
      MUNICIPIUL CRAIOVA    
     PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
         

     HOTĂRÂREA NR._____ 
privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a unor 

imobile care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova 
 
 

       Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.11.2019; 

     Având în vedere referatul de aprobare nr.195895/2019, rapoartele nr.196207/2019 al  
Direcţiei Patrimoniu şi nr.198073/2019 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ prin care se propune darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Craiova a unor imobile care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova;    
            În temeiul art.108, art.129 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.6 lit.b, art.139 alin.3 lit.g, 
art.154 alin.1, art.196 alin.1 lit.a şi art.362 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
 

 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, a imobilelor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, situate în cart.Lăpuş, bl.T7, 
parter şi str. Frații Buzești nr.25, identificate în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, în vederea  realizării locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate 
complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru 
victimele violentei domestice. 

Art.2. Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre, se face pe bază 
de protocol încheiat între părţi. 

Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-
primire. 

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.240/2019 referitoare la darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă 
Socială Craiova a unui imobil care aparţine domeniului public al municipiului 
Craiova. 

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Asistenţă Socială Craiova  vor 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 

        INIŢIATOR,   AVIZAT, 
           PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

            Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
 
 



 



   

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova                                    Se aprobă, 
Direcţia Patrimoniu                                                         Primar 
Serviciul Patrimoniu                                                  Mihail Genoiu 

Nr. 195895/11.11.2019 

 

                                                        Referat de aprobare 

 
la Proiectul de Hotărâre  privind  darea în administrarea Direcției de Asistență Socială 

Craiova a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova 
 

     Prin  adresa nr.193200/05.11.2019, Directia de Asistentă Socială Craiova  solicită 
alocarea a două spaţii ce vor fi utilizate pentru crearea de locuinţe protejate şi  servicii 
integrate complementare, în scopul implementării Proiectului privind combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice- „VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, 
cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa priotară 4, obiectivul 
specific 4.4, care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de 
locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice. Locuinţele protejate pentru 
victimele violenţei domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată 
determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia de cazare, 
supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare vocaţională, 
reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. 
      Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019, se aprobă 
transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului ce aparține 
domeniului public al municipiului, situat în Comuna Leamna și identificat conform anexei la 
hotărârea menționată. Întrucât această hotărâre nu a produs efecte, nu a fost semnat 
protocolul de predare-primire a  imobilulului, este necesară revocarea acesteia.  
     Direcția de Asistență Socială Craiova transmite că, împreună cu RAADPFL Craiova a 
identificat două spații aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în Cartier 
Lăpuș, bl.T7, parter, respectiv în str. Frații Buzești, nr.25, în vederea asigurării serviciilor 
integrate pentru sprijinul victimelor violenței domestice. 
      Potrivit art.108 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliile 
locale și consiliile județene hotărăsc, în condițiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, 
ca ,,bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, local sau județean, după caz, să fie: a) 
date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea unităţii 
administrativ-teritoriale care le are în proprietate; b) concesionate; c) închiriate; d) date în 
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de 
lege.” 
    Faţă de cele prezentate, în conformitate cu referatul de aprobare nr.195895/2019 și în 
temeiul art.108, art.129 alin.2, lit c) și alin.6 lit. b), art. 139, alin.1 și alin.2, din  Ordonanța de 
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, este necesar și oportun promovarea unui 
proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova a 
imobilelor  care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova situate în Cartier Lăpuș, 
bl.T7, parter, respectiv în str. Frații Buzești, nr.25, în vederea asigurării serviciilor integrate 
pentru sprijinul victimelor violenței domestice. 
 
 

 
Director executiv, 

Cristian Ionuţ GÂLEA 

 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIUL CRAIOVA 
DIRECŢIA PATRIMONIU                                                      
SERVICIUL PATRIMONIU                                                                                       Se aprobă,                                
Nr. 196207/11.11.2019                                                           Primar 
                                                                                                                                  Mihail Genoiu 
 

Raport 
privind  darea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova  
a unor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova 

 
 
            Prin adresa nr.193200/05.11.2019, Direcția de Asistență Socială Craiova, partener în cadrul 
proiectului privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice - ,,Venus-
Împreună pentru o viață în siguranță !”, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitate de 
Șanse între Femei și Bărbați, cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-
2020, transmite faptul că au fost identificate, împreună cu reprezentanții RAADPFL Craiova, două 
spații ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea creării locuințelor protejate și 
a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice. 
            Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019, se aprobă 
transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Craiova, a imobilului ce aparține 
domeniului public al municipiului, situat în Comuna Leamna și identificat conform anexei la 
hotărârea menționată. Întrucât această hotărâre nu a produs efecte juridice, nu a fost semnat 
protocolul de predare-primire a  imobilulului, este necesară revocarea acesteia.  
           Întrucât poziționarea imobilulului dat în administrarea direcției este situat în comuna 
Leamna, localitate limitrofă municipiului Craiova, nu garantează accesul la transportul public 
tuturor membrilor implicați, este îngreunată desfășurarea în bune condiții și în timp util a 
activităților din cadrul proiectului. Locuinţele protejate pentru victimele violenţei domestice 
reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care 
victimele pot beneficia de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică, consiliere juridică, 
orientare vocaţională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă și   
ținând cont că au fost identificate de către RAADPFL Craiova a celor două spații situate în 
municipiul Craiova, în cartier Lăpuș bl.T7 parter , respectiv în str. Frații Buzești nr.25, este oportună 
transmiterea celor două spații către Direcția de Asistență Socială Craiova. 
            Cele două bunuri figurează în inventarul domeniului privat al municipiului Craiova , astfel: 
          -spațiu Lăpuș, bl.T7, parter, în suprafață de 566,53 mp, având nr. de inventar 11000278 și 
valoarea  de 981.844,84 lei, 
          -spațiu str. Frații Buzești nr.25, în suprafață de 446,35 mp, având nr. de inventar 11000255 și 
valoarea de 1.044.065,70 lei. 
           Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, prin adresa   înregistrată 
la Direcţia de Asistenţă Socială Craiova sub nr.5108/07.02.2019, transmite informaţii  Direcției de 
Asistență Socială Craiova,  cu privire la caracteristicile spațiilor destinate Locuinţei  protejate  şi a 
serviciilor complementare din cadrul proiectului „Venus- Împreună pentru o viaţă în siguanţă!” şi 
anume: 

