
Legea organică nr. 1 din 28 decembrie
2004, privind măsurile de protecţie
integrală împotriva violenţei domes-
tice, acordă şi garantează femeilor,
care sunt sau au fost victime ale vio-
lenţei domestice, o serie de drepturi
laborale şi de siguranţă socială, pen-
tru ca acestea să îşi poată pune de
acord obligaţiile laborale cu necesi-
tăţile lor de protecţie şi recuperare in-
tegrală.

De asemenea, Decretul Regal 1917 din
21 noiembrie 2008 aprobă programul
de inserţie sociolaborală a femeilor,
victime ale violenţei domestice, care
include dispoziţii concrete privind ac-
tivitatea laborală, pentru ca aceste
victime să se bucure de facilităţi im-
portante la angajare, pentru ca auto-
nomia personală şi veniturile lor să
crească şi să fie oprită violenţa asu-
pra lor.

Pentru a se bucura de aceste drepturi,
femeile care lucrează trebuie să dove-
dească situaţia de violenţă domestică
cu:
–Sentinţa prin care a fost condamnat
agresorul.

–Ordin de protecţie dat de către ju-
decător/judecătoare în favoarea sa.

–Hotărâre judecătorească care să
acorde victimei măsuri preventive de
protecţie.

–În mod excepţional, referat al Pro-
curaturii din care să reiasă existenţa
indiciilor că femeia este victimă a
violenţei domestice, până la emite-
rea ordinului de protecţie.

D O V E D I R E A
S I T U A Ţ I E I D E
V I O L E N Ţ Ă D O M E S T I C Ă

este o problemă socială a cărei eradicare nu poate fi re-

alizată fără schimbări profunde în modalităţile de so-

cializare a persoanelor, cu efecte globale în mediul

educaţional, social, sanitar, juridic, poliţienesc şi laboral

ŞI NECESITĂ IMPLICAREA ŞI INTERVEN-
ŢIA ÎNTREGII SOCIETĂŢI.

V I O L E NŢA  A S U P R A  F E M E I L O RDREPTURI LABORALE,

DE SIGURANŢĂ SOCIALĂ ŞI

A J U T O A R E pentru

sprijinirea activităţii laborale a
victimelor violenţei domestice

NUMERE DE TELEFON
PENTRU INFORMAŢII

• Andaluzia 
900.200.999

• Aragón 
900.504.405

• Principatul Asturiei
985 962.010

• Insulele Baleare 
971.775.116

• Insulele Canare 
112

• Cantabria 
942.214.141

• Castilla y León 
900.333.888

•

Castilia – La Mancha 
900.100.114

• Catalonia 
900.900.120

• Ceuta 
900.700.099

• Extremadura 
112

• Galicia 
900.400.273

• La Rioja 
900.101.555

• Madrid 
012

• Melilla 
952.699.214

• Regiunea Murcia 
968.357.244/620

• Navarra 
948.206.604
112

• Ţara Bascilor 
900.840.111

• Comunitatea 
Valenciană
900.580.888

Linie naţională
016

Persoane cu handicap auditiv:
900 116 016
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Această normă reuneşte unele măsuri care
se aflau deja în curs de aplicare şi altele
noi precum: atenţie confidenţială şi spe-
cializată din partea serviciilor publice de
recrutare a forţei de muncă, sprijinirea mo-
bilităţii geografice, compensare a diferen-
ţelor salariale datorate schimbării locului
de muncă sau acorduri cu întreprinderile
şi/sau asociaţiile de întreprinderi.

Măsurile de punere în practică a Progra-
mului de Inserţie Sociolaborală vor avea
ca beneficiari femeile victime ale violenţei
domestice, înscrise în calitate de solicitanţi
ai unui loc de muncă şi sunt următoarele:

–Ghid privind inserţia sociolaborală, indivi-
dualizat şi realizat de către personalul spe-
cializat.

–Program specific de formare în vederea fa-
cilitării inserţiei sociolaborale ca salariat,
în care să se insiste asupra aspectelor per-
sonale, după caz, îndeplinind acţiuni
având ca scop creşterea respectului de
sine şi a gradului de motivare privind an-
gajarea, şi asupra aspectelor profesionale
privind femeile participante în cadrul pro-
gramului.

–Stimularea începerii unei activităţi noi pe
cont propriu.

–Stimularea întreprinderilor pentru angaja-
rea femeilor victime ale violenţei domes-
tice.

–Stimularea mobilităţii geografice. Aceste
stimulente includ: cheltuieli de deplasare,
cheltuieli privind transportul mobilierului şi
al obiectelor, cheltuieli de cazare şi chel-
tuieli pentru grădiniţă şi pentru supraveg-
herea persoanelor dependente.

–Stimulente în vederea compensării dife-
renţelor salariale. Punerea în practică a
acestei măsuri presupune încheierea unor
contracte succesive, cu alte cuvinte constă
în plata către angajată, al cărei contract de
muncă a fost desfăcut prin voinţa acesteia,
dar forţată de situaţia sa, a unei sume
echivalente cu diferenţa dintre suma pre-
văzută în contractul desfăcut şi cea din
noul contract, în cazul în care noul salariu
este inferior celui anterior. Valoarea ma-
ximă a acesteia este de 500 de euro, iar
timpul maxim de primire a acestui ajutor
este de douăsprezece luni.

