ANCHETE BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI 2013
1. Anchetă efectuată la PRIMĂRIA COMUNEI HULUBEŞTI, judeţul Dâmboviţa art. 50 din Constituţia României referitor la protecţia persoanelor cu handicap
18 ianuarie 2013
În data de 18 ianuarie 2013, a fost efectuată o anchetă la Primăria comunei Hulubeşti,
judeţul Dâmboviţa.
Obiectul anchetei proprii a fost de a clarifica situaţia privind neplata salariilor
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, din luna iunie 2012 şi până la data la
care doamna M. C. s-a adresat instituţiei Avocatul Poporului (noiembrie 2012).
În cadrul anchetei desfăşurate s-a stabilit că în luna noiembrie 2012, în evidenţa
Primăriei comunei Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa exista un număr de 19 asistenţi personali ai
persoanelor cu handicap grav.
În data de 12.11.2012, Primăria comunei Hulubeşti a primit de la Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Dâmboviţa sumele necesare pentru achitarea drepturilor salariale ale celor
19 asistenţi personali. La data de 15.11.2012, a avut loc şedinţa de Consiliului local al
comunei Hulubeşti şi a fost aprobată plata acestor drepturi, iar la data de 23.11.2012 au fost
achitate drepturile băneşti aferente lunilor iunie - octombrie 2012.
La data efectuării anchetei, s-a constatat că salariile asistenţilor personali erau achitate
la zi.
2. Anchetă efectuată la PRIMĂRIA COMUNEI PETREŞTI, judeţul Dâmboviţa –
art. 49 şi art. 47 din Constituţia României, privind protecţia copiilor şi a tinerilor şi a dreptului
la un nivel decent de trai.
14 ianuarie 2013
În data de 14 ianuarie 2013, a fost efectuată o anchetă la Primăria comunei Petreşti,
judeţul Dâmboviţa şi la domiciliul unei familii din comuna Petreşti, cu trei copii minori care
trăiesc la limita subzistenţei (caz a fost prezentat pe posturile de televiziune în data de 10
ianuarie 2013).
Ancheta a fost efectuată împreună cu directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi a avut drept obiectiv verificarea aspectelor relatate, dar mai
ales a respectării cu prioritate a dreptului privind protecţia copiilor şi a tinerilor de către
autorităţile competente.
Cu ocazia efecutării anchetei s-a constatat că deşi autorităţile locale au sprijinit familia
repectivă prin acordarea unor ajutoare materiale pentru refacerea integrală a acoperişului şi
plata manoperei, precum şi atribuirea altor materiale sau elemente de mobilier, până în
prezent părinţii nu s-au implicat în amenajarea corespunzătoare a locuinţei.
Deşi casa este compusă din două camere, toţi membrii familiei locuiesc într-o singură
cameră, încălzită cu o sobă mică din fontă, improvizată, cu scăpări de fum în cameră.
Instalaţia electrică prezenta de asemenea un pericol, întrucât avea un aspect improvizat, iar
tavanul camerei era complet deformat. Pereţii erau afumaţi şi în încăpere era un miros de fum
care se impregna în haine. Potrivit precizărilor părinţilor, cea de-a doua cameră nu poate fi
folosită întrucât este netencuită şi nemobilată.
În cameră se aflau două paturi, un sifonier, o masă şi un televizor, precum şi cele două
pătuţuri improvizate pentru copii. Acestea erau murdare şi într-o stare avansată de
degradare.
Faptul că cei doi copii cu vârste de 2 ani, respectiv 3 ani, sunt ţinuţi în pătuţurile
improvizate sub pretextul de a fi protejaţi de pericole, împiedică dezvoltarea lor normală din
punct de vedere fizic şi psihic, întrucât copiii au o mobilitate corespunzătoare vârstei lor.
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Directorul D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa a apreciat că, având în vedere condiţiile actuale în
care trăiesc aceşti minori, se impune ca măsură temporară de protecţie, scoaterea acestora în
regim de urgenţă din mediul familial.