− spaţiul pentru crearea Locuinţei protejate trebuie să asigure servicii de găzduire pentru un 
număr de 6 victime/an/ciclu de servicii şi este recomandat identificarea unui spaţiu cu  aria 
desfăşurată  mai mare sau egală cu 150 mp. 

− pentru amenajarea celor două servicii complementare este recomandat identificarea  unor 



 

spaţii disticte.  Orientativ, Spaţiul pentru grupul de suport  ar trebui să aibă aproximativ 16 
mp, iar pentru cabinetul de consiliere vocaţională se recomandă identificarea unui spaţiu 
adecvat de minim 6-8 mp. 
Având în vedere că  în  imobilele mai sus menţionate nu se mai desfăşoară activităţi  precum 

și faptul că „Identificarea şi alocarea spaţiilor necesare pentru crearea locuinţelor protejate şi a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru 
victimele violenţei domestice” reprezintă una dintre  principalele activităţi desfăşurate de către 
Primăria Municipiului  Craiova, prin Direcţia de Asistenţă Socială Craiova, în cadrul Acordului de 
parteneriat, autoritatea publică locală a identificat cele două bunuri, identificate în Anexa la 
prezenul, ca locaţii pentru scopul amintit mai sus. 

 
 Față de cele prezentate, potrivit referatului de aprobare nr.195895/2019, în temeiul art.108, 

art.129 alin.2, lit c) și alin.6, lit. b), art. 139, alin.1 și alin.2  și  art. 362 din  Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova: 

 
            1.Transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilelor ce 
aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în Anexa la prezentul raport, în 
vederea creării locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
 2.Preluarea-predarea imobilelor prevăzute la pct.1 se va face pe bază de protocol încheiat  
între părţi.  
 3.Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport.  
 4.Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019. 

 
 

 
 
              Director executiv,                                   Şef serviciu,                                
              Ionuţ Cristian Gâlea                                  Lucian Cosmin Mitucă  
 
 
           
                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                             Insp. Florentina Gavrilescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

ANEXA 

 

 

Nr. 

crt. 

               Denumire   Regim Juridic        Adresă Număr inventar Valoare inventar 

1 Spațiu Lăpuș bl.T7-parter , 

cu suprafață de 566,53 mp 

Domeniul privat Cartier Lăpuș, 

bl. T7-parter 

     11000278 981.844,84 lei 

2 Spațiu str. Buzești nr.25, cu 
suprafaţa de 446,35 mp   

Domeniul privat Str. Frații 

Buzești nr.25 

    11000255 1.044.065,70 lei 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 198073/13.11.2019        
 
 
 
 
                                                           RAPORT DE AVIZARE 

 
    

  Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 195895/11.11.2019; 
- Raportul nr.196207/11.11.2019 întocmit de Direcţia Patrimoniu; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
- Potrivit Legii nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic. 
  

 
 
 

     AVIZĂM FAVORABIL 
 

    propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local:  
  
          1. Transmiterea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova a imobilelor ce aparțin 
domeniului privat al municipiului Craiova, identificate în Anexa la prezentul raport, în vederea creării 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de 
consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
 2. Preluarea-predarea imobilelor prevăzute la pct.1 se va face pe bază de protocol încheiat  între 
părţi.  
 3. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze protocolul de predare-primire 
având ca obiect imobilul prevăzut în Anexa la prezentul raport.  
 4. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2019. 
    
 
  
     Director Executiv,                             Întocmit, 
    Ovidiu Mischianu                    consilier juridic Nicoleta Bedelici 
  
  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ. SOCIALĂ  CRAIOVA 

CUI 36884072 

Str. Eusta& Stoenescu bl.T8, 	 Tel./F'ax: 0251437617 
parter Craiova, 200618 

	
contactspasc raiova . ro 

www.spascraiova.ro  

Nr.  3,0( 45:  	2019 

  

Către, 
Primă'ria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu 
Str. A.I. Cuza, nr. 7 

PRIMARIAUNICIPIULUI CRAIOVA 
C.I. C-1 

Nr   /93-2°C)   
Ziva  	

....  Anul  201_, 

Anexe  	  

  

Prin prezenta v ă' f m cunoscut că, Direcţia de Asistenţă  Socială  Craiova este partener 1n 
adrul proiectului privind combaterea violen ţei Impotriva femeilor şi a violenţei domestice - 

„VENUS- impreună  pentru o viată  'in sigurantăr, implementat de c ătre Agenţia Naţională  
pentru Egalitatea de Şanse intre Femei şi Bărbaţi, cu finanţare prin Programul Operaţional Capital 
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritar ă  4., Prioritate de investi ţii 9.ii, obiectiv specific 4.4., care 
vizează  crearea şi dezvoltarea re ţelei naţionale inovative integrate de locuin ţe protejate destinate 
victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III), cod MySMIS: 128038. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 240/2019 s-a aprobat 
transmiterea 1n administrarea Direc ţiei de Asistenţă  Socială  Craiova, a unui imobil care apar ţine 
doinWirru  iii public-al-mtrnicipiulrii-Craiova, 1n vederea cre ării locuinţelor protejate şi a ser—TriMeir 

--integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională  pentru victimele 
violentei domestice. 

