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ANEXA Nr.2 

              la H.C.L. S.6 nr. ........./................. 

 
 

 
  

 
Procedură privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului din cadrul Complexului de 

Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istru– Căsuța Istru 6 
 
            Complexul ia toate măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea oricăror forme 
de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor din cadrul Căsuța Istru 6. 
            Copiilor din Căsuța Istru 6 li se asigură un mediu de viață protejat, orice suspiciune 
sau acuzație privind comiterea unui abuz, precum și semnalarea de tratamente neglijențe sau 
degradante, fiind soluționate prompt și corect de către personalul centrului, în conformitate cu 
prevederile legislației în vigoare. 
            Căsuţa Istru 6 promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei 
forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman şi degradant. 
             Conform Legii nr 272/2004, prin abuz asupra copilului se înțelege orice acţiune 
voluntară a unei persoane care se află îintr-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate 
faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală 
sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi se clasifică drept 
abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual. 
            Abuzul fizic: producerea intenționată de suferinţe și vătămari corporale prin lovirea 
copilului cu pumnul, piciorul sau cu obiecte contondente, prin arderea, inţeparea, tăierea sau 
otrăvirea acestuia. Unele acte de abuz fizic apar ca rezultat al unor severe şi nejustificate 
pedepse corporale. 
            Abuzul psihologic sau emoţional: se consideră  că orice persoană care îl convinge pe 
copil că nu este iubit, că nu este dorit, că nu este bun de nimic sau că este în pericol produce 
un abuz emoțional. Abuzul emoțional include insultele verbale (intimidare, discriminare,  
sarcasmul, blamare, tratament inuman și degradant)  
             Abuzul sexual la copil se referă la existenţa unui comportament sexual abuziv între un 
copil şi un adult sau între copii. Agresorul şi victima pot avea acelașii sex sau pot fi de sexe 
diferite.  
             Prin neglijarea copilului se înțelege omisiunea, voluntară sau involuntară, a unei 
persoane care are responsabilitatea creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua orice 
măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, 
dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea 
fizică sau psihică a copilului și poate îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, 
neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea educațională, neglijarea emoțională sau 
amenințarea cu părăsirea copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai gravă formă 
de neglijare.  
Semne şi simptome evocatoare de abuz, neglijare şi exploatare a copilului: 
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Semne fizice (vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii etc.); 
Semne şi simptome ale bolilor cu transmitere sexuală; 
Tulburări de somn (insomnii, somn agitat, vise urâte, coşmaruri etc.); 
Tulburări de alimentaţie (anorexie, bulimie); 
Tulburări sfincteriene (enurezis, encomprezis); 
Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc); 
Persistenţa unor senzaţii olfactive sau cutanate obsedante; 
Modificarea rapidă a dispoziţiei afective; 
Impulsivitate, agresivitate; 
Autostigmatizare, autoculpabilizare 
Neglijenţa în îndeplinirea sarcinilor şi incapacitate de a respecta un program impus; 
Dificultăți în relaționare şi comunicare; 
Scăderea randamentului şcolar, absenteism şi abandon şcolar; 
Tulburări de comportament (minciuna, fuga de acasă, furtul, consumul de alcool, de droguri) 
etc 
Comportament sexual inadecvat vârstei etc. 
           În cadrul Căsuței Istru 6 este interzisă săvârşirea  actelor de violenţă, precum şi 
privarea copilului de drepturile sale de natură să pună în pericol viaţa, dezvoltarea fizică, 
mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a 
copilului.  
            În cadrul Căsuței Istru 6, copiii trăiesc în condiţii de siguranţă și bunăstare, orice 
suspiciune sau acuzaţie privind comiterea unui abuz fiind soluționată prompt și corect de către 
întregul personal.  
             Prin Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare se ţine evidenţa tuturor 
cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare sexuală 
sau prin muncă), tratament inuman sau degradant. 
Principalele forme de abuz la care pot fi supuși copiii sunt:  
- din partea personalului 
- a altor copii din casuta sau  
- a unor persoane din afara căsuţelor.  
 
Situaţii posibile de abuz  
1. Un copil aduce la cunoștinţa personalului faptul că a fost abuzat de către un alt copil 
(coleg de căsuţă) 
             În cazul în care, în urma unui conflict între copii în care pot apărea situaţii de abuz 
fizic fără vătamare corporală sau abuz emoţional de tipul intimidare , discriminare,  sarcasm, 
blamare, adultul care a luat la cunoștinţă informează responsabilul de caz şi psihologul. 
Aceștia analizează contextul şi situaţia în care s-a derulat evenimentul. Psihologul stabileşte 
momentul cel mai potrivit pentru consiliere. Ulterior, în cadrul ședinţelor de consiliere 
individuală sau de grup (după caz) se va urmări medierea conflictelor între copii, analiza 
posibilelor urmări, încurajarea comportamentelor dezirabile social. Aceste aspecte vor fi 
menţionate în raportul  de consiliere .   
              În cazul în care conflictul între copii are ca urmare vătămare corporală ce necesită 
îngrijiri medicale, abuz fizic sau psihic repetat din partea altui copil din căsuţă, copilul abuzat 
cunoaşte procedura prin care poate face sezizare în scris (în funcție de nivelul de dezvoltare 
psihică şi capacitatea de comprehensiune).  
             Sesizarea va fi înregistrată de către responsabilul de caz în  Registrul de  evidență a 
cazurilor de abuz sau neglijare .   
              În cazul în care copilul abuzat nu are capacitatea de a întocmi sesizarea în scris, 
aceasta va fi completată cu ajutorul unui adult şi înregistrată conform procedurilor. Intervenţia 
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se va realiza prin colaborarea membrilor echipei pluridisciplinare care vor stabili împreună cu 
şeful centrului măsurile ce se impun.  
 
