
Anexa nr. 1 

Cererea de acordare a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente 

 

Către: 
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor din cadrul Tribunalului 
... 

 

Cerere de acordare a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente1 

 

Temeiurile legale: 

- art. 3714 și art. 3715 din Legea nr. 318/2015; 

- art. 30 – art. 34 din Legea nr. 211/2004; 

- art. 527 și urm. din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. 
 

1. Data depunerii cererii: 

 

ZZ LL AAAA Ora1): 

 

1) Se va completa cu ora la care se va înregistra cererea la Comisia pentru acordarea de compensații 
financiare victimelor infracțiunilor din cadrul Tribunalului de la domiciliul victimei. 
 

2. Date privind autoritatea căreia i se adresează cererea2): 

 

Autoritatea:  

Adresa:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

Localitatea:  

Persoana care primește cererea (numele / calitate):  

 

2) Se va completa cu datele Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor 
infracțiunilor din cadrul Tribunalului de la domiciliul victimei, conform art. 28 alin. (1) din Legea 
211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor 
infracțiunilor. 
 

3. Date despre solicitant3) (persoana care solicită voucher pentru acoperirea nevoilor urgente): 
 

Nume/ prenume:  

Seria și numărul buletinului/cărții de identitate:  

Emitentul și data eliberării:  

Cod numeric personal:  

Sex:  

Data și locul nașterii:  

Cetățenie:  

Domiciliul/Locul unde persoana locuiește în mod obișnuit: 
Nr. de telefon (inclusiv prefixul):   

 
1 Cerere de obținere a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente  formulată  în condițiile art. 3714-15 din Legea nr. 318/2015 
modificată și completată prin  Legea nr. 230/2022, avans din compensaţia financiară prevăzută prin Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor. 



Adresă de e-mail:  

 

3) Se va completa cererea, personal sau prin reprezentat legal, cu datele solicitantului, respectiv de 

către persoana din cadrul categoriilor de victime prevăzute de art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
211/2004: 

„a) persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, 
prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 

194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a 
victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218-

220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 

210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată 
comisă cu violență; 
b) Soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea 
infracțiunilor prevăzute la alin. (1).” 

Solicitarea poate fi formulată și de către o organizație neguvernamentală, potrivit art. 34 alin. (2) 
din Legea nr. 211/2004. 

  

4. Infracțiunea comisă împotriva victimei4): 

 

 

 

4) Se va completa cu infracțiunea/infracțiunile prevăzute de art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

211/2004. 

  

5. Calitatea în care se solicită compensația financiară5)-6): 

 

 

 

 

5) Se va completa de către victimă sau, în cazul în care solicitantul voucherului pentru acoperirea 
nevoilor urgente este diferit de persoana vătămată, respectiv soțul, copiii și persoanele aflate în 
întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. art. 21 (1) lit. a) din 

Legea nr.211/2004). 

6) În cazul în care cererea este formulată de către soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea 
persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la alin. art. 21 (1) lit. a) din Legea 

nr.211/2004 se vor depune documente justificative. 

 

6. Date despre persoana vătămată7): 

 

Nume/ prenume:  

Seria și numărul buletinului/cărții de identitate:  

Emitentul și data eliberării:  

Cod numeric personal:  

Sex:  

Data și locul nașterii:  

Cetățenie:  

Domiciliul/Locul unde persoana locuiește în mod obișnuit:  

Nr. de telefon (inclusiv prefixul):  

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1521
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1525
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1559
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1559
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277#A1741
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210277#A1777
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1674
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1674
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180004#A1684


7) Se vor completa date despre persoana decedată prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2004, dacă este diferită de persoana solicitantului. 
 

7. Listă documente justificative8): 

 

1.  

2.  

3.  

4.   

5.  

...  

 

8) Se va completa cu lista documentelor justificative care se vor depunere în susținerea cererii de 
obținere a voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente (de exemplu: nr. dosar penal, acte 
medicale, documente din care rezultă săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea 

nr. 211/2004, acte din care rezultă situația și nevoile urgente ale victimei/ale persoanelor aflate în 
întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor, etc.). 
 

8. Date despre fapta pentru care se solicită compensația financiară: 
 

Data și locul comiterii faptei:  

 

 

Descrierea faptei:  

 

 

Alte precizări considerate ca relevante:  

 

 

 

9. Cuantumul voucherului pentru acoperirea nevoilor urgente solicitat9):  

 

 

 

9) Se va completa cu valoarea în lei a cuantumului solicitat și va fi avută în vedere limita sumei 
echivalente a 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat 
voucherului, conform art. 3715 din Legea nr. 318/2015. 

Valoarea cuantumului va fi conformă cu cea din Referatul de estimare a cheltuielilor pentru 

acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din 
Legea nr. 211/2004 (Anexa nr. 2). 

 

10. Date privind situația financiară a solicitantului: 
 

Solicitantul are o activitate remunerată? 

 

DA/NU 

  
 

În caz afirmativ se va indica, cu aproximație, suma pe care o realizează:  
 

... 

 

11. Locul unde solicitantul dorește să îi fie comunicate voucherul și documentele ulterioare: 



 

 

 

 

12. Alte precizări, dacă e cazul: 
 

 

 

 

Data: Semnătura: 

 

  