Menţionăm că, au fost identificate, Impreun ă  cu reprezentan ţii Regiei Autonome de 
Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, alte dou ă  spaţii aparţinand 
domeniului public al Municipiului Craiova, care corespund standardelor minime de calitate 
prevăzute In Ordinul nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violen ţei domestice, 1n vederea 
infiinţării locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate complementare, respectiv grupul de suport ş i 
cabinetul de consiliere voca ţională  pentru victimele violen ţei domestice. 

Aceste spaţii, se află  1n municipiul Craiova, 1n Cartier L ăpuş , bl.T7, parter, respectiv Str. 
ii Buzeşti, n25 l 	f Fraţ r., ucru care avorizeaz o-i-nom o _ _ 	ă 	 .1  - 	mai e icientă  a servicii or in 

ce se vor acorda victu'rior vio en ei omes ice, ene ice pen ru evo u ţia acestora şi anume: cazare 
temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medical ă, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea 
1n sistemul de educaţie, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinser ţie/acompaniere 
socioprofesională  1n vederea inser ţiei/reinserţiei socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc. 
1n concordanţă  cu nevoile specifice ale victimelor violen ţei domestice, precum şi programe 
specifice de asistenţă  psihologică  şi de dezvoltare personal ă, servicii de consiliere vocaţională  ş i 
orientare profesional ă., 1n scopul de a depăş i situaţia de criză  In care se afl ă, 1n comparaţie cu 
imobilul dat 1n administrarea direc ţiei, care este situat Intr-o localitate limitrof ă  municipiului \ 
Craiova, respectiv Sat Leamna, beea ce nu garanteaz ă  acCesul la transportul public tuturor 
membrilor implicaţi, fapt ce ar Ingreuna desf ăşurarea 1n bune condi ţii şi in timp util a activit ăţilor 
din cadrul proiectului. 

Precizăm că, 1n perioada 30-31 octombrie 2019, a avut loc Reuniunea Tehnic ă  de lucru 

organizată  de către liderul de proiect, Agen ţia Naţională  pentru Egalitatea de Şanse Intre Femei ş i 
Bărbaţi (ANES) - impreună  generăm o schimbare de paradigm 1n domeniul serviciilor sociale 
destinate victimelor violen ţei domestice prin crearea "Re ţelei Naţionale Integrate de locuin ţe 
protejate", la care au participat membrii echipei de management şi de implementare a proiectului 
din cadrul ANES, coordonatorii locali şi responsabilii financiari locali din cele 42 de jude ţe ale ţării, 
parteneri ai proiectului, printre care şi Direcţia de Asistenţă  Social'ă  Craiova, agenda vizând 



evaluarea stadiului implementării proiectului, cu referire la spaţiile identificate şi la stadiul 
reabilitării şi amaenajării acestora, la organizarea echipelor locale, grupurilor de suport şi 
cabinetelor de consiliere vocaţională, precum şi la procedurile de achiziţii pentru etapa următoare. 

Facem menţiunea că, în luna octombrie 20 1 9 s-a revizuit, prin Actul adiţional nr. 1, Cererea 
de finanţare şi bugetul aferent proiectului, valoarea prevăzută  în bugetul actualizat al proiectului, 
aferentă  lucrărilor de renovare/amenajare spaţii, fiind de 61.865,82 lei, faţă  de suma alocată  inţial de 
20.000 lei, diferenţa provenind de la cheltuieli cu închirierea, care nu au fost necesare. Referitor la 
perioada realizării achiziţiilor pentru renovarea/amenajarea şi dotarea spaţiilor în cadrul 
proiectului, conform Cererii de finanţare şi a bugetului aferent proiectului actualizate, aceasta este 
de 3 luni, respectiv noiembrie 2019- ianuarie2O2O. 

Totodată, specificăm că, în urma reuniunii s-au stabilit principalele acţiuni viitoare privind 
implementarea proiectului, una dintre acestea vizând lansarea şi operaţionalizarea noilor servicii 
sociale create, respectiv locuinţa protejată, grupul de suport şi cabinetul de consiliere vocaţională, 
începerea furnizării efective a serviciilor fiind de la data de 01.03.2020. 

Ţinând cont de aspectele menţionate anterior, vă  solicităm sprij inul în vederea alocării, în 
cel mai scurt timp posibil, a celor două  spaţii aparţinând domeniului public aI municipiului Craiova, 
situate în Cartier Lăpuş, bl.T7, parter, respectiv Str. Fraţii Buzeşti, nr.25, necesare pentru crearea 
locuinţelor protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de 
consiliere vocaţională  pentru victimele violenţei domestice. 

Menţionăm că, spaţiul pentru locuinţa protejată, pe care urmează  să  îl alocaţi în scopul 
implementării Proiectului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice-
,,VENUS- Impreună  pentru o viaţă  în siguranţă!, POCU/465/4/4/128038, este necesar să  fie 
compartimentat, cu respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare 
pe perioadă  determinată, organizate ca locuinţe protejate pentru protecţia victimelor violenţei 
domestice, cod 8790CR-VD-III, prevăzute în anexa nr. 3 din Ordinul nr. 28/2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii 
şi combaterii violenţei domestice, astfel: 

• deţine 3 dormitoare pentru 6 beneficiari - în dormitor se alocă  un spaţiu personal de minim 
6 mp/beneficiar ceea ce rezultă  12 mp/dormitor. 

