SERVICIUL VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI (locaţia: Bucuresti, Sector
1, B-dul Maresal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a
directorului general adjunct protecţia copilului) îndeplineşte următoarele
atributii principale:
 analizează, monitorizează şi intervine pentru respectarea şi
realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritorială;
 controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului în
familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul
complexelor sau al celorlalte centre organizate de pe raza sectorului
1, pentru asigurarea protecţiei copilului;
 evaluează iniţial şi detaliat situaţia copiilor victime a violenţei în
familie, precum şi a familiei acestora şi a presupusului
făptuitor/agresor;
 planifică serviciile specializate de sprijin, precum şi a alte intervenţii
necesare pentru reabilitarea copiilor victime ale violenţei în familie;
 întocmeşte planul de reabilitare şi/sau de reintegrare socială pentru
copilul victimă a violenţei in familie;
 întocmeşte planul individual referitor la pregătirea reintegrării
sociale a copilului repatriat;
 participă, susţine copilul la audiere şi elaborează un raport
psihologic, la cererea instanţei, pentru cazurile de răpire
internaţională de minori;
 furnizarea serviciilor şi a intervenţiilor, asistarea copiilor victime ale
violenţei în familie, precum si a familiei acestora;
 asigură servicii de evaluare/consiliere psihosocială pentru copiii,
victime ale abuzului/neglijării/traficului/exploatării în mediul familial
sau instituţional;
 asigură o intervenţie unitară şi specializată pentru copiii, victime ale
violenţei în familie;
 intervine în cazurile de violenţă asupra copilului care pun în pericol
securitatea şi dezvoltarea copilului şi ia măsuri pentru prevenirea
sau înlaturarea unor abuzuri/neglijări/trafic şi exploatări.
 iniţierea şi implementarea de programe de intervenţie în cazurile de
abuz/ neglijare/trafic/ exploatare/repatriere a copilului.
 asigură evaluarea/consiliere psihologică pentru copii care au o
măsură de protecţie în centrele de plasament şi complexele de pe
raza sectorului 1;
 asigură evaluarea psihologică şi când este cazul, consiliere
psihologică a copiilor care au măsură de protecţie la un asistent
maternal profesionist;
 asigură evaluare psihologică copiilor ai căror părinţii se judecă
pentru încredinţare/reîncredinţare copil, numai la solicitarea
instanţei;
 elaborează programe şi ia măsuri pentru popularizarea dispoziţiilor
legale interne şi internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor
copiilor şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la situaţia
copiilor;





















colaborează cu Direcţiile generale din judeţe şi din sectoarele
municipiului Bucureşti cu alte instituţii publice, precum şi cu
organisme private autorizate care desfăşoară activităţi în domeniul
protecţiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de
abuz/neglijare/exploatare/trafic/repatriere în mediul familial şi
propune Comisiei/instanţei stabilirea măsurilor speciale de protecţie
corespunzatoare, atunci când este necesar;
preia şi evaluează toate cazurile de abuz, neglijare, exploatare,
trafic semnalate prin telefonul copilului care funcţionează în cadrul
serviciului;
acordă copilului capabil de discernământ, asistenţă şi sprijin în
exercitarea dreptului acestuia, la libera exprimare a opiniei;
determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la
măsura de protecţie propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta
a situaţiei sale de drept şi de fapt;
oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaţie ce
reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv
orice formă de abuz, neglijenţă, exploatare, trafic suferite din partea
familiei sau a terţelor persoane, în vederea demarării unui proces
decizional pentru rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi
intereselor legitime ale copilului;
oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenţă şi sprijin
pentru ascultarea şi implicarea sa în procesul decizional referitor la
orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta interesele ;
evaluează circumstanţele şi obiectul procesului decizional pentru a
determina dacă şi în ce mod copilul poate fi implicat în soluţionarea
problemei care îl priveşte;
evaluează capacitatea de discernământ a copilului în raport cu
circumstanţele şi obiectul procesului decizional care îl priveşte;
oferă copilului capabil de discernământ toate informaţiile pertinente
şi utile referitoare la drepturile sale în raport cu problematica supusă
procesului decizional;
oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi informat
şi consiliat, în mod obiectiv şi corect, asupra circumstanţelor şi
obiectului procesului decizional, precum şi cu privire la posibilităţile
de soluţionare a problemei;
consiliază copilul capabil de discernământ pentru a afla opinia sa cu
privire la circumstanţele şi obiectul procesului decizional, la soluţiile
propuse pentru rezolvarea problemei;
informează copilul capabil de discernământ asupra consecinţelor pe
care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluţii şi îl consiliază
pentru a putea alege soluţia optimă, potrivit cu drepturile şi
interesele sale;
prezintă opinia copilului instituţionalizat sau îl asistă pe acesta în
prezentarea opiniei sale în faţa instanţei;



