–Acorduri cu întreprinderile în vederea faci-
litării angajării cu contract a femeilor vic-
time ale violenţei domestice şi mobilităţii
geografice a acestora.

Gestiunea acestor măsuri revine Serviciu-
lui Public Pentru Angajări al Statului şi or-
ganelor sau entităţilor care ţin de
Comunităţile Autonome, cu competenţe în
materie de gestiune a politicilor active pri-
vind ocuparea forţei de muncă.

• Drepturile femeilor salariate:

–Reorganizarea timpului de lucru în con-
formitate cu necesităţile sale.

–Mobilitate geografică dacă întreprinde-
rea dispune de locuri de muncă în alte
localităţi.
–Schimbarea locului de muncă cu păstra-
rea vechiului post în timpul primelor 6
luni.

–Reducerea zilei de lucru, cu reducerea
proporţională a salariului.

–Absenţele şi întârzierile la programul de
lucru se consideră motivate dacă aşa
decid serviciile sociale sau de sănătate,
după cum este cazul.

–Suspendarea relaţiei laborale cu păstra-
rea postului şi drept la ajutor de şomaj,
timp de 6 luni, timp care se poate pre-
lungi până la 18 luni prin hotărâre jude-
cătorească.

–Încetarea contractului de muncă cu
drept la ajutor de şomaj, la cererea sala-
riatei.

–Situaţia legală de şomaj se va dovedi
prin comunicarea scrisă a întreprinderii,
privitoare la încetarea sau suspendarea
temporară a relaţiei laborale, împreună
cu ordinul de protecţie dat în favoarea
victimei, sau, în lipsa lui, cu referatul Pro-
curaturii.

–Dacă o angajată, victimă a violenţei do-
mestice, este concediată de către patron
în timpul exercitării dreptului său la re-
ducerea zilei de muncă, la reorganizarea
timpului de lucru, la mobilitate geogra-
fică, la schimbarea locului de muncă sau
la suspendarea contractului, această con-
cediere va fi declarată nulă.

• Drepturile funcţionarelor publice:

–Reorganizarea timpului de lucru, în con-
diţiile pe care le stabileşte Administraţia.

–Mobilitate geografică: funcţionara care,
pentru a face efectivă protecţia sa, se
vede obligată să-şi abandoneze postul
din localitatea unde lucra, are dreptul la
transfer în alt post cu caracter similar,
chiar dacă nu există unul vacant.

–Reducerea zilei de lucru, ceea ce implică
reducerea proporţională a salariului.

–Absenţele funcţionarelor, victime ale vio-
lenţei domestice, se vor considera ca
fiind motivate, dacă aşa decid serviciile
sociale.

–Suspendarea temporară a contractului
de muncă: funcţionara, victimă a violen-
ţei domestice, poate cere suspendarea
temporară a contractului de muncă fără a
avea o vechime minimă. Funcţionara are
dreptul să primească, în timpul primelor
două luni de suspendare, renumeraţia in-
tegrală.   

• Drepturile femeilor care lucrează pe cont
propriu:

Lucrătoarelor pe cont propriu, victime ale
violenţei domestice, care sunt nevoite să
întrerupă activitatea pentru a face efec-
tivă protecţia lor sau dreptul la asistenţă
socială integrală, li se va suspenda obli-
gaţia de a cotiza timp de 6 luni, perioadă
care va fi considerată timp de cotizare
efectivă în ceea ce priveşte ajutoarele de
Siguranţă Socială şi situaţia lor va fi asi-
milată cu situaţia de persoană înscrisă în
sistemul de asigurări sociale.

DREPTURI L A B O R A L E  Ş I
D E  S I G U R A N Ţ Ă S O C I A L Ă

Atunci când o întreprindere încheie un con-
tract temporar pentru a înlocui persoana, vic-
timă a violenţei domestice, care are
contractul de muncă suspendat, aceasta are
dreptul la o bonificaţie de 100% din contri-
buţiile întreprinderii pentru riscuri comune,
pe toată perioada în care contractul angaja-
tei este suspendat; în cazul în care angajata
şi‑a exercitat dreptul la mobilitate geografică
sau s-a transferat în alt loc de muncă, du-
rata bonificaţiei va fi de 6 luni.

DREPTURILE ECONOMICE ALE VICTIMELOR
VIOLENŢEI DOMESTICE

• Articolul 27 din Legea nr. 1 din 28 decem-
brie 2004.

Ajutor economic specific acordat femeilor
victime ale violenţei domestice care întâm-
pină dificultăţi speciale în obţinerea unui
loc de muncă
Femeia victimă a violenţei domestice care
are o lipsă de venituri mai mare de 75%
din salariul minim interprofesional va primi
un ajutor plătit într-o singură tranşă dacă
se consideră că, din pricina vârstei sale, a
lipsei de pregătire sau a circumstanţelor
sociale, întâmpină dificultăţi în obţinerea
unui loc de muncă.

În general, suma corespunzătoare acestui
ajutor va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
6 luni.

În cazul în care victimei violenţei domes-
tice i se recunoaşte în mod oficial un grad
de invaliditate egal sau mai mare de 33%,
suma va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
12 luni.