• Deţine un grup sanitar la cel mult 4 beneficiari în cazul apartamentului de 3 camere şi la 4 
beneficiari în cazul unei case. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, 
chiuvete şi instalaţii de apă  caldă  şi rece, hârtie igienică  şi săpun. 

• Deţine grup sanitar separat pentru personalul propriu, dotat cu chiuvete şi instalaţii de apă  
caldă  şi rece, vas de wc, hârtie igienică  şi săpun. 

• Deţine minim un duş/cadă  de ba1e, la cel mult 4 beneficiari. Baia şi duşurile sunt alimentate 
cu apă  caldă  şi rece. 

• Poate deţine o spălătorie-uscătorie amenajată  conform normelor igienico- sanitare în vigoare 
sau are achiziţionate astfel de servicii. Locuinţa protejată  care nu dispune de spălătorie 
proprie, poate pune la dispoziţia beneficiarilor o maşină  de spălat şi detergent, pentru 
spălarea efectelor personale. 

• Deţine spaţii special destinate preparării şi păstrării alimentelor; deţine după  caz, spaţii cu 
destinaţia de bucătărie, oficiu, cămară  sau beci dotate cu insta1aţii şi aparatură  specifice cum 
ar fi: chiuvete cu apă  curentă  caldă  şi rece, instalaţii pentru gătit, figider, congelator, hotă, 
maşină  de spălat vase şi altele. 

• Poate deţine o sală  de mese, amenajată  şi dotată  cu materiale uşor de igienizat, cu mobilier 
sufcient, funcţional şi confortabil, care este iluminată  şi asigură  o ambianţă  plăcută. Vesela 
şi tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după  caz. 

De asemenea, este necesară  renovarea/amenajarea spaţiului pentru cele două  servicii 
complementare: 

grupul de suport unde îşi va desfăşura activitatea psihologul. Spaţiul cu această  
destinaţie ar trebui să  aibă  aproximativ 16 mp şi să  fie pretabil aranjării beneficiarilor în forma unui 
cerc. Menţionăm că, grupul de suport va avea şedinţe săptămânale cu aproximativ 1 0 
victime/şedinţă/grup. 



Cabinetul de consiliere vocational ă  unde işi va desfăşura activitatea consilierul 
vocaţional. Pentru desfăşurarea activităţilor se recomand ă  un spaţiu adecvat de minim 6-8 mp care 
să  permită  punerea la dispozi ţie a unui birou. 

La prezenta, anex ăm e-mailul transmis de c ătre Agenţia Naţională  pentru Egalitatea de 
Şanse intre Femei ş i Bărbaţi ş i inregistrat la institu ţia noastră  sub nr. 32450/22.10.2019 prin care a 
fost inaintată  invitaţia de participare a coordonatorului local şi a responsabilului financiar la 
reuniunea men ţionată  anterior, precum ş i e-mailurile transmise de c ătre Agenţia Naţională  pentru 
Egalitatea de Şanse intre Femei şi Bărbaţi, inregistrate la institu ţia noastră  sub nr. 
32056/18.10.2019, respectiv 34964/05.11.2019, inso ţite de Actul adi ţional nr.1, Bugetul ş i 
Programul achizi ţiilor publice aferente proiectului. 
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Fisa obiectivului 

SPATIU STR.BUZESTI NR.25-446,35MP 

lnformatii generale 

Cod obiect: 110290 	 Data intrarii in patrimoniu: 31.10.2014 

Denumire: SPATIU STR.BUZEST! NR.25-446,35MP 	 Data iesirii din patrimoniu: 

Clasa: Alte obiecte 	 Gestionar: PRIM. CRAIOVA - MF 

Categorie: Coristructii si instalatii auxiliare 	 Proprietate: Privat 

Adresa: 	 Date tehnice: INFO 1 :450-2A-522/2007; INFO 
2:330-A-282/2008; Gestionar:R.A.A.D.P.F.L. Craiova; 
Tip:DIVERSE; 

lnformatii contabile 

Valoare: 1.044.065,70 

Tip doc.intrare: 

Nr.doc.intrare: 

Data doc.intrare: 

Nr.inventar: 1 1 000255 

Clasificatie mij!oc fix: 1 .5.2 Cladiri comerciale pt 
depozitare-comercializare si distributie. Magazine 

Loc folosinta: Spatii cu destinatie speciala D.Priv. 

Durata ramasa de functionare: 326 

Situatie juridica 

Data start Data stop Denuniiie 

01 .1 1 .20 1 2 Domeniul Privat al Municipiului 



Fisa obiectivului 
SPATIU LAPUS BL.T7 PARTER-566,53MP 

Informatii generale 

Cod obiect: 110261 	 Data intrarli in patrimoniu: 31.10.2014 

Denumire: SPATIU LAPUS BL.T7 PARTER-566,53MP 	 Data iesirii din patrimoniu: 

Clasa: Alte obiecte 	 Gestionar: PRIM. CRAIOVA - MF 

Categorie: Constructii si instalatii auxiliare 	 Proprietate: Privat 

Adresa: 	 Date tehnice: INFO 1:406-2A-522/2007; HCL 601/2013; 
INFO 2:292-A-282/2008; Gestionar:R.A.A.D.P.F.L. 
Craiova: Tip:DIVERSE; 

Informatii contabile 

Valoare: 981.844,84 

Tip doc.intrare: 

Nr.doc.intrare: 

Data doc.intrare: 

Nr.inventar: 11000278 

Clasificatie mijloc fix: 1.5.2 Cladiri comerciale pt 
depozitare-comercializare si distributie. Magazine 

Loc folosinta: Spatii cu destinatie speciala D.Priv. 