prezintă opinia copilului abuzat/neglijat/traficat/repatriat/exploatat
sau îl asistă pe acesta în prezentarea opiniei în faţa organelor de
poliţie în momentul audierii acestuia;
asigură respectarea drepturilor copilului şi apărarea intereselor sale
legitime prin considerarea opiniei copilului în adoptarea deciziei de
către instanţa/autoritatea/ instituţia competentă, în raport cu
vârsta, gradul de maturitate ale acestuia;
întocmeşte un raport psihologic al copilului cu privire la relaţia
acestuia cu părinţii în cazurile de încredinţare/reîncredinţare minor,
numai la solicitarea instanţei;
oferă copilului abuzat/neglijat/traficat/repatriat/exploatat prin
consiliere, libertatea de a căuta, de a primi şi de a difuza informaţii
de orice natură care vizează promovarea bunăstării sale sociale,
spirituale şi morale sănătatea sa fizică şi mentală, sub orice formă şi
prin orice mijloace la alegerea sa;
ajută copilul pentru libera asociere în structuri formale şi informale
precum şi libertatea de întrunire paşnică;
intervine pentru respectarea apartenenţei la o minoritate naţională,
etnică, religioasă sau lingvistică şi la o viaţă culturală proprie a
copilului;
intervine pentru respectarea personalităţii şi individualităţii copilului;
analizează şi monitorizează măsurile disciplinare care se aplică
copilului cu măsură de protecţie în acord cu demnitatea copilului,
nefiind permise sub nici un motiv pedepsele fizice ca acelea care se
află în legatură cu dezvoltarea fizică, psihică sau care afectează
starea emoţională a copilului care are instituită o măsură de
protecţie specială;
asistarea şi acompanierea prin consiliere psihologică a copilului
abuzat, neglijat, traficat, exploatat, repatriat care are o măsură de
protecţie în centrele de plasament de pe raza sectorului 1 şi a
copiilor aflaţi cu măsură de protecţie la asistenţi maternali
profesionişti în vederea audierii care are loc în camera de consiliere
şi în instanţă;
include în programul de evaluare/consiliere psihologică copilul
victimă a orcărei forme de abuz, neglijenţă, exploatare, trafic,
repatriere; copilul pentru care urmează să se stabilească o măsură
specială de protecţie; copilul pentru care a fost stabilită o măsură
specială de protecţie, pe toată durata acesteia; copilul pentru care a
fost stabilită o măsură specială de protecţie, cu ocazia reevaluării,
modificării sau revocării acesteia de către comisie; copilul aflat
temporar într-o situaţie de conflict de interese cu
părinţii/reprezentanţii săi legali;
participă cu un reprezentant la executarea silită a unui debitor, în
cazul măsurilor privitoare la minori, prevăzute într-un titlu
executoriu, la solicitarea unui birou executor judecătoresc;
sesizează instanţa de judecată cu propunerea includerii copilului
într-un program de consiliere, ce nu poate depăşi 3 luni, dacă
executarea silită a eşuat deoarece copilul a manifestat aversiune




faţă de creditor sau refuză în mod categoric să îl părăsească pe
debitor;
consilierea copilului după ce instanţa de judecată a dispus acest
lucru;
întocmeşte un raport la finalizarea programului de consiliere a
copilului, pe care îl comunică atât instanţei de judecată cât şi
biroului executorului judecătoresc;