2.Un copil aduce la cunoștinţă personalului faptul că a fost abuzat de către un alt copil 
(coleg din cadrul şcolii) sau adult (din cadrul şcolii sau din altă locaţie externă, unde 
copilul din centru îşi desfăşoară activitatea). 
            Copiii din cadrul Căsuţei Istru 6 îşi cunosc drepturile şi sunt încurajaţi să aducă la 
cunoştinţa personalului responsabil de siguranţa lor din cadrul căsuţei, orice act de natură  să 
constiuie suspiciune de abuz fizic sau psihic din partea colegilor, profesorilor sau personalul 
auxiliar din şcoală. 
              Membrii echipei pluridisciplinare, în urma analizei situaţiei au obligaţia să facă 
sesizare scrisă conducerii şcolii frecventate de copil şi să monitorizeze modalitatea de 
rezolvare a situaţiei sesizate. 
3. Un copil aduce la cunoştinţă unui membru al personalului faptul că a fost abuzat de 
către un coleg al acestuia. 
             Copiii din cadrul Căsuţei Istru 6 îşi cunosc drepturile şi sunt încurajaţi să aducă la 
cunoştinţa personalului responsabil de siguranţa lor din cadrul căsuţei, orice act de natură  să 
constituie suspiciune de abuz fizic sau psihic din partea unui membru al personalului din 
căsuţă.                Copilul abuzat cunoaște procedura prin care poate face sezizare în scris (în 
funcție de nivelul de dezvoltare psihică şi capacitatea de comprehensiune). În cazul în care 
copilul abuzat nu are capacitatea de a întocmi sesizarea în scris, aceasta va fi completată cu 
ajutorul unui membru al personalului. Sesizarea va fi înregistrată în  Registrul de evidenţă a 
cazurilor de abuz sau neglijare. 
Șeful  de centru are obligaţia de a lua următoarele măsuri: 
- Verifică datele printr-o evaluare iniţială realizată de asistent social/ psiholog/ şi cadru 
medical din cadrul serviciului  
- Înregistrează sesizarea în Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare 
- Semnalează la Serviciul specializat din cadrul DGASPC (care va întocmi un raport de 
analiză a situaţiei cu recomandări) şi aduce cazul  la cunoștința directorului executiv al 
DGASPC  
4. Un angajat al serviciului sesizează o situaţie de abuz la care a fost prezent,  din partea 
unui coleg al său asupra unui copil din căsuţă. 
            Angajaţii din cadrul serviciului au obligaţia de a aduce la cunoştinţă şefului de centru 
prin sesizare scrisă orice act care constituie suspiciune sau situaţie de abuz, neglijare sau 
exploatare a  copiilor rezidenţi în serviciu din partea unui adult (coleg, angajat în cadrul 
căsuţei).  
            Şeful de complex are obligaţia de a lua următoarele măsuri: 
- Verifică datele printr-o evaluare iniţială realizată de asistent social/ psiholog/ şi cadru 
medical din cadrul serviciului  
- Înregistrează sesizarea în Registrul de evidenţă a cazurilor de abuz sau neglijare 
- Aduce la cunoștinţă furnizorului de servicii sociale  in maxim 2 ore de la semnalare 
             Demersurile întreprinse (rapoarte, declaraţii, măsuri de remediere) sunt prezente în 
Mapa de documente , anexată sesizării.  
            Copiii din cadrul Căsuței Istru 6 sunt instruiţi in funcţie de capacitatea de înțelegere şi 
nivelul de dezvoltare psihocomportamentală atât individual (în cadrul şedințelor de consiliere 
individuală) cât şi în grup, în cadrul Consiliului Copiilor). Astfel, copiilor li se explică pe 
înțelesul lor care sunt tipurile de abuz, forme de violenţă,  exploatare sau neglijare,tratamente 
inumane,  cum pot fi identificate şi cui tebuie să se adreseze pentru a le semnala. Aceştia sunt 
încurajati şi sprijiniți permanent să semnaleze personalului de specialitate şi/sau şefului de 
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centru  orice formă de violenţă, degradare, tratamente inumane la care sunt supuşi atât în 
centru, cât şi în afara lui (în familie, comunitate).  
            Evidența instruirii beneficiarilor se află în dosarul acestora.  
            În cadrul serviciului, copilul discriminat, intimidat beneficiază de sprijin şi consiliere 
psihologică şi este ajutat să depaşească momentul dificil. In situația copiilor abuzați se va 
apela la servicii specializate din cadrul DGASPC.  
           Sesiunile de instruire  a personalului privind cunoașterea şi prevenirea formelor de 
abuz şi neglijare a copiilor din cadrul Căsuței Istru 6 se înscriu in Registru privind instruirea  
personalului.  
             Orice caz de abuz sesizat în centru sau în exteriorul centrului în care sunt implicaţi 
beneficiari ai Căsuţei Istru 6 este adus la cunoștință şefului de centru, care va demara toate 
demersurile necesare conform legii şi procedurilor interne ale instituţiei.  
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