
Anexa nr. 2 

Referat de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor 
prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 

Referat de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor 

infracțiunilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 

 

1. Data întocmirii: 

ZZ LL AAAA 

 

2. Date privind entitatea publică sau privată care completează referatul: 

Denumire1):  

Nume/prenume persoană din cadrul entității sau care colaborează cu 
entitatea care completează referatul: 

 

Funcție/Calitate:  

Sediu:  

Date de contact2):  

1) Se va completa denumirea entității publice sau private înrolată în procedura de distribuire a 

voucherelor către victimele infracțiunilor conform art. 3715 din Legea nr. 318/2015. 

2) Se vor indica date precum adresa, telefonul, faxul, e-mailul entității publice sau private înrolate. 

 

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):  

Adresă de e-mail:  

3) Se va completa cu datele solicitantului, respectiv o persoană 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).”. 
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3. Constatări rezultate din evaluarea victimei: 
 

3.1 Constatări rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă: 
Resurse financiareVictima are venituri proprii? 

 

 

DA/NU 

  
 

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

... 

Beneficiază de sprijinul familiei/altei persoane?  

DA/NU 

  
 

Situație locativă Victima are adăpost? 

 

DA/NU 

  
 

Beneficiază de sprijinul familiei/ altei persoane? 

 

  

DA/NU 

  
 

Hrana Victima are acces la alimente?  DA/NU 

  

Cazare Victima are nevoie de cazare in condiții de siguranță? DA/NU 

  
 

În caz afirmativ se va indica, cu aproximație, perioada pentru  
care are nevoie de cazare:  

 

 

... 

Transport Victima are nevoie de transport in condiții de siguranță?  
 

DA/NU 

  
 

Sănătate Victima a suferit vreo agresiune ce necesită medicamente 

 și/sau materiale sanitare?  
 

 

DA/NU 

  
 

Igienă Victima are acces la materiale de igienă ?  
 

DA/NU 

  
 

Uz personal Victima are acces la materiale de uz personal  

(obiecte vestimentare, încălțăminte etc.)? 

 

DA/NU 

  
 

Observații:  

 

3.2 Înscrisurile sau alte elemente care susțin sau confirmă constatările de la pct. 3.1 

 

 

 

 

 



3.3. Observațiile/Recomandările persoanei care completează referatul4): 

 

 

 

 

 

4) Se va completa în baza documentelor avute la dispoziție (ce vor fi anexate referatului în copie) 
și în baza informațiilor relevante obținute de la victimă sau identificate de către persona care 
completează referatul și care pot conduce la stabilirea nevoilor urgente (de exemplu: victima 

prezintă semne de abuz fizic/ psihologic, victima are o nevoie fizică sau psihologică ori se confruntă 
cu o dificultate în accesarea fondurilor necesare acoperirii unor nevoi imediate sau orice alte detalii 

de interes).  

 

4. Date privind estimarea perioadei pentru care este necesară acordarea unei asistențe în 
regim de urgență5):  

 

 

5) Estimarea perioadei pentru care este necesară alocarea de fonduri pentru asigurarea accesului 
victimei la hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă 
și de uz personal. 
 

 5. Date privind estimarea cheltuitelor urgente: 

 

NEVOI URGENTE IDENTIFICATE6) DA/ 

NU 

 PERIOADA DE TIMP 

 

Estimare 

cheltuieli  

1-7 zile 8-29 zile 30-45 zile 

1. Hrană       

2. Cazare7)       

3. Transport7)      

4. Medicamente și/sau materiale sanitare      

5. Materiale de igienă       

6. Materiale de uz personal       

 TOTAL: 

6) Nevoi urgente identificate în conformitate cu dispozițiile art. 3715 alin. (2) din Legea nr. 318/2015.  

7) Pentru cheltuielile de la pct. 2 și 3 vor fi avute în vedere plafoanele și condițiile stabilite prin 
Hotărârea de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării 
în interesul serviciului (de exemplu: cazare: nr. zile X 232 lei/ zi, transport: ...). 

 

6. Alte măsuri: 

Victima a fost informată că datele furnizate urmează să fie colectate, 
stocate și gestionate cu respectarea prevederilor Regulamentului 

(UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

DA/NU8) 

  

Semnătura:  
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Victima a fost informată că în situația acordării voucherului de către 
Comisie, suma alocată va fi cheltuită doar pentru acoperirea nevoilor 
urgente și numai în perioada de valabilitate. 

DA/NU8) 

  

 

Victima a luat la cunoștință de prevederile art. 3715 alin. (6) din Legea 

nr. 318/2015 potrivit cărora avansul din compensația financiară sub 
formă de voucher este supus restituirii în condițiile art. 22 alin. 

(2) și art. 30 alin. (5) și (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 

DA/NU8) 

  

 

8) În cazul în care se va bifa „NU” se vor completa motivele refuzului. 

Prezentul referat, a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Victimă: Entitate publică/privată: 

Semnătură: 
 

Semnătură: 
 

  

ATENTIE!!! 

Referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor 

infracțiunilor se completează astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor 
infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, conform art. 3715 

alin. (5) din Legea nr. 318/2015. 
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