În cazul în care victima are responsabilităţi
familiale, ajutorul poate fi egal cu ajutorul
de şomaj pe 18 luni, sau de 24 de luni,
dacă victimei sau uneia dintre rudele care
locuiesc cu aceasta i se recunoaşte în mod
oficial un grad de invaliditate egal sau mai
mare de 33%.

Aceste ajutoare vor fi compatibile cu ori-
care din prevederile Legii nr. 35 din 11 de-
cembrie  1995 privind ajutoarele şi
asistenţa acordate victimelor delictelor vio-
lente şi contra libertăţii sexuale.

• Venit Activ de Inserţie (RAI)

(Decretul Regal nr.1369 / 2006, care regle-
mentează programul RAI pentru persoane
şomere cu nevoi economice speciale şi di-
ficultate în obţinerea unui loc de muncă).

Cerinţe:

–Să fie victimă a violenţei domestice

–Să aibă o lipsă de venituri mai mare de
75% din salariul minim interprofesional

–Să aibă statutul de solicitant al unui loc
de muncă.

Valoarea Ajutorului RAI este de 80% din va-
loarea Indicatorului public de venit din
surse multiple. Durata programului: 11 luni
şi maxim 3 ani. 

RAI este incompatibil cu ajutorul economic
prevăzut de articolul 27 din Legea nr. 1 din
28 decembrie 2004.

• Accesul la locuinţe şi căminele pentru 
adulţi
Femeile victime ale violenţei domestice vor
avea prioritate în privinţa accesului la locuin-
ţe protejate şi cămine pentru adulţi, în ter-
menii stabiliţi de legislaţia în vigoare. (Art.
28 din Legea nr. 1 din  28 decembrie 2004)

BONIFICAŢII ACORDATE
D E  C Ă T R E  Î N T R E P R I N D E R E
Î N  C A Z U L ÎNLOCUIRII
ANGAJATEI, VICTIMĂ A VIOLENŢEI
D O M E S T I C E

PROGRAMUL DE INSERŢIE SO-
CIOLABORAL DESTINAT FEMEILOR

VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE
(Decretul Regal nr. 1917 din 21 noiembrie 2008)

–125 euro/lună (1500 euro/an) timp de
4 ani din momentul angajării cu con-
tract de timp complet pe perioadă ne-
determinată
–În cazul contractelor temporare, 50
euro/lună (maxim 600 euro/an), atâta
timp cât contractul se află în vigoare

–În cazul contractelor de timp parţial se
vor aplica bonificaţiile pentru cotizare
către Serviciul de Securitate Socială, în
termenii stabiliţi de normativul în
vigoare.

–Întreprinderile care angajează victime
ale violenţei domestice, în special prin
contracte pe perioadă nedeterminată,
vor putea primi subvenţii specifice fie-
cărei comunităţi autonome, în con-
diţiile stabilite în cadrul programelor, în
vederea stimulării procesului de anga-
jare.

STIMULENTE ACORDATE
ÎNTREPRINDERILOR CARE
ANGAJEAZĂ FEMEI ALE
VIOLENŢEI DOMESTICE (Legea
nr .  43  d in  29  decembr ie  2006)
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localităţi.
–Schimbarea locului de muncă cu păstra-
rea vechiului post în timpul primelor 6
luni.

–Reducerea zilei de lucru, cu reducerea
proporţională a salariului.

–Absenţele şi întârzierile la programul de
lucru se consideră motivate dacă aşa
decid serviciile sociale sau de sănătate,
după cum este cazul.

–Suspendarea relaţiei laborale cu păstra-
rea postului şi drept la ajutor de şomaj,
timp de 6 luni, timp care se poate pre-
lungi până la 18 luni prin hotărâre jude-
cătorească.

–Încetarea contractului de muncă cu
drept la ajutor de şomaj, la cererea sala-
riatei.

–Situaţia legală de şomaj se va dovedi
prin comunicarea scrisă a întreprinderii,
privitoare la încetarea sau suspendarea
temporară a relaţiei laborale, împreună
cu ordinul de protecţie dat în favoarea
victimei, sau, în lipsa lui, cu referatul Pro-
curaturii.

–Dacă o angajată, victimă a violenţei do-
mestice, este concediată de către patron
în timpul exercitării dreptului său la re-
ducerea zilei de muncă, la reorganizarea
timpului de lucru, la mobilitate geogra-
fică, la schimbarea locului de muncă sau
la suspendarea contractului, această con-
cediere va fi declarată nulă.

• Drepturile funcţionarelor publice:

–Reorganizarea timpului de lucru, în con-
diţiile pe care le stabileşte Administraţia.

–Mobilitate geografică: funcţionara care,
pentru a face efectivă protecţia sa, se
vede obligată să-şi abandoneze postul
din localitatea unde lucra, are dreptul la
transfer în alt post cu caracter similar,
chiar dacă nu există unul vacant.

–Reducerea zilei de lucru, ceea ce implică
reducerea proporţională a salariului.

–Absenţele funcţionarelor, victime ale vio-
lenţei domestice, se vor considera ca
fiind motivate, dacă aşa decid serviciile
sociale.

–Suspendarea temporară a contractului
de muncă: funcţionara, victimă a violen-
ţei domestice, poate cere suspendarea
temporară a contractului de muncă fără a
avea o vechime minimă. Funcţionara are
dreptul să primească, în timpul primelor
două luni de suspendare, renumeraţia in-
tegrală.   