Durata ramasa de functionare: 404 

Situatie juridica 
— 

Data start Data stop Denumi•e 

01.11.2012 Domeniul Privat al Municipiului 
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lntrum9nt9 Structural9 
2014-202t 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programut Operaţionat Capital Uman (POCU) 2014-2020 
A.xa Prioritară  4: lnctuziunea sociaLă  i combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărutui de persoane aparţinând grupuritor vutnerabite prin furnizarea unor servicii soci- 
ate/medicate/socio-profesionale/de formare profesionată  adecvate nevoitor specifice 
Contract POCU: 465/4/4/128038 	 - 
Tittu proiectutui: ,,VENUS - IMPREUNA PENTRU O VIATA IN SIGURANŢA! 

REUNIUNEA TEHNICĂ  a ANES - liderul Proiectului VENUS 
lmpreună  pentru o viată  în siqurantă! 

cu partenerii (oca!i 

Împreună  generăm o schimbare de paradigmă  în domeniul servicii!or sociale destinate 
victimelor vio!enţei domestice prin crearea 

,,Reţelei Nationale lnteqrate de locuinte protejate 

29-31 Octombrie 2019, Poiana Braov 

AGENDA EVENIMENTULUI 

Ziva 1 - 29 Octombrie 2019 

Ore!e 14:00 - 19:00 - Primirea participanţilor 

Ora 1900 - Cir / Networkin 

Ziva 2 - 30 Octombrie 2019   

lnterva1 orar Diiinireai ătiisfdtatii 	 , 

9:00 - 9:30 

.:-, 	- 	 --..- .. 	, 	..-.-.-. 	 ..- 	.. 	. 

Înregistrarea participanţilor 

9:30 - 10:30 

Deschiderea evenimentului 

Alocuţiunile invitaţilor: 

•. Doamna Graţiela DRĂGHICI, Secretar de stat ANES 

•: 	Doamna Ana Maria BUŞONJU, Secretar de stat MFE 

•• Domnul Drao /ORGA, Director O/R Bucuresti llfov 

•• Doamna Mariana NĂSTASE, Director adjunct OIR Bucureti llfov 

AciLNr1A NA t)NlA 
1ENFU E<;ALt i:r[A 1[ 
NTRE F[MF.l ŞI [R1ATl 



lnterval orar 	iirea a 	iaţ ie.  ; 

10:00 - 12:30 Sesiune deconcluzii 

10:30 - 11:15 Prezentare generaiă  a Proiectului VENUS - Împreună  pentru o viaţă  în 

siguranţă! 

•• Doamna Mona!iza CÎRSTEA, Manager proiect/ Director a! Direcţiei 

Prevenirea i Combaterea Vio!enţei Domestice ANES 

11:15-11:45.. Pauzădecafea 

11:45 - • 12:45 Prezentarea stadiului implementării proiectului 	i acţiuni viitoare 

• Doamna MonaLiza CÎRSTEA, Manager proiect/ Director aL Direcţiei 

Prevenirea i Combaterea Viotenţei Domestice ANES 

1245-1400 Prânz 

14:00 - 16:00 Discuţii libere/Întrebări şi Răspunsuri 

Dialog cu echipe!e !oca!e privind eficien tizarea implemen tării proiectu!ui 

16:00 16:30 Pauză  de cafea •, 

16:30 - 18:00 Discuţii libere/Întrebări şi Răspunsuri 

Aspecte tehnice i econimico-financiare a!e proiectu!ui 

Ziva 3 - 31 Octombrie 2019 

A;EN!A NAJIoNALĂ  
FE.N FÎL) E(AL1FATIA L)[: AN1 
ÎNFRE F[vEl 5! BR[AŢ1 



JPOPNĂ  
lnstrumante Stucturale 

2014-2020 

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
ProgramuL Operaţiona[ Capitat Uman (POCU) 2014-2020 
Axa Prioritară  4: lnctuziunea socia[ă  i combaterea sărăciei 
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărutui de persoane aparţiriând grupuritor vu[nerabite prin furni- 
zarea unor servicii sociaLe/medicaLe/socio-profesionate/de formare profesionată  adecvate nevoiLor 
specifice 
Contract POCU: 465/4/4/128038 
Tittu proiectutui: ,,VENUS - IMPREUNA PENTRU O VIAŢA IN SIGURANŢA! 

INVITA ŢE 

Stimaţi coordonatori Iocali i responsabili financiari din cadrul Proiectului 
VENUS - lmpreună  pentru o viaţă  în siguranţă!, 

Agenţia Naţionată  pentru EgaLitatea de anse între Femei i Bărbaţi organizează  REUNIUNEA TEHNICĂ  
a ANES - liderul Proiectului ,VENUS - lmpreună  pentru o viaţă  în sigurantă!  cu partenerii locali - 
lmpreună  generăm o schimbare de paradigmă  în domeniul serviciilor sociale destinate victimelor 
violenţei domestice prin crearea ,,Retelei Nationale lnterate de locuinte protejate,  cu parti-
ciparea doamnei secretar de stat Graţieta Drăghici, precum i a aLtor demnitari impticaţi în procesut 
de imptementare i monitorizare a proiectuLui. 

Evenimentul va avea loc în perioada 29 - 31 octombrie 2019, la Poiana Braov. 

Acţiunea se înscrie în cadrut activităţitor proiectuLui ,,VENUS - Împreună  pentru o viaţă  în siguranţă!, 
cofinanţat din Fondut Sociat European, prin ProgramuL Operaţiona[ Capitat Uman 2014-2020, Axa Pri-
oritară  4: Inctuziunea sociată  i combaterea ărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea număruLui de 
persoane aparţinând grupuritor vutnerabite prin furnizarea unor servicii sociate/medicate/socio-pro-
fesionate / de formare profesionată  adecvate nevoiLor specifice. 

