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 ANEXA Nr.2 

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

 

 
 
 
 

Procedură pentru identificarea, semnalarea și  
soluționarea cazurilor de abuz, neglijare,  

exploatare sau orice altă formă de 
 violență asupra copilului 

 

 

Beneficiarii si reprezentanții lor legali sunt informaţi asupra situaţiilor considerate ca 
forme de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului asupra 
modalităţii de identificare şi sesizare a acestor comportamente. 

Beneficiarii sunt informați despre Procedură pentru identificarea, semnalarea și 
soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra 
copilului, precum şi a persoanelor care îi pot sprijini să sesizeze, încă de la  semnarea 
contractului de servicii. 

Beneficiarii Centrul de Plasament “Acasă” sunt protejaţi împotriva abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului. 

Informarea beneficiarilor se face la admiterea în Centru sau oricând situaţia o impune, 
iar sesiunile de informare sunt consemnate în Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau 
neglijare și dosarul lor. 

Personalul Centrului de Plasament “Acasă” este instruit cu privire la toate formele şi 
combaterea de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilulu, 
precum şi cu privire la modalităţile de sesizare a eventualelor forme de abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violență la care pot fi supuşi.  

Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, sexual, emotional, economic), cât și orice 
formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant/de exploatare la care poate fi supus 
copilul de către personalul centrului, alți copii, eventual membri de familie și orice alte 
persoane cu care copiii au venit în contact. 

Există multe definiții ale abuzului și ale neglijării copilului. Termenul folosit cel mai 
adesea este “maltratarea copilului” care cuprinde toate formele de abuz, neglijare si 
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exploatare. Pentru simplificare, termenul “abuz si neglijare” sau “maltratare” va fi folosit cu 
intelegerea că această politică include toate formele de abuz. Copii au nevoie de protecție 
împotriva următoarelor forme de maltratare:  

• Abuz fizic: acțiuni fizice realizate de către părinți, persoane de îngrijire, sau alte 
persoane din anturajul copilului, care au cauzat sau ar fi putut cauza răni fizice copilului.  

• Abuz sexual: angajarea copilului de către părinti, persoane de îngrijire sau  alte 
persoane din anturaj, în orice fel de activități sexuale.  

• Abuz emotional: comportamente părintesti cum ar fi, respingerea, terorizarea, 
blamarea, ignorarea sau izolarea unui copil, care cauzează sau sunt probabile să cauzeze 
afectarea gravă a capacităților fizice, sociale, mentale sau emotionale ale copilului. 

• Abuz economic: constrângerea minorilor la muncă ce comportă risc sau poate 
compromite educația ori să dăuneze dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau 
sociale. 

• Neglijare: eșecul părinților sau a persoanelor de îngrijire în a asigura îngrijirea 
necesarã și adecvatã vârstei, incluzând hrana, îmbrăcămintea, adăpostul, protejarea de 
pericole, supraveghere adecvată stadiului de dezvoltare a copilului, igienă și îngrijire 
medicală. 
          •  Exploatarea: actiuni realizate de părinti, persoane de îngrijire sau alte persoane din 
anturajul copilului care se folosesc de copil în beneficiul propriu; cum ar fi forțarea copiilor 
sub vârsta de lucru sã lucreze, adesea pentru o plată care variază de la o sumă mică până la 
lipsa totală a plãții. Alte exemple fac parte din exploatarea sexuală acoperită mai sus. 

Personalul monitorizează activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află 
în incinta centrului, în scopul prevenirii riscului de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 
formă de violență. 

În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind 
pedepsite conform legii. 

Personalul Centrului de Plasament “Acasă” știe să recunoască riscul și situațiile de 
abuz, neglijare sau exploatare; sesiunile de informare, instruire și consiliere a personalului se 
înscriu în Registrul de privind instruirea personalului. 

Instruirea personalului se face o data pe an, iar sesiunile de instruire sunt consemnate 
în Registrul de evidenţă privind perfecţionarea continuă a personalului. 
  Beneficiarii sunt încurajaţi să aducă la cunoştinţa personalului situaţiile considerate ca 
fiind abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, atât din 
partea personalului, cât şi din partea altor beneficiari. 

Centrul încurajează și sprijină copiii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, 
exploatare sau orice altă formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la 
care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în cadrul centrului, cât și în familie 
sau în comunitate. 

Centrul organizează sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile 
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau 
degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. 

Copiii știu să recunoască riscul și situațiile abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 
formă de violență, tratamente inumane sau degradante și au fost informați în acest sens; 
documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului. 
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Şeful Centrului de Plasament “Acasă” supervizează activitatea personalului, fiind 
atent la posibilele situaţii generatoare de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de 
violență asupra copilului . 

Şeful Centrului de Plasament “Acasă”  monitorizează situația cazurilor de abuz sau 
neglijare și are permanent evidența privind: 

 numărul de sesizări efectuate de copii, familie sau reprezentanții legali ai acestora 
privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra copiilor în afara Centrului; 

 numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul 
centrului, din care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului 
Centrului; 

 numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, 
precum și intervenția organelor de cercetare penală 

        Copii sunt încurajaţi să-şi exprime nemulţumirile şi plângerile cu privire la 
tratamentele primite prin întocmirea de sesizări şi reclamaţii. 

În situația în care abuzul, sau neglijarea a fost identificată, șeful Centrului de 
Plasament “ Acasă are obligația de a sesiza șefii ierarhici. 

Centrul asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați sau 
discriminați. În situația copiilor abuzați, neglijați, exploatați sau care au fost expuși oricărei 
forme de violență, se facilitează accesul acestora la serviciile de specialitate stabilite de 
D.G.A.S.P.C.  Sector 6. 

Beneficiarii cunosc și respectă Procedura privind identificarea, semnalarea și 
soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență; 
documentul privind informarea fiind disponibil la dosarul beneficiarului. 

Centrul de Plasament “Acasă” aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către 
organismele/instituțiile competente, a oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia 
toate măsurile de remediere, în regim de urgență 

Centrul de Plasament “Acasă” deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz sau 
neglijare, în care se menționează inclusive instituțiile sesizate și, după caz, măsurile 
întreprinse. 

Registrul de evidență a cazurilor de abuz sau neglijare este completat la zi, pe suport 
de hârtie sau electronic și este disponibil la sediul Centrului. 
Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința Șefului de Centru și a 
reprezentatului legal, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.  
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