• Drepturile femeilor care lucrează pe cont
propriu:

Lucrătoarelor pe cont propriu, victime ale
violenţei domestice, care sunt nevoite să
întrerupă activitatea pentru a face efec-
tivă protecţia lor sau dreptul la asistenţă
socială integrală, li se va suspenda obli-
gaţia de a cotiza timp de 6 luni, perioadă
care va fi considerată timp de cotizare
efectivă în ceea ce priveşte ajutoarele de
Siguranţă Socială şi situaţia lor va fi asi-
milată cu situaţia de persoană înscrisă în
sistemul de asigurări sociale.

DREPTURI L A B O R A L E  Ş I
D E  S I G U R A N Ţ Ă S O C I A L Ă

Atunci când o întreprindere încheie un con-
tract temporar pentru a înlocui persoana, vic-
timă a violenţei domestice, care are
contractul de muncă suspendat, aceasta are
dreptul la o bonificaţie de 100% din contri-
buţiile întreprinderii pentru riscuri comune,
pe toată perioada în care contractul angaja-
tei este suspendat; în cazul în care angajata
şi‑a exercitat dreptul la mobilitate geografică
sau s-a transferat în alt loc de muncă, du-
rata bonificaţiei va fi de 6 luni.

DREPTURILE ECONOMICE ALE VICTIMELOR
VIOLENŢEI DOMESTICE

• Articolul 27 din Legea nr. 1 din 28 decem-
brie 2004.

Ajutor economic specific acordat femeilor
victime ale violenţei domestice care întâm-
pină dificultăţi speciale în obţinerea unui
loc de muncă
Femeia victimă a violenţei domestice care
are o lipsă de venituri mai mare de 75%
din salariul minim interprofesional va primi
un ajutor plătit într-o singură tranşă dacă
se consideră că, din pricina vârstei sale, a
lipsei de pregătire sau a circumstanţelor
sociale, întâmpină dificultăţi în obţinerea
unui loc de muncă.

În general, suma corespunzătoare acestui
ajutor va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
6 luni.

În cazul în care victimei violenţei domes-
tice i se recunoaşte în mod oficial un grad
de invaliditate egal sau mai mare de 33%,
suma va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
12 luni.

În cazul în care victima are responsabilităţi
familiale, ajutorul poate fi egal cu ajutorul
de şomaj pe 18 luni, sau de 24 de luni,
dacă victimei sau uneia dintre rudele care
locuiesc cu aceasta i se recunoaşte în mod
oficial un grad de invaliditate egal sau mai
mare de 33%.

Aceste ajutoare vor fi compatibile cu ori-
care din prevederile Legii nr. 35 din 11 de-
cembrie  1995 privind ajutoarele şi
asistenţa acordate victimelor delictelor vio-
lente şi contra libertăţii sexuale.

• Venit Activ de Inserţie (RAI)

(Decretul Regal nr.1369 / 2006, care regle-
mentează programul RAI pentru persoane
şomere cu nevoi economice speciale şi di-
ficultate în obţinerea unui loc de muncă).

Cerinţe:

–Să fie victimă a violenţei domestice

–Să aibă o lipsă de venituri mai mare de
75% din salariul minim interprofesional

–Să aibă statutul de solicitant al unui loc
de muncă.

Valoarea Ajutorului RAI este de 80% din va-
loarea Indicatorului public de venit din
surse multiple. Durata programului: 11 luni
şi maxim 3 ani. 

RAI este incompatibil cu ajutorul economic
prevăzut de articolul 27 din Legea nr. 1 din
28 decembrie 2004.

• Accesul la locuinţe şi căminele pentru 
adulţi
Femeile victime ale violenţei domestice vor
avea prioritate în privinţa accesului la locuin-
ţe protejate şi cămine pentru adulţi, în ter-
menii stabiliţi de legislaţia în vigoare. (Art.
28 din Legea nr. 1 din  28 decembrie 2004)

BONIFICAŢII ACORDATE
D E  C Ă T R E  Î N T R E P R I N D E R E
Î N  C A Z U L ÎNLOCUIRII
ANGAJATEI, VICTIMĂ A VIOLENŢEI
D O M E S T I C E

PROGRAMUL DE INSERŢIE SO-
CIOLABORAL DESTINAT FEMEILOR

VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE
(Decretul Regal nr. 1917 din 21 noiembrie 2008)

–125 euro/lună (1500 euro/an) timp de
4 ani din momentul angajării cu con-
tract de timp complet pe perioadă ne-
determinată
–În cazul contractelor temporare, 50
euro/lună (maxim 600 euro/an), atâta
timp cât contractul se află în vigoare

–În cazul contractelor de timp parţial se
vor aplica bonificaţiile pentru cotizare
către Serviciul de Securitate Socială, în
termenii stabiliţi de normativul în
vigoare.

–Întreprinderile care angajează victime
ale violenţei domestice, în special prin
contracte pe perioadă nedeterminată,
vor putea primi subvenţii specifice fie-
cărei comunităţi autonome, în con-
diţiile stabilite în cadrul programelor, în
vederea stimulării procesului de anga-
jare.