Cu această  ocazie, în cadrut evenimentutui, se vor purta discuţii privind eficientizarea imptementării 
proiectutui, precum i discuţii cu privire La aspecte(e tehnice i economico-financiare. 

Agenda evenimentutui i detatiiLe privind Locut desfă urării evenimentutui se regăsesc ataate invita-
ţiei. 

Vă  rugăm să  ne transmiteţi în scris confirmarea dvs. fermă  de participare, până  ioi, 24 octombrie 
a.c., La adresa de e-mait: cristina.duscaanes.ov.ro. ln cazu[ în care din motive obiective nu este 
posibită  participarea coordonatorutui (ocat/responsabiLutui financiar, vă  rugăm să  asiguraţi desemna-
rea unui att reprezentant, doar membru al echipei Iocale de proiect, astfeL încât să  fie respectat 
caracteru[ de etigibiLitate at proiectu(ui şi numărut de doi participanţi/judeţ. 

Vă  aşteptăm cu drag! 

t\Nl.\ N\! 
i L( ;Âl l 	,\l l\ L) 	S1\ 

NIIL Etil! 	l 



littps://webrnailspascraiova.ro/cpsess 1139603 I 4213rdparty/ro... Roundcube Webmail Informare POCU VENUS 

Subiect 	Informare POCU VENUS 

Expeditor 

Destinatar 

DIRECŢIA D 	 IALĂ  

_ 

CRAIOVA 

Nr ... 

LTJA_.: .69   LUNA ...... 

Copie (CC) 

Data 
	

2019-10-18 12:36 

• ACTUL ADITIONAL NR 1.pdf (-1,8 MO) 
• CerereFinantare_128038.pdf (-3,5 MO) 
• Export_buget_VENUS_vers_16-10-2019.xlsx (-285 KO) 
• PAAP POCU VENUS_ 18.10.2019.xlsx (-701 KO) 

Bună  ziva, 

Revenim pentru informare, cu urm ă toarele documente aferente prolectului VENUS: 

Actul Aditional nr. J. semnat; 

Cererea de finantare actualizat ă ; 

- Bugetul actualizat; 

Planul de achizi ţ ii actualizat fintruc ă t pentru unii parteneri au fost operate anumite modific ă ri Ia 

nivelul bugetului, cuprinse si in cadrul Actului Aditional nr.1 

Va mul ţumim. 

Cu stim ă , 

Cristina Ichimescu 

Consilier achizi ţ ii publice —Serviciul Economic, Resurse Umane ş i Administrativ 

Agenţ ia Naţ ională  pentru Egalitatea de Şanse intre Femei ş i Bă rba ţ i - ANES 

I din 4 
	 18.10.2019. 14:25 



Webmail Informare POCU VENUS 

Intr. Can 

Tel: 074: 

E-mail: c 

facebool 

imps://webinail.spascraiova.ro/cpsessl  I 39603142/3rdparty/ro... 

al 010541, Bucure şti 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Pariamentului European ş i al Consiliufui din 27 
aprilie 2016 privind protec ţ ia persoanelor fizice in ceea ce prive ş te prelucrarea datelor cu caracter 
personal ş i privind libera circula ţ ie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE, informa ţ iile 
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse in acest rnesaj sunt confiden ţ iale. Acestea sunt 
destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ţ ionate ca destinatar/destinatari ş i altor persoane 
autorizate s ă -I primească . Dacă  aţ i primit acest mesaj în mod erorai, vk - aţtrt%n1 	ugăTrri11E-d-ttr.3—. Xret rna 
mesajul primit, expeditorului. 	 DIRECŢ IA DE ASISTENŢA SOCIALA 

CRAIOVA 

r 	  

ZIIJA../fLUNA  / (3  20 
From: Cristina Dusca [mailto:cristina.dusca@anes.gov.ro] 	 ; 

Sent: Friday, October 18, 2019 9:49 AM 

To: 'ALBA — DGASPC loana HENEGAR <ioanahenegar@yahoo.com >; dgaspc@protectiasocialaalba.ro ; 
'ARAD — DGASPC Elena ROBOTYIN' <elenarobotyin@gmail.com >; secretariat@dgaspc-arad.ro ; 'ARGES — 
DGASPC Elena PTRVU' <pirvuela@yahoo.com >; dgpdcarges@yahoo.com ; 'BACAU — DGASPC Adriana 

DĂNILĂ ' <sandoradriana77@yahoo.com >; proiecte.dgaspcbacau@gmail.com ; 'BIHOR — CJ Naomi POPA' 

<venusbihor@yahoo.com >; dgaspcbh@rdsorro; 'BISTRITA NASAUD - DAS BISTRITA Radu loan DREPTATE' 

<radu.dreptate@yahoo.com >; 'BOTOSANI - DGASPC Doina NACU MANOLE' 

<lacramioara_radu@yahoo.com >; dgaspcbt_serviciulproiecte@yahoo.com ; 'BRAILA — DGASPC Simona 

CIMPOAE' <cimpoaesimona@yahoo.com >; dgaspcbraila@gmail.com ; 'BRASOV - DGASPC Maria 

Magdalena CONSTANTINESCU' <magdacons2002@yahoo.corn>; office@dgaspcbv.ro ; 'BUZAU - DGASPC 

Maria IONIŢĂ ' <secretariat@dgaspc-buzau.ro >; dgaspcbuzau2009@yahoo.com ; 'CALARASI - DGASPC 

