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-·RAPORT SEMEST"RIAL 

privind situafia copiilor para·sifi In unitatile sanitare, copii/or pentru care n s-a 
stabi/it identitatea, gravide/or In rise social §i a activitatii de monitorizare a 

cazuri/or de copii care au fost supu§i riscu/ui de a fi parasifi in unitatile sanitare 
relntor§i in fami/ie 

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei Nr. 323/2007 

prin care a fost aprobat Planul national de actiune privind prevenirea abandonului 

copilului de catre familie, Comisia pentru Protectia Copilului Gorj are obligatia de 

a supune semestrial spre analiza ~edintei Consiliului Judetean Gorj situatia 

copiilor parasiti in unitatile sanitare, copiilor pentru care nu s- a stabilit 

identitatea, gravidelor cu rise social ~i a activitatii de monitorizare a cazurilor de 

copii care au fost supu~i riscului de a fi parasiti in unitatile sanitare reinto~i in 

familie. 

Masurile prevazute de Planul national de actiune privind prevenirea 

abandonului copilului de catre familie sunt gandite Ia nivel national, judetean, 

comunitar ~i de unitate sanitara. Principalul atu al planului sunt interventiile 

centrate pe comunitati cu rise mai mare de parasire a copiilor. Aceste comunitati 

vor fi identificate in functie de zonele in care au domiciliul mamele care au parasit 

copiii. Planul propune, de asemenea, identificarea, evaluarea si monitorizarea in 

comunitate a familiilor cu rise crescut de abandon al copilului, prin intermediul 

vizitelor Ia domiciliu efectuate de asistenti sociali sau de persoane cu atributii in 

domeniul asistentei sociale, precum ~ide asistenti medicali comunitari. 

Astfel de masuri specifice comunitatii concentrate pe familiile ~i comunitatile 

care prezinta un rise mai mare de abandon infantil tind sa fie mai eficiente in 

prevenirea acestuia. Planul National de Actiune impotriva abandonarii copiilor 



prevede luarea in evidenta a gravidelor in primul trimestru de sarcina de catre 

medicii de familie sau de catre asistentii medicali comunitari. Actiunea de 

prevenire a abandonului merge pana Ia ~ase luni dupa na~tere, copiii care au fost 

supu~i riscului de a fi parasiti fiind monitorizati in tot acest timp. 

Planul prevede cain fiecare comunitate vor fi identificate nevoile specifice ~i 

Tnfiintate servicii comunitare adresate populatiei in general, cat ~i copiilor aflati in 

situatii de rise de separare de familie. Astfel, se are in vedere infiintarea, inclusiv 

Ia nivel de comuna, a gradinitelor cu orar prelungit, centrelor de zi, centrelor tip 

"~coal a dupa ~coala". 

La nivelul Judetului Gorj, pentru implementarea "Pianului National de 

Actiune privind prevenirea abandonului copilului de catre familie", Directia 

Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului a initiat ~i pus in practica 

urmatoarele activitati: 

}"> Monitorizarea timp de sase /uni a copii/or cu rise de abandon in maternitate 

sau parasiti in sectii ce ofera servicii medicate copiilor 

Biroul rezidential din aparatul propriu - prin persoane desemnate

monitorizeaza abandonul in maternitate ~i nou- nascutii cu rise de abandon sau 

parasiti in sectii ce ofera servicii medicale copiilor. 

in trimestrul I al anului 2017 nu s- a 1nregistrat niciun caz de abandon in 

uniUitile sanitare din Judetul Gorj 

$i in aceasta perioada s-au desfa~urat mai multe activitati pentru a preveni intrarea 

in sistemul de protectie a copiilor nou- nascuti aflati in situatie de rise de abandon in 

unitatile sanitare din Judetul Gorj. Astfel s-a tinut permanent legatura cu asistentul 

social din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu ~i cu persoanele desemnate de 

Ia alte unitati sanitare din Judetul Gorj, care gestioneaza prevenirea abandonului 

copilului ~i s-a realizat evidenta acestor cazuri, in special a celor de Ia Sectia 

Obstetrica -Ginecologie, a celor pentru care nus-a stabilit identitatea ~i a gravidelor in 

rise social. 

• 23 de copii nou-nascuti s-au aflat In situatia de rise de separare de familia naturala 

~i in rise social. 

Din cei 23 de copii nou- nascuti: 

./ 17 nou- nascuti au fast externati in propria familie. Mamele acestora sunt 

minore ~ i au suportul material ~i emotional, parintii lor ~i familia extinsa 
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declarand ca vor avea grija atat de mama cat §i de copilul nou- nascut, 

nedorind instituirea unei masuri de protec1ie speciala. 