STIMULENTE ACORDATE
ÎNTREPRINDERILOR CARE
ANGAJEAZĂ FEMEI ALE
VIOLENŢEI DOMESTICE (Legea
nr .  43  d in  29  decembr ie  2006)
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Această normă reuneşte unele măsuri care
se aflau deja în curs de aplicare şi altele
noi precum: atenţie confidenţială şi spe-
cializată din partea serviciilor publice de
recrutare a forţei de muncă, sprijinirea mo-
bilităţii geografice, compensare a diferen-
ţelor salariale datorate schimbării locului
de muncă sau acorduri cu întreprinderile
şi/sau asociaţiile de întreprinderi.

Măsurile de punere în practică a Progra-
mului de Inserţie Sociolaborală vor avea
ca beneficiari femeile victime ale violenţei
domestice, înscrise în calitate de solicitanţi
ai unui loc de muncă şi sunt următoarele:

–Ghid privind inserţia sociolaborală, indivi-
dualizat şi realizat de către personalul spe-
cializat.

–Program specific de formare în vederea fa-
cilitării inserţiei sociolaborale ca salariat,
în care să se insiste asupra aspectelor per-
sonale, după caz, îndeplinind acţiuni
având ca scop creşterea respectului de
sine şi a gradului de motivare privind an-
gajarea, şi asupra aspectelor profesionale
privind femeile participante în cadrul pro-
gramului.

–Stimularea începerii unei activităţi noi pe
cont propriu.

–Stimularea întreprinderilor pentru angaja-
rea femeilor victime ale violenţei domes-
tice.

–Stimularea mobilităţii geografice. Aceste
stimulente includ: cheltuieli de deplasare,
cheltuieli privind transportul mobilierului şi
al obiectelor, cheltuieli de cazare şi chel-
tuieli pentru grădiniţă şi pentru supraveg-
herea persoanelor dependente.

–Stimulente în vederea compensării dife-
renţelor salariale. Punerea în practică a
acestei măsuri presupune încheierea unor
contracte succesive, cu alte cuvinte constă
în plata către angajată, al cărei contract de
muncă a fost desfăcut prin voinţa acesteia,
dar forţată de situaţia sa, a unei sume
echivalente cu diferenţa dintre suma pre-
văzută în contractul desfăcut şi cea din
noul contract, în cazul în care noul salariu
este inferior celui anterior. Valoarea ma-
ximă a acesteia este de 500 de euro, iar
timpul maxim de primire a acestui ajutor
este de douăsprezece luni.

–Acorduri cu întreprinderile în vederea faci-
litării angajării cu contract a femeilor vic-
time ale violenţei domestice şi mobilităţii
geografice a acestora.

Gestiunea acestor măsuri revine Serviciu-
lui Public Pentru Angajări al Statului şi or-
ganelor sau entităţilor care ţin de
Comunităţile Autonome, cu competenţe în
materie de gestiune a politicilor active pri-
vind ocuparea forţei de muncă.

• Drepturile femeilor salariate:

–Reorganizarea timpului de lucru în con-
formitate cu necesităţile sale.

–Mobilitate geografică dacă întreprinde-
rea dispune de locuri de muncă în alte
localităţi.
–Schimbarea locului de muncă cu păstra-
rea vechiului post în timpul primelor 6
luni.

–Reducerea zilei de lucru, cu reducerea
proporţională a salariului.

–Absenţele şi întârzierile la programul de
lucru se consideră motivate dacă aşa
decid serviciile sociale sau de sănătate,
după cum este cazul.

–Suspendarea relaţiei laborale cu păstra-
rea postului şi drept la ajutor de şomaj,
timp de 6 luni, timp care se poate pre-
lungi până la 18 luni prin hotărâre jude-
cătorească.

–Încetarea contractului de muncă cu
drept la ajutor de şomaj, la cererea sala-
riatei.

–Situaţia legală de şomaj se va dovedi
prin comunicarea scrisă a întreprinderii,
privitoare la încetarea sau suspendarea
temporară a relaţiei laborale, împreună
cu ordinul de protecţie dat în favoarea
victimei, sau, în lipsa lui, cu referatul Pro-
curaturii.

–Dacă o angajată, victimă a violenţei do-
mestice, este concediată de către patron
în timpul exercitării dreptului său la re-
ducerea zilei de muncă, la reorganizarea
timpului de lucru, la mobilitate geogra-
fică, la schimbarea locului de muncă sau
la suspendarea contractului, această con-
cediere va fi declarată nulă.

• Drepturile funcţionarelor publice:

–Reorganizarea timpului de lucru, în con-
diţiile pe care le stabileşte Administraţia.

–Mobilitate geografică: funcţionara care,
pentru a face efectivă protecţia sa, se
vede obligată să-şi abandoneze postul
din localitatea unde lucra, are dreptul la
transfer în alt post cu caracter similar,
chiar dacă nu există unul vacant.

–Reducerea zilei de lucru, ceea ce implică
reducerea proporţională a salariului.

–Absenţele funcţionarelor, victime ale vio-
lenţei domestice, se vor considera ca
fiind motivate, dacă aşa decid serviciile
sociale.

–Suspendarea temporară a contractului
de muncă: funcţionara, victimă a violen-
ţei domestice, poate cere suspendarea
temporară a contractului de muncă fără a
avea o vechime minimă. Funcţionara are
dreptul să primească, în timpul primelor
două luni de suspendare, renumeraţia in-
tegrală.   