Corina Nicoleta DUMITRU' <nicoletacorinadumitru@yahoo.com >; directie@dgaspc-cl.ro ; 

lavinia.grosu@yahoo.com ; 'CARAS SEVERIN - DGASPC Elena AMZ01 1 <elena.amzoi@yahoo.com >; 

simona_paun_cs@yahoo.com ; dgaspccs@rdslink.ro ; 'CLUJ — DGASPC Diana LARUELLE' 

<dianalaruelle@gmail.com >; dgaspc_cluj@yahoo.com ; 'CONSTANTA - DGASPC Anca GHITULESCU' 

<ancaghitulescu77@gmail.com >; office@dgaspc-ct.ro ; 'COVASNA - DGASPC Rita KLOZER' 

<klozer_rita@protectiasociala.ro >; monitorizare@protectiasociala.ro ; 'DAMBOVITA — DGASPC Cerasela 

GURGU' <gurgu_cerasela@yahoo.co.uk >; dgaspcdb@gmail.com ; 'DOU - DAS CRAIOVA loana STOIAN' 

<ioana_stoian73@yahoo.com >; director@spascraiova.ro ; 'GALATI — DGASPC Ciprian GROZA' 

<doctor_grozaciprian@yahoo.com >; comp_proiecte@dgaspcgalati.ro ; 'GIURGIU — DGASPC Ciprian 

MARICA' <ciprian.marica80@gmail.com >; madalina.fudulu88@gmail.com ; dgaspcgr@yahoo.com ; 'GORJ 

DGASPC Lumini ţa MITUCĂ ' <strategiiproiecte@dgaspcgorbro>; dgaspc_gorj@yahoo.com ; 'HARGHITA — 

DGASPC Csaba CSISZER' <csabacsiszer@yahoo.com >; office@dgaspchr.ro ; 'HUNEDOARA — DGASPC 

Nicoleta FRANCU' <francunicoleta@Vahoo.com >; dgaspchd@gmail.com ; 'IALOMITA — DGASPC Paul 

MARCU' <office@dpcialomita.ro >; 'Luminita RATUNZEANU' <luminita.ratunzeanu@yahoo.ro >; 'IASI — 

DGASPC Elena MATEI' <elamatei2005@yahoo.com >; dasiasi@lasi.rdsmail.ro ; '11F0V — DGASPC Bogdan 

lulian PINTEA' <bogdanpintea1@yahoo.com >; corinagabrielaradu@gmail.com ; dgaspcif@gmail.com ; 

I MARAMURES — DGASPC Alina Angela COSTE — M ĂDĂRAŞ ' <office@dgaspcmm.ro >; 'MEHEDINTI — 

DGASPC Mihaela Otilia MAZILU' <mihaelaotiliamazilu@yahoo.com >; directie@dgaspcmh.ro ; 'MURES — 

DGASPC Crina CĂLIMĂN' <caliman_crina@yahOo.com >; office@dgaspcmuresso; 'NEAMT — DGASPC 

Ciprian GAŞPAR' <cip_gaspar@yahoo.com >; proiectedgaspcneamt@yahoo.com ; 'OLT — DGASPC Radita 

PIROŞCA' <radita_pirosca@yahoo.com >; office@dgaspc-olt.ro ; 'PRAHOVA — DGASPC Viorel C ĂLIN' 

<viorelcalin1979@gmail.com >; proiectedgaspcph@yahoo.ro ; 'SALAJ — DGASPC Alexandru BASA' 

<basa_alexandru@yahoo.com >; office@dgaspcsj.ro ; 'SATU MARE — DGASPC Zsuzsanna Marilena KATOCZ' 

<zsuzsanagrigorut@yahoo.ca >; djpc@cjsm.ro ; 'SIBIU — DGASPC Adrian CANCIU' 

<adycanciu@yahoo.com >; proiectesb@gmail.com ; 'SUCEAVA - UAT RADAUTI Elena Livia MITRIC' 

lin 4 
	 18.10.2019, 14:25 
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<eleria.mitric@vahoo.com>; resurseumane@primarjaradautj.ro; TELEORMAN - DGASPC Dana Mihaela 
FLORESCU <mihad2008@gmail.com>; dgaspctr@yahoo.com; TIMIS - DGASPC Georgeta BÎRLIBESCU 
<geta_gita@yahoo.com>; dgaspctm@gmail.com; TULCEA - DGASPC Camelia BLENDEA 
<camelia.blendea@yahoo.ro>; secretariat@dgaspctl.ro; dgaspctl@gmail.com; VALCEA - DGASPC Nicolae 
BADEA <dgaspcvl@yahoo.com>; VASLUI - DGASPC lon NEGARĂ  <ionnegara@yahoo.com>; 
office@dgaspc-vs.ro; VRANCEA - DGASPC Sorin ATOMULESEI atomuleseisoriin@yahoo.com>; 
dgaspcvn@yahoo.com; BUCURESTI - DGASPC 5 Elena lrina DUMITRU <sector5pru@vahoo.com>; ALBA - 
DGASPC Aura NAPAU <auranapau@yahoo.com>; ARAD - DGASPC Diana VOIA 
<diana.truica@gmail.com>; ARGES - DGASPC Ana Maria SANDA <anamarial.stanculescu@yahoo.com>; 
BACAU - DGASPC Liliana MACEDON <lilianamacedon@yahoo.com>; B?HOR DGASPC Violeta BRETAN 

<bretanvioleta@yahoo.com>; BISTRITA NASAUD - DAS BISTRITA Oniţa toana MĂGERUŞAN 
<magerusanonita@yahoo.com>; BOTOSANI - DGASPC Camelia Nicoleta DAMIAN 
<cameliaitincuta@yahoo.com>; BRAILA - DGASPC Toni Adrian SIMION <renelsimi@vahoo.com>; 
BRASOV - DGASPC Laura POPA <popa.laura26@gmail.com>; BUZAU - DGASPC Mihaela COJOCEA 

