecinţele muncii premature 

asupra dezvoltării copilului, a familiei sale şi a comunităţii;  

c) modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, conform procedurilor stabilite 

în baza prezentei metodologii; 

  

 (4) Elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor 

exploataţi şi în risc de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse 

atenţiei Unităţii specializate în munca copilului (USMC) din cadrul MMFPS - DGPC, după 

aprobarea lor de DGASPC Ialomiţa:  

a) elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării prin muncă a copilului;  

b) îmbunătăţirea legislaţiei;  

c) identificarea de bune practici;  

 (5) Sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât de 

exploatare, cât şi în risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în funcţie de 

resursele disponibile;  

 (6) Organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea 

prin muncă a copiilor.  

 

 Art.4.  EIL are următoarele responsabilităţi, prin intermediul membrilor echipei, în 

mod individual:  

 (a) La solicitarea managerului de caz oferă expertiză prin membrii săi ( informaţii de 

specialitate, consultare pe caz, referiri  către alţi specialişti, facilitarea implicării instituţiei în 

cazul respectiv; 

 (b)  Identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la DGASPC 
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Ialomiţa, inclusiv situaţiile de urgenţă care se semnalează la Serviciul de Evaluare și 

Monitorizare, din cadrul DGASPC Ialomiţa;  

 (c) La solicitarea managerului de caz, facilitează cooperarea dintre instituţiile 

participante la managementul de caz;  

 (d) Identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în 

conformitate cu mandatul instituţiei care l-a desemnat, şi furnizează informaţii pentru 

completarea fişei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de DGASPC 

Ialomiţa). 

 (e) Participarea la activităţi de prevenire în şcoli şi comunităţi, precum şi de informare 

a publicului, inclusiv prin mass-media; 

 (f) Informarea colegilor din instituţia proprie şi structurile din teritoriu cu privire la 

actele normative în domeniul violenţei în familie și copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de 

risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii 

români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

(g) participarea la programe de formare a profesioniştilor în domeniu; 

 Responsabilităţile fiecărui membru al EIL se transpun în fişa de post a acestuia.  

  Art.5. (1) EIL nu reprezintă o echipă de intervenţie directă pentru cazurile de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, sau pentru copiii victime ale exploatării 

prin muncă. Membrii EIL acţionează ca persoane resursă pe plan judeţean/local pentru 

profesioniştii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze 

proiecte/acţiuni de prevenire.   

  (2) EIL supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de 

violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, precum și a celor privind copiii victime ale 

exploatării prin muncă, iar DGASPC Ialomiţa răspunde de centralizarea datelor de 

monitorizare.  

 Art.6. (1) EIL va analiza exploatarea copiilor prin muncă pornind de la următoarele 

situaţii:  

1. vârsta copilului este sub vârsta minimă legală pentru angajare în muncă sau munca îl 

împiedică să frecventeze şcoala în mod regulat sau afectează capacitatea copilului de a 

învăţa;  

2. copilul este implicat în munci intolerabile (munca forţată, traficul, prostituţia, pornografia, 

activităţi ilicite), care sunt cele mai grave şi trebuie eliminate de urgenţă; 
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3. copilul este implicat în munci periculoase care, prin condiţiile în care se desfăşoară, 

precum şi prin durata muncii, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau 

moralităţii copilului;  

 (2) Urmare a evaluării/intervenţiei/monitorizării un copil poate fi considerat retras 

din situaţia de exploatare prin muncă atunci când sunt întrunite concomitent  următoarele 

criterii:  

a) copilul nu mai este implicat în munci intolerabile ori, în cazul muncilor periculoase, 

pericolul a fost eliminat ca urmare a unei intervenţii specializate (de exemplu, îmbunătăţirea 

condiţiilor de muncă şi respectarea prevederilor legale referitoare la durata muncii);  

b) riscul de recidivă este apreciat ca minim (utilizând matricea riscurilor).  

 

CAPITOLUL II 

Dispoziţii procedurale 

 

Art.7. Convocarea întâlnirilor membrilor EIL se face de coordonator, prin adrese care 

conţin informaţii despre scopul/tema intălnirii, locul, data şi ora pentru care se face 

convocarea. 

 Convocarea se transmite cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de data stabilită 

pentru întâlnire. Intâlnirile EIL au loc, de regulă, la sediul DGASPC Ialomiţa. 

Membrii EIL au obligaţia să comunice coordonatorului confirmarea participării la 

întâlnire sau motivele neparticipării, cu cel puţin o zi anterior datei stabilite prin convocare. 

Neparticiparea la întâlnire EIL trebuie justificată. 

 Comunicările se pot face şi prin telefon, fax sau poştă electronică, sub rezerva 

confirmării ulterioare pe suport fizic-hârtie. 

 Art.8. Lucrările de secretariat ale EIL se asigură de către DGASPC Ialomiţa care este şi 

depozitarul documentelor echipei. 

 EIL constituie un registru de procese-verbale în care se consemnează sinteza 

lucrărilor fiecărei întâlniri şi un registru de evidenţă a documentelor ( intrări/ieşiri ). Fiecare 

registru se numerotează pe file şi se certifică pe ultima pagină de către coordonator. 

 Procesele-verbale se semnează de persoana care le-a întocmit şi de toţi membrii EIL 

prezenţi. 

 Documentele emise de EIL  se semnează de către coordonator în numele şi pe seama 
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echipei.  

 Conţinutul lucrărilor se aduce la cunoştinţa membrilor EIL care au lipsit justificat prin 

grija coordonatorului echipei. 

 Documentele aferente instrumentării cazurilor referite între autorităţile/instituţiile şi 

organizaţiile care au desemnaţi membri în EIL  se înregistrează şi în registrul de intrări/ieşiri 

al echipei. 

 

CAPITOLUL III 

Dispoziţii finale 

 

 Art.9. Prezentul regulament se constituie ca anexă la convenţia de parteneriat 

încheiată între partenerii implicaţi în activitatea EIL, pe o perioadă de minim 3 ani. 

 Art. 10. Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile actelor 

normative incidente în domeniul său de reglementare. 

 

           