• Drepturile femeilor care lucrează pe cont
propriu:

Lucrătoarelor pe cont propriu, victime ale
violenţei domestice, care sunt nevoite să
întrerupă activitatea pentru a face efec-
tivă protecţia lor sau dreptul la asistenţă
socială integrală, li se va suspenda obli-
gaţia de a cotiza timp de 6 luni, perioadă
care va fi considerată timp de cotizare
efectivă în ceea ce priveşte ajutoarele de
Siguranţă Socială şi situaţia lor va fi asi-
milată cu situaţia de persoană înscrisă în
sistemul de asigurări sociale.

DREPTURI L A B O R A L E  Ş I
D E  S I G U R A N Ţ Ă S O C I A L Ă

Atunci când o întreprindere încheie un con-
tract temporar pentru a înlocui persoana, vic-
timă a violenţei domestice, care are
contractul de muncă suspendat, aceasta are
dreptul la o bonificaţie de 100% din contri-
buţiile întreprinderii pentru riscuri comune,
pe toată perioada în care contractul angaja-
tei este suspendat; în cazul în care angajata
şi‑a exercitat dreptul la mobilitate geografică
sau s-a transferat în alt loc de muncă, du-
rata bonificaţiei va fi de 6 luni.

DREPTURILE ECONOMICE ALE VICTIMELOR
VIOLENŢEI DOMESTICE

• Articolul 27 din Legea nr. 1 din 28 decem-
brie 2004.

Ajutor economic specific acordat femeilor
victime ale violenţei domestice care întâm-
pină dificultăţi speciale în obţinerea unui
loc de muncă
Femeia victimă a violenţei domestice care
are o lipsă de venituri mai mare de 75%
din salariul minim interprofesional va primi
un ajutor plătit într-o singură tranşă dacă
se consideră că, din pricina vârstei sale, a
lipsei de pregătire sau a circumstanţelor
sociale, întâmpină dificultăţi în obţinerea
unui loc de muncă.

În general, suma corespunzătoare acestui
ajutor va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
6 luni.

În cazul în care victimei violenţei domes-
tice i se recunoaşte în mod oficial un grad
de invaliditate egal sau mai mare de 33%,
suma va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
12 luni.

În cazul în care victima are responsabilităţi
familiale, ajutorul poate fi egal cu ajutorul
de şomaj pe 18 luni, sau de 24 de luni,
dacă victimei sau uneia dintre rudele care
locuiesc cu aceasta i se recunoaşte în mod
oficial un grad de invaliditate egal sau mai
mare de 33%.

Aceste ajutoare vor fi compatibile cu ori-
care din prevederile Legii nr. 35 din 11 de-
cembrie  1995 privind ajutoarele şi
asistenţa acordate victimelor delictelor vio-
lente şi contra libertăţii sexuale.

• Venit Activ de Inserţie (RAI)

(Decretul Regal nr.1369 / 2006, care regle-
mentează programul RAI pentru persoane
şomere cu nevoi economice speciale şi di-
ficultate în obţinerea unui loc de muncă).

Cerinţe:

–Să fie victimă a violenţei domestice

–Să aibă o lipsă de venituri mai mare de
75% din salariul minim interprofesional

–Să aibă statutul de solicitant al unui loc
de muncă.

Valoarea Ajutorului RAI este de 80% din va-
loarea Indicatorului public de venit din
surse multiple. Durata programului: 11 luni
şi maxim 3 ani. 

RAI este incompatibil cu ajutorul economic
prevăzut de articolul 27 din Legea nr. 1 din
28 decembrie 2004.

• Accesul la locuinţe şi căminele pentru 
adulţi
Femeile victime ale violenţei domestice vor
avea prioritate în privinţa accesului la locuin-
ţe protejate şi cămine pentru adulţi, în ter-
menii stabiliţi de legislaţia în vigoare. (Art.
28 din Legea nr. 1 din  28 decembrie 2004)

BONIFICAŢII ACORDATE
D E  C Ă T R E  Î N T R E P R I N D E R E
Î N  C A Z U L ÎNLOCUIRII
ANGAJATEI, VICTIMĂ A VIOLENŢEI
D O M E S T I C E

PROGRAMUL DE INSERŢIE SO-
CIOLABORAL DESTINAT FEMEILOR

VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE
(Decretul Regal nr. 1917 din 21 noiembrie 2008)

–125 euro/lună (1500 euro/an) timp de
4 ani din momentul angajării cu con-
tract de timp complet pe perioadă ne-
determinată
–În cazul contractelor temporare, 50
euro/lună (maxim 600 euro/an), atâta
timp cât contractul se află în vigoare

–În cazul contractelor de timp parţial se
vor aplica bonificaţiile pentru cotizare
către Serviciul de Securitate Socială, în
termenii stabiliţi de normativul în
vigoare.

–Întreprinderile care angajează victime
ale violenţei domestice, în special prin
contracte pe perioadă nedeterminată,
vor putea primi subvenţii specifice fie-
cărei comunităţi autonome, în con-
diţiile stabilite în cadrul programelor, în
vederea stimulării procesului de anga-
jare.