5 dintre copii a fost recunoscuti de tata, iar ceilalti au tatal necunoscut. 

Cazurile sunt monitorizate de autoritatea !ocala de Ia domiciliu §i de catre 

reprezentantii D.G.A.S.P.C. Gorj . 

../ 1 copil nou- nascut beneficiaza alaturi de mama sa majora §i de fratele 

sau, nascut Ia data de 16.05.2014, de serviciile Centrului Maternal Tg

Jiu. Mama a declarat ca se afla in imposibilitatea de a se ocupa de 

cre§terea §i ingrijirea nou- nascutului, motiv pentru care a solicitat 

ajutorul D.G.A.S.P.C. Gorj . 

../ 1 copil nou- nascut a fost plasat Ia un asistent maternal profesionist din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, deoarece avea nevoie de ingrijire speciala, de 

un mediu stimulativ §i afectuos, nevoi pe care mama nu le putea satisface. 

Mama este majora, a mai dat na§tere altor cinci copii care au mers in 

adoptie. Nu poate sa se ocupe de cre§terea §i ingrijirea copilului, fiind 

lipsita de posibilitati materiale §i financiare, dar §i datorita problemelor de 

sanatate (este diagnosticata cu TBC, Lues) §i de asemenea, nu are unde 

sa locuiasca. Copilul necesita monitorizarea lunara a starii de sanatate, 

deoarece mama este diagnosticata cu lues netratat. 

./ 1 copil nascut Ia data de 11.02.2017, in Maternitatea Tg-Jiu din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, avand Ia na§tere greutatea de 1850 

grame, a fost parasit de mama in spital in data de 12.02.2017. in data de 

17.02.2017, s-a intocmit procesul verbal de constatare a parasirii copilului 

in unitatea sanitara - Spitalul Judetean de Urgenta Tg-Jiu, judetul Gorj. 

in data de 24.02.2017, mama a revenit in spital §i s-a intocmit procesul 

verbal de constatare a revenirii mamei copilului i n unitatea sanitara . in 

aceea§i zi paternitatea copilului a fost recunoscuta §i s-a emis §i 

certificatul de na§tere al nou- nascutului de catre Consiliul Local Tg- Jiu. 

Parintii copilului au domiciliul legal in Judetul Dolj, insa locuiesc fara forme 

legale in Judetul Gorj . Copilul a fost externat din spital de parintii sai, in 

data de 08.03.2017. Tn data de 16.03.2017, in urma vizitei efectuate de 

reprezentantul D.G.A.S.P.C. Gorj Ia domiciliul ales al parintilor copilului , 
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au fast gasiti nesupravegheati cei ~ase copii ai cuplului, respectiv nou

nascutul ~i fratii acestuia. Cazul a fast referit Compartimentului de 

interventie in situatii de abuz, neglijenta, trafic, migratie, repatriere ~i 

violenta in familie din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj . 

../ 0 mama minora, impreuna cu copilul sau, se afla in plasament Ia Centrul 

maternal Novaci din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru 

Copilul in Dificultate Novaci. Mama minora a fast transferata de Ia 

Apartamentul destinat protectiei rezidentiale a copiilor Rovinari din cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate Tg -Jiu . 

../ 2 nou- nascuti, cu marne majore, au fast externati in propria familie. 

Mama unui nou- nascut a solicitat sa fie gazduita pe o perioada 

determinata de timp Ia Centrul Maternal Tg-Jiu impreuna cu copilul sau. La 

externarea din spital a refu.zat gazduirea in centrul maternal ~i a declarat 

ca dore~te sa mearga cu copilul nou-nascut Ia domicfliu sau. Paternitatea 

copilului nu a fast recunoscuta. 

- Cazul unui copil nou- nascut, cu mama majora, a fast supus atentiei 

speciali~tilor D.G.A.S.P.C. Gorj de catre Autoritate Locala Crasna, Judetul 

Gorj. Mama a refuzat sa fie gazduita pe o perioada determinata de timp 

Ia un centru maternal impreuna cu copilul. Se afla Ympreuna cu copilul 

nou- nascut Ia domiciliul, motivand faptul ca este sprijinita de familie in 

cre~terea ~i ingrijirea acestuia. Paternitatea copilului a fast recunoscuta. 