Deoarece ancheta a relevat că deşi au fost încălcate dispoziţiile Legea nr. 272/2004
privind protecţia drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare autorităţile
competente nu au manifestat o preocupare reală de a identifica soluţii eficace pentru această
situaţie, s-a apreciat că este necesară emiterea unor recomandări privind respectarea
dispoziţiilor constituţionale şi legale referitoare la protecţia copiilor, adresate directorului
executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi
primarului comunei Petreşti, judeţul Dâmboviţa.
Conţinutul acestor recomandări poate fi consultat la secţiunea “Recomandări”.
3. Anchetă efectuată la PRIMĂRIA COMUNEI RĂSCĂIEŢI, judeţul Dâmboviţa art. 49 şi art. 47 din Constituţia României, privind protecţia copiilor şi a tinerilor şi a dreptului
la un nivel decent de trai.
14 ianuarie 2013
În data de 14 ianuarie 2013, a fost efectuată o anchetă la Primăria comunei Răscăieţi,
judeţul Dâmboviţa şi la domiciliul unei familii cu patru copii minori care trăiesc la limita
subzistenţei (caz a fost prezentat pe posturile de televiziune în data de 10 ianuarie 2013).
Ancheta a fost efectuată împreună cu directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi a avut drept obiectiv verificarea aspectelor relatate, dar mai
ales a respectării cu prioritate a dreptului privind protecţia copiilor şi a tinerilor de către
autorităţile competente.
Cu ocazia efecutării anchetei s-a constatat că după difuzarea reportajului din data de
10.01.2013 pe posturile de televiziune, asistentul social din cadrul Primăriei comunei Răscăeţi
a acordat o atenţie sporită acestui caz, s-a deplasat frecvent la domiciliul minorilor şi
constatând o delăsare a mamei în îngrijirea copiilor s-a implicat activ şi a verificat zilnic starea
în care se află aceştia, înlăturând potenţialul risc generat de neimplicarea mamei în îngrijirea
minorilor şi în asigurarea unor condiţii de igienă corespunzătoare.
Cu ocazia realizării anchetei la domiciliul minorilor s-a constatat că cei 4 copii se aflau
la domiciliu, erau curaţi şi îmbrăcaţi corespunzător. Doi dintre aceştia urmează cursurile
şcolare, unul este înscris la gradiniţă, iar cel mai mic are vârsta 3 ani. De asemenea, minorii
sunt în evidenţa unui medic de familie.
Casa este compusă din două camere, hol şi bucătărie, este mobilată cu strictul necesar
(paturi, sifonier, mese, aparatură electrocasnică, televizor, sobă, aragaz cu butelie), aspectul
fiind curat şi aerisit, iar părinţii erau preocupaţi de modul în care se prezintă şi se comportă
copiii. În creşterea şi supravegherea copiilor, părinţii sunt ajutaţi de bunica paternă a copiilor.
În vederea prevenirii unei situaţii de risc pentru cei patru minori aflaţi în îngrijirea
părinţilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a
recomandat Primăriei comunei Răscăeţi să monitorizeze situaţia copiilor, iar dacă situaţia o va
impune, să întocmească şi să implementeze planul de servicii în vederea prevenirii separării
copiilor de părinţi.
Totodată s-a stabilit că familia are o situaţie materială precară, iar autorităţile locale sau implicat în atribuirea unor ajutoare materiale şi alimentare. Pentru îmbunătăţirea situaţiei
primarul a precizat că un funcţionar din cadrul Primăriei Răscăieţi vor acorda sprijin în
vederea obţinerii documentelor necesare pentru întocmirea dosarului de obţinerea venitului
minim garantat prevăzut de Legea nr. 416/2001, întrucât tatăl copiilor nu se poate descurca
singur în îndeplinirea formalităţilor.
Deoarece ancheta a relevat că autorităţile s-au implicat în acest caz numai după
difuzarea reportajului respectiv pe posturile de televiziune s-a apreciat că este necesară
emiterea unei recomandări către Primăria comunei Răscăeţi, judeţul Dâmboviţa, pentru
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monitorizarea tuturor cazurilor sociale cu risc de la nivelul comunei Răscăeţi, judeţul
Dâmboviţa şi punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, în îndeplinirea atribuţiilor
specifice serviciului public de asistenţă socială
Conţinutul acestei recomandări poate fi consultat la secţiunea “Recomandări”.
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