STIMULENTE ACORDATE
ÎNTREPRINDERILOR CARE
ANGAJEAZĂ FEMEI ALE
VIOLENŢEI DOMESTICE (Legea
nr .  43  d in  29  decembr ie  2006)
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Această normă reuneşte unele măsuri care
se aflau deja în curs de aplicare şi altele
noi precum: atenţie confidenţială şi spe-
cializată din partea serviciilor publice de
recrutare a forţei de muncă, sprijinirea mo-
bilităţii geografice, compensare a diferen-
ţelor salariale datorate schimbării locului
de muncă sau acorduri cu întreprinderile
şi/sau asociaţiile de întreprinderi.

Măsurile de punere în practică a Progra-
mului de Inserţie Sociolaborală vor avea
ca beneficiari femeile victime ale violenţei
domestice, înscrise în calitate de solicitanţi
ai unui loc de muncă şi sunt următoarele:

–Ghid privind inserţia sociolaborală, indivi-
dualizat şi realizat de către personalul spe-
cializat.

–Program specific de formare în vederea fa-
cilitării inserţiei sociolaborale ca salariat,
în care să se insiste asupra aspectelor per-
sonale, după caz, îndeplinind acţiuni
având ca scop creşterea respectului de
sine şi a gradului de motivare privind an-
gajarea, şi asupra aspectelor profesionale
privind femeile participante în cadrul pro-
gramului.

–Stimularea începerii unei activităţi noi pe
cont propriu.

–Stimularea întreprinderilor pentru angaja-
rea femeilor victime ale violenţei domes-
tice.

–Stimularea mobilităţii geografice. Aceste
stimulente includ: cheltuieli de deplasare,
cheltuieli privind transportul mobilierului şi
al obiectelor, cheltuieli de cazare şi chel-
tuieli pentru grădiniţă şi pentru supraveg-
herea persoanelor dependente.

–Stimulente în vederea compensării dife-
renţelor salariale. Punerea în practică a
acestei măsuri presupune încheierea unor
contracte succesive, cu alte cuvinte constă
în plata către angajată, al cărei contract de
muncă a fost desfăcut prin voinţa acesteia,
dar forţată de situaţia sa, a unei sume
echivalente cu diferenţa dintre suma pre-
văzută în contractul desfăcut şi cea din
noul contract, în cazul în care noul salariu
este inferior celui anterior. Valoarea ma-
ximă a acesteia este de 500 de euro, iar
timpul maxim de primire a acestui ajutor
este de douăsprezece luni.

–Acorduri cu întreprinderile în vederea faci-
litării angajării cu contract a femeilor vic-
time ale violenţei domestice şi mobilităţii
geografice a acestora.

Gestiunea acestor măsuri revine Serviciu-
lui Public Pentru Angajări al Statului şi or-
ganelor sau entităţilor care ţin de
Comunităţile Autonome, cu competenţe în
materie de gestiune a politicilor active pri-
vind ocuparea forţei de muncă.

• Drepturile femeilor salariate:

–Reorganizarea timpului de lucru în con-
formitate cu necesităţile sale.

–Mobilitate geografică dacă întreprinde-
rea dispune de locuri de muncă în alte
localităţi.
–Schimbarea locului de muncă cu păstra-
rea vechiului post în timpul primelor 6
luni.

–Reducerea zilei de lucru, cu reducerea
proporţională a salariului.

–Absenţele şi întârzierile la programul de
lucru se consideră motivate dacă aşa
decid serviciile sociale sau de sănătate,
după cum este cazul.

–Suspendarea relaţiei laborale cu păstra-
rea postului şi drept la ajutor de şomaj,
timp de 6 luni, timp care se poate pre-
lungi până la 18 luni prin hotărâre jude-
cătorească.

–Încetarea contractului de muncă cu
drept la ajutor de şomaj, la cererea sala-
riatei.

–Situaţia legală de şomaj se va dovedi
prin comunicarea scrisă a întreprinderii,
privitoare la încetarea sau suspendarea
temporară a relaţiei laborale, împreună
cu ordinul de protecţie dat în favoarea
victimei, sau, în lipsa lui, cu referatul Pro-
curaturii.

–Dacă o angajată, victimă a violenţei do-
mestice, este concediată de către patron
în timpul exercitării dreptului său la re-
ducerea zilei de muncă, la reorganizarea
timpului de lucru, la mobilitate geogra-
fică, la schimbarea locului de muncă sau
la suspendarea contractului, această con-
cediere va fi declarată nulă.

• Drepturile funcţionarelor publice:

–Reorganizarea timpului de lucru, în con-
diţiile pe care le stabileşte Administraţia.

–Mobilitate geografică: funcţionara care,
pentru a face efectivă protecţia sa, se
vede obligată să-şi abandoneze postul
din localitatea unde lucra, are dreptul la
transfer în alt post cu caracter similar,
chiar dacă nu există unul vacant.

–Reducerea zilei de lucru, ceea ce implică
reducerea proporţională a salariului.

–Absenţele funcţionarelor, victime ale vio-
lenţei domestice, se vor considera ca
fiind motivate, dacă aşa decid serviciile
sociale.

–Suspendarea temporară a contractului
de muncă: funcţionara, victimă a violen-
ţei domestice, poate cere suspendarea
temporară a contractului de muncă fără a
avea o vechime minimă. Funcţionara are
dreptul să primească, în timpul primelor
două luni de suspendare, renumeraţia in-
tegrală.   

