Anexa nr. 2

METODOLOGIA
DE UTILIZARE A FORMULARULUI DE EVALUARE A RISCULUI
1. Formularul de evaluare a riscului se completează de către polițist.
2. Formularul este structurat pe două categorii:
 evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă/e;
 constatările polițistului.
3. Consemnarea răspunsului la întrebările din formular se face prin bifarea căsuței corespunzătoare cu
X. În cazul în care victima/ele nu înțeleg semnificația unor termeni, polițistul va oferi explicațiilr
necesare, într-un limbaj adaptat nivelului de înțelegere al victimei.
4. Evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă/e se realizează prin interpretarea
răspunsurilor și stabilirea categoriei de risc în care se încadrează situația de fapt.
5. Clasificarea riscului rezultat din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă/e se poate încadra
într-una dintre următoarele două categorii:
 EXISTĂ RISC IMINENT;
 NU EXISTĂ RISC IMINENT.
6. Pentru încadrarea în categoria EXISTĂ RISC IMINENT trebuie ca:
 minimum 2 dintre răspunsurile la Cap. I – întrebările 1-7 din formularul de evaluare a riscului să
fie DA sau,
 dacă la Cap. I – întrebările 1-7 din formularul de evaluare a riscului nu au fost minimum 2
răspunsuri cu DA, dar la Cap. I – întrebările 8-21 din formularul de evaluare a riscului au fost minim
6 răspunsuri cu DA;
7.
Pentru încadrarea în categoria NU EXISTĂ RISC IMINENT trebuie ca la întrebările 1-7 să nu fie
minim 2 răspunsuri cu DA și nici la întrebările 8-21 să nu fie minim 6 răspunsuri cu DA.
8.
Evaluarea riscului prin constatările polițistului sunt de natură să întărească aspectele rezultate din
evaluarea riscului prin prisma răspunsurilor oferite de victimă.
9.
Dacă victima se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile prevăzute la Cap. I. din
Formularul de evaluare a riscului, polițistul va completa căsuțele de la Cap. I din același formular pe
baza informațiilor pe care le poate obține din administrarea problelor, conform legii, aplicând în mod
corespunzător procedura prevăzută la pct. 6 și 7;
10. Indiferent de natura constatărilor polițistului înscrise Capitolul II - punctele 1-5 din formularul de
evaluare a riscului, dacă din interpretarea răspunsurilor oferite de victimă, riscul a fost evaluat în
categoria EXISTĂ RISC IMINENT, polițistul emite ordin de protecție provizoriu, în condițiile legii.
11. Ordinul de protecție nu va fi emis doar în situația în care victima/ele se opun în mod expres.
Opoziția trebuie să fie explicită și neechivocă și se materializează prin semnătura victimei pe
formularul de evaluare a riscului, după ce aceasta a fost informată în prealabil despre riscurile la care
se expune. Dacă polițistul nu emite ordinul în aceste condiții, acesta va informa victimele cu privire
la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție potrivit art. 23 din Legea
nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și pune la dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut la art. 26 din
același act normativ.
12. Dacă în urma evaluării riscului rezultă că nu există risc iminent ori victima se opune emiterii
ordinului, polițistul va informa persoana care susține că este victimă a violenței domestice cu privire
la posibilitatea formulării unei cereri entru emiterea ordinului de protecție, potrivit art. 23 din Legea
nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și pune la dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut la art. 26 din
același act normativ.
13. Orice altă informație comunicată de victimă, obținută de la alte persoane sau constatată de polițist
va fi consemnată în formularul de evaluare a riscului în spațiul special destinat.
14. Victima va semna la rubrica aferentă luării la cunosștință cu privire la dispozițiile art. 236 – falsul
în declarații din Cospul penal.
15. Formularul de evaluare a riscului va fi semnat, în mod obligatoriu, de către polițist. Victima
semnează formularul de evaluare a riscului doar dacă se opune în mod expres și neechivoc emiterii
ordinului de protecție provizoriu.