Cazurile sunt monitorizate de Autoritatea locala ~i de reprezentantii 

D.G.A.S.P.C. Gorj. 

• Tn alte sectii decat cele de nou-nascuti (pediatrie), nu au fost semnalate cazuri de 

copii cu varsta cuprinsa intre 2 luni ~i 6 luni de zile, aflati Yn situatii de rise social. 

• Tn vederea prevenirii ~i combaterii abandonului/separarii copilului de familie s-a 

continuat monitorizarea in familie pentru 61 de cazuri. 

• Un numar de 3 gravide minore au fost Ynregistrate in evidentele directiei, fiind 

monitorizate in familia naturala de catre autoritatea !ocala de Ia domiciliu ~ide catre 

reprezentantii D.G.A.S.P.C. Gorj. 
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• Au fast inchise 12 cazuri . 

in trimestrul II al anului 2017 nu a fast inregistrat niciun caz de abandon In 

unitatile sanitare din Jude1ul Gorj . 

• 19 copii nou- nascuti s-au aflat in situatie de rise de separare de familia naturala ~i in 
rise social. 

Din cei 19 copii nou- nascu1i: 

../ 17 nou nascuti au fast externati in propria familie. Mamele acestora sunt 

minore ~i au suportul material ~i emotional, parintii lor ~i familia extinsa au 

declarat ca vor avea grija atat de mama cat ~i de copilul nou- nascut, 

refuzand instituirea unei masuri de protectie speciala. $apte dintre copii 

au fast recunoscuti de tata, iar ceilalti au tatal necunoscut. Mamele minore 

provin din zone diferite ale Judetului Gorj ~i nu sunt numai de etnie roma. 

Cazurile sunt monitorizate de autoritatea locala ~i de catre reprezentantii 

D.G.A.S.P.C. Gorj . 

../ 1 copil nascut Ia data de 05.06.2017, in Maternitatea Tg-Jiu din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu, avand mama majora, cu probleme 

de sanatate, respectiv tulburari psihice, a fast plasat Ia un asistent 

maternal profesionist din cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, deoarece avea nevoie 

de lngrijire speciala, un mediu stimulant ~i afectuos, nevoi pe care mama 

nu le putea satisface. Copilul provine dintr-o familie monoparentala ~i este 

eel de-al treilea copll pe care mama il na~te (un copil beneficiaza de 

masura de protectie speciala In cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj, iar altul este 

adoptat). Mama nu a prezentat afectivitate fata de copil, a avut intentia de 

a-1 parasi in maternitate, declarand ca dore~te sa-l dea spre adoptie . 

../ 1 copil nascut Ia data de 28.04.2017, beneficiaza lmpreuna cu mama sa 

majora de serviciile Centrului maternal din cadrul Complexului de Servicii 

Alternative Ia Protectia Reziden1iala Tg-Jiu. Mama a declarat ca se afla in 

imposibilitatea de a se ocupa de cre~terea ~i ingrijirea nou- nascutului, 

motiv pentru care a solicitat ajutorul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
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• Pentru o minora insarcinata in 5 luni s-a instituit plasamentul in regim de urgenta 

Ia Casa de tip familial Novaci, fiind in pericol in propria familie. Ulterior ~i mama 

acesteia impreuna cu ceilalti 5 copii au fast sco~i din familie ~i gazduiti in Centrul 

maternal din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilulin Dificultate 

Novaci. 

• Yn alte sectii decat cele de nou-nascuti (pediatrie) nu au tost semnalate cazuri de 

copii cu varsta cuprinsa lntre 2 luni ~i 6 luni de zile, aflati in situatii de rise social. 

• Yn vederea prevenirii ~i combaterii abandonului/separarii copilului de familie s-a 

continuat monitorizarea In familie pentru 61 de cazuri. 

• Un numar de 2 gravide minore sunt In evidente ~i sunt monitorizate in familia 

naturala de catre autoritatea tutelara locala ~i de catre reprezentantii D.G.A.S.P.C. 

Gorj. 

• Au fast lnchise 21 de cazuri. 