• Drepturile femeilor care lucrează pe cont
propriu:

Lucrătoarelor pe cont propriu, victime ale
violenţei domestice, care sunt nevoite să
întrerupă activitatea pentru a face efec-
tivă protecţia lor sau dreptul la asistenţă
socială integrală, li se va suspenda obli-
gaţia de a cotiza timp de 6 luni, perioadă
care va fi considerată timp de cotizare
efectivă în ceea ce priveşte ajutoarele de
Siguranţă Socială şi situaţia lor va fi asi-
milată cu situaţia de persoană înscrisă în
sistemul de asigurări sociale.

DREPTURI L A B O R A L E  Ş I
D E  S I G U R A N Ţ Ă S O C I A L Ă

Atunci când o întreprindere încheie un con-
tract temporar pentru a înlocui persoana, vic-
timă a violenţei domestice, care are
contractul de muncă suspendat, aceasta are
dreptul la o bonificaţie de 100% din contri-
buţiile întreprinderii pentru riscuri comune,
pe toată perioada în care contractul angaja-
tei este suspendat; în cazul în care angajata
şi‑a exercitat dreptul la mobilitate geografică
sau s-a transferat în alt loc de muncă, du-
rata bonificaţiei va fi de 6 luni.

DREPTURILE ECONOMICE ALE VICTIMELOR
VIOLENŢEI DOMESTICE

• Articolul 27 din Legea nr. 1 din 28 decem-
brie 2004.

Ajutor economic specific acordat femeilor
victime ale violenţei domestice care întâm-
pină dificultăţi speciale în obţinerea unui
loc de muncă
Femeia victimă a violenţei domestice care
are o lipsă de venituri mai mare de 75%
din salariul minim interprofesional va primi
un ajutor plătit într-o singură tranşă dacă
se consideră că, din pricina vârstei sale, a
lipsei de pregătire sau a circumstanţelor
sociale, întâmpină dificultăţi în obţinerea
unui loc de muncă.

În general, suma corespunzătoare acestui
ajutor va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
6 luni.

În cazul în care victimei violenţei domes-
tice i se recunoaşte în mod oficial un grad
de invaliditate egal sau mai mare de 33%,
suma va fi egală cu ajutorul de şomaj pe
12 luni.

În cazul în care victima are responsabilităţi
familiale, ajutorul poate fi egal cu ajutorul
de şomaj pe 18 luni, sau de 24 de luni,
dacă victimei sau uneia dintre rudele care
locuiesc cu aceasta i se recunoaşte în mod
oficial un grad de invaliditate egal sau mai
mare de 33%.

Aceste ajutoare vor fi compatibile cu ori-
care din prevederile Legii nr. 35 din 11 de-
cembrie  1995 privind ajutoarele şi
asistenţa acordate victimelor delictelor vio-
lente şi contra libertăţii sexuale.

• Venit Activ de Inserţie (RAI)

(Decretul Regal nr.1369 / 2006, care regle-
mentează programul RAI pentru persoane
şomere cu nevoi economice speciale şi di-
ficultate în obţinerea unui loc de muncă).

Cerinţe:

–Să fie victimă a violenţei domestice

–Să aibă o lipsă de venituri mai mare de
75% din salariul minim interprofesional

–Să aibă statutul de solicitant al unui loc
de muncă.

Valoarea Ajutorului RAI este de 80% din va-
loarea Indicatorului public de venit din
surse multiple. Durata programului: 11 luni
şi maxim 3 ani. 

RAI este incompatibil cu ajutorul economic
prevăzut de articolul 27 din Legea nr. 1 din
28 decembrie 2004.

• Accesul la locuinţe şi căminele pentru 
adulţi
Femeile victime ale violenţei domestice vor
avea prioritate în privinţa accesului la locuin-
ţe protejate şi cămine pentru adulţi, în ter-
menii stabiliţi de legislaţia în vigoare. (Art.
28 din Legea nr. 1 din  28 decembrie 2004)

BONIFICAŢII ACORDATE
D E  C Ă T R E  Î N T R E P R I N D E R E
Î N  C A Z U L ÎNLOCUIRII
ANGAJATEI, VICTIMĂ A VIOLENŢEI
D O M E S T I C E

PROGRAMUL DE INSERŢIE SO-
CIOLABORAL DESTINAT FEMEILOR

VICTIME ALE VIOLENŢEI DOMESTICE
(Decretul Regal nr. 1917 din 21 noiembrie 2008)

–125 euro/lună (1500 euro/an) timp de
4 ani din momentul angajării cu con-
tract de timp complet pe perioadă ne-
determinată
–În cazul contractelor temporare, 50
euro/lună (maxim 600 euro/an), atâta
timp cât contractul se află în vigoare

–În cazul contractelor de timp parţial se
vor aplica bonificaţiile pentru cotizare
către Serviciul de Securitate Socială, în
termenii stabiliţi de normativul în
vigoare.

–Întreprinderile care angajează victime
ale violenţei domestice, în special prin
contracte pe perioadă nedeterminată,
vor putea primi subvenţii specifice fie-
cărei comunităţi autonome, în con-
diţiile stabilite în cadrul programelor, în
vederea stimulării procesului de anga-
jare.

STIMULENTE ACORDATE
ÎNTREPRINDERILOR CARE
ANGAJEAZĂ FEMEI ALE
VIOLENŢEI DOMESTICE (Legea
nr .  43  d in  29  decembr ie  2006)
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