<mihaelacojocea@vahoo.com>; CALARASI - DGASPC Cristjan CIOBANESCU 
<cristianciobanescu2s@gmail.com>; CARAS SEVERIN - DGASPC Tania CHINCEA 
<chincea.tania@gmail.com>; CLUJ - DGASPC Simona LAPADEAN <simonalapadean@yahoo.com>; 
CONSTANTA - DGASPC Ana Maria ROMAN <august_anamaria@yahoo.com>;  COVASNA - DGASPC 
Emese Roth SALE <sr_emese@protectiasociala.ro>; DAMBOVITA— DGASPC Corina Gabriela COJOCARU 
<cojocarucorina@vahoo.com>; DOu - DAS CRAIOVA Ramona lonela FIRA <ramona8cat@vahoo.com>; 
GALATI - DGASPC Leontina RAGEA <leontina98@yahoo.com>;  GIURGIU - DGASPC Florentina PREDA 

<flory_preda@vahoo.com>; GORJ - DGASCPC Ramona LĂPĂDUŞI <ciocoiuu_ramona@yahoo.com>; 
HARGHITA - DGASPC Maria ANTAL <ntlmaria@yahoo.com>;  HUNEDOARA - DGASPC Eugenia Carmen 

POP <eugenia_carmen@yahoo.com>;  IALOMITA - DGASPC Cristina VASILE 

<cristinadanieiavasile@yahoo.com>; IASI - DGASPC Gianina Elena BOTNARI 

<botnarigina.dgaspcis@gmail.com>; ILFOV - DGASPC Magdatena PETRE <magda.petrel8@yahoo.com>; 
MARAMURES - DGASPC Maria GRIGUŢĂ  <maria.griguta@maramures.ro>;  MEHEDINTI - DGASPC Mirel 

Richard RĂCEANU <mirel_richard@vahoo.com>;  MURES - DGASPC Veronika Tunde SARKANV 

<sarkanytunde@gmail.com>; NEAMT - DGASPC Monica GR?GORIU <monagrigo@yahoo.com>; OLT - 

DGASPC Elena VIŞAN <elenavisanss@yahoo.com>;  PRAHOVA - DGASPC Adriana BERCEANU 

<neagu_1982@yahoo.com>; SALAJ DGASPC Angela POP <pop.angelal4@vahoo.com>; SIBIU - 

DGASPC Raiuca BOKOR <bokor.raluca@gmail.com>;  SATU MARE - DGASPCMarcela Aurelia PoP 

<popmarcela2004@yahoo.com>; SUCEAVA - UAT RADAUTI Mihaela COSOVAN 

<calanceamihaela@vahoo.com>; TELEORMAN - DGASPC Carmen TEODORESCU 

<carmen.theo@vahoo.com>; TIMIS - DGASPC Nicoleta JULAN <nicoletajulan@vahoo.com>; TULCEA 

DGASPC Valentina HILA <valy_hila@yahoo.com>; VALCEA - DGASPC Stefan Ovidiu BORŢA 

<bovidiu2k2@vahoo.com>; VASLUI - DGASPC Octavian APOSTOLACHE <octav.apostolache@yahoo.com> 

Cc: aura.ciobanu@anes.gov.ro; cristina.niculescu@anes.gov.ro; Monaliza Cirstea 

<monaliza.cirstea@anes.gov.ro>; Andreea Pascu <andreea.pascu@anes.gov.ro>; 

maria.ulican@anes.gov.ro; Rely Nedeicu <rely.nedelcu@anes.gov.ro>; Cristina lchimescu 

<cristjna.ichimescu@anes.gov.ro>; Mihaela.ionita@anes.gov.ro; roxana.mehedinteanu@anes.gov.ro; 

raluca.burlacu@anes.gov.ro  
Subject: REF: lnformare privind aprobarea Actuiui aditjonal nr.1 

Stimati colegi, 

Va comunicam faptul ca ieri a fost aprobat Actul aditional nr. 1 la contractu? de finantare aferent 

proiectului VENUS - lmpreuna pentru o viata in siguranta ! acesta intrand in vioar incpand cu data de 

17.10.2019.  

Astfel, incepand cu data de 17.10.2019 sunt validati expertii achizitii si responsabitii servicii sociale. 

De asemenea, odata cu aprobarea Actului aditional nr.1 pot fi demarate procedurile de achizitji. 

Cu deosebită  consideraţie, 
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Cristina Du ş că  
Director de cabinet 
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Agenţ ia Naţ ională  pentru Egalitatea de Şanse intre Femei ş i Bă rba ţ i — ANES 
Intr. Camil Petrescu nr. 5. sector 1. cod po ştal 010541, Bucure şti 
Tel: C 

Mob 
E-ma 

www.ânes,Lov.ro 

facebook.com/egalitatedesanse  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ş i al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protec ţia persoanelor fizice in ceea ce prive ş te prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circula ţie a acestor date ş i de abrogare a Directivei 95/46/CE, informa ţiile 

referitoare la datele cu caracter personal cuprinse in acest mesaj sunt confiden ţiale. Acestea sunt 

destinate exclusiv persoanei/persoanelor men ţionate ca destinatar/destinatari i altor persoane 

autorizate să-I primească. Dacă  aţi primit acest mesaj in mod eronat, vă  adresăm rugămintea de a 

returna mesajul primit, expeditorului. 

in 4 
	 18.10.2019, 14:25 
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