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COMUNICAT DE PRESĂ  
privind incidentul din data de 29.07.2017, 

referitor la minora R.M.N. 

În data de 26.04.2017, minora R.M.N., n ăscută  la data de 09.10.2002, a p ă răsit cu 
bilet de voie, fă ră  a se mai întoarce, Apartamentul destinat protec ţiei reziden ţiale a 
copiilor Aleea Teilor din cadrui Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Târgu Jiu, aspect ce a fost anun ţat, telefonic, imediat organelor de poli ţ ie. 

ln data de 28.07.2017, în jurul orelor 21:00, reprezentan ţii Direcţiei Generale de 
Asisten ţă  Socială  si Protecţia Copilului Gorj, au fost anun ţaţi de către organele de 
poliţie cu privire la faptul c ă  minora a fost g ăsită  ş i se afl ă  la Postul de Poli ţ ie Novaci. 

S-a deplasat un reprezentant al Direc ţiei Generale de Asisten ţă  Socială  si 
Protecţia Copilului Gorj si a preluat minora pe care a dus-o la Centrul de Primire în 
Regim de Urgen ţă  din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Târgu Jiu. 

Minora, a fost g ăzduită  temporar, la Centrul de Primire în Regim de Urgen ţă , în 
vederea efectu ă rii unui control medical de specialitate în data de, luni 31.07.2017, 
pentru a putea fi reintrodus ă  în colectivitate (Apartamentul destinat protec ţ iei 
rezicien ţiale a copiilor Aleea Teilor). 

ln data de 31.07.2017, în jurul orelor 12:00, minora a contactat telefonic pe 
doamna lriza Valeria, Şefa Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în 
Dificultate Târgu Jiu, ocazie cu care i-a relatat faptul c ă  în data de, sâmb ătă  29.07.2017, 
în timp ce se afla la Centrul de Primire în Regim de Urgen ţă , a fost victima unor 
abuzuri emoţ ionale si fizice s ăvârite asupra sa de c ătre doamna M.E. - educator ş  
domnul M.l.l. - supraveghetor de noapte, angaja ţi în cadrul aceluiai Centru de Primire 
în Regim de Urgen ţă . 

Doamna lriza Valeria, s-a deplasat la sediul Direc ţiei Generale de Asisten ţă  
Socială  si Protec ţia Copilului Gorj, unde a informat conducerea institu ţiei despre acest 
incident. 

lmediat s-a demarat procedura prev ăzută  de Standardul nr. 17 din Ordinul nr. 
8912004, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind Centrele de Primire 
în Regim de Urgen ţă , procedură  ce a constat în: 

- întocmirea Fiei de semnalare obligatorie a cazului; 
- întocmirea Fiei ini ţ iale; 
- întrunirea echipei pluridisciplinare în vederea evalu ă rii cazului; 
- notificarea serviciilor de speciafitate din cadrul Direc ţiei Generale de Asisten ţă  

Socială  si Protec ţia Copilului Gorj; 
- anun ţarea organelor de poli ţie; 
- întocmirea si introducerea minorei într-un program de consiliere; 



- întocmirea unui Referat în vederea constituirii unei Comisii de cercetare 
disciplinară , a incidentului. 

ln prezent se deruleaz ă  o cercetare penal ă  pentru infrac ţiunea de rele tratamente 
aplicate minorei, la I.P.J. Gorj ş i o cercetare administrativ ă  la nivelul Direcţ iei Generale 
de Asisten ţă  Social ă  sî Protec ţia Copilului Gorj, în vederea l ămuriri acestui incident sî 
sancţionă rii eventualelor persoane care se fac vinovate. 

Rezultatul acestor cercet ă ri va fi comunicat mass media în vederea inform ă rii 
opiniei publice. 

Vă  mulţumim! 

Director General, 
)umitru OTRUNĂ  
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