$i In aceasta perioada s-au desfa~urat mai multe activitati pentru a preveni intrarea 

In sistemul de protectie a copiilor nou- nascuti aflati in situatie de rise de abandon in 

unitatile sanitare din Judetul Gorj. Astfel s-a tinut permanent legatura cu asistentul 

social din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Tg-Jiu ~i cu persoanele desemnate de 

Ia alte unitati sanitare din Judetul Gorj, care gestioneaza prevenirea abandonului 

copilului ~i s-a realfzat evidenta acestor cazuri, In special a celor de Ia Sectia 

Obstetrica -Ginecologie, a cazurilor pentru care nu s-a stabilit identitatea ~i a 

gravidelor In rise social. 

y Furnizarea serviciilor de prevenire a abandonu/ui §i separarii copilului de 

parintii sai prin centrele maternale, serviciile de monitorizare a femeii gravide 

§i centrele de zi existente Ia nivelu/ D.G.A.SP.C. Gorj 

Yn cadrul complexurilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Gorj, in semestrul I al 

anului 2017 au functionat urmatoarele servicii de prevenire: 
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• Complexul de servicii comunitare pentru copilul In dificultate Tg- Jiu

Centrul de zi "Pestalotzzi'' unde au beneficiat de servicii un numar de 30 

de copii. 

• Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Tg- Jiu

Centrul de lngrijire de zi pentru copilul cu handicap unde beneficiaza de 

recuperare un numar de 60 de copii. 

• Complexul de servicii comunitare pentru copilul In dificultate Novaci 

unde functioneaza urmatoarele centre: 

Centrul de ingrijire de zi- 13 beneficiari ; 

Centrul maternal unde beneficiaza de servicii 4 marne ~i 9 copii ; 

Serviciul de monitorizare a femeii gravide- 0 beneficiare. 

• Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg

Jiu- Centrul de lngrijire ~i recuperare de zi a copiilor cu nevoi speciale 

unde au beneficiat de servicii un numar de 2 copii cu nevoi speciale. 

• Complexul de servicii alternative Ia protectia rezidentiala Tg- Jiu unde 

functioneaza urmatoarele centre: 

Centrul de ingrijire de zi- 20 de beneficiari; 

Centrul maternal unde beneficiaza de servicii 4 marne ~i 4 copii ; 

Serviciul de monitorizare a femeii gravide- 14 beneficiare. 

• Complexul de servicii comunitare pentru copilul In dificultate Tg

Carbune~ti care are In structura sa urmatoarele centre : 

Centrul de lngrijire de zi- 4 beneficiari; 

Centrul Maternal unde beneficiaza de servicii 2 marne ~i 2 copii ; 

Serviciul de monitorizare a femeii gravide- 4 beneficiare. 

~ Acordarea de sprijin materiallfinanciar pentru prevenirea abandonului §i 

institufionalizarii. 
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$i in cursul semestrului I al anului 2017 a continuat programul de prevenire 

a abandonului/institutionalizarii derulat in parteneriat cu Asociatia 

luxemburgheza "Rumanesch kanner an der Nout"- prin intermediul careia sunt 

sustinuti lunar cu suma totala de 2834 lei un numar de 21 de familii. 

~ Concentrarea cu prioritate pe p/asamentul Ia familia extinsa sau familia 

substitutiva pentru copii cu viirsta cuprinsa fntre 0-3 ani, inclusiv copii cu 

dizabilitati. 

in semestrul I al anului 2017, pentru cei 7 copii cu varsta 0- 3 ani, s-a instituit 

masura de plasament Ia familii substitutive (asistenti maternali profesioni§ti din 

cadrul D.G.A.S.P.C. Gorj) 

Prin implementarea activitatilor mai sus mentionate de catre D.G.A.S.P.C. 

Gorj, s-a reu§it scaderea accentuata a numarului copiilor abandonati in 

maternitate §i a nou- nascutilor cu rise de abandon sau parasiti in sectii ce ofera 

servicii medicate copiilor. 

D.G.A.S.P.C. Gorj i§i propune sa continue §i sa diversifice activitatile 

desfa§urate pentru implementarea Planului national de actiune privind prevenirea 

abandonului copilului de catre familie §i sa informeze trimestrial Comisia pentru 

Protectia Copilului Gorj cu privire Ia situatia copiilor parasiti in unitatile sanitare, 

copiilor pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor in rise social §i a 

activitatii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supu§i riscului de a fi 

parasiti in unitatile sanitare reintor§i in familie. 

in baza informatiilor primite, Comisia pentru Protectia Copilului Gorj, va 

supune semestrial spre analiza §edintei Consiliului Judetean Gorj raportul privind 

situatia acestor copii §i va propune masurile care se impun in functie de evolutia 

datelor. 

PRE~EDINTE C.P.C. GORJ, 
CRISTINA- ELENA RADULEA- ZAMFIRESCU 
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SECRETAR C.P.C. GORJ, 
LAZAR- POPESC~ORENTINA- LUCICA 
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