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Nr. 2408/28.01.2020 
COMUNICAT DE PRESĂ  

Privind situa ţia minorilor din comuna Văgiu1eti 

Având în vedere situa ţia celor 7 minori din comuna V ăgiu1eti, facem urm ătoarele 
precizări: 

La data de 17.01.2020, DGASPC Gorj a solicitat instan ţei ca, pe cale de ordonan ţă  
preedinţia1ă, să  dispună  instituirea plasamentului în regim de urgen ţă  pentru cei 7 minori. 
La aceeaş i dată, instanţa s-a pronunţat în sensul respingerii solicitării instituţiei noastre. 

Luni, 20.01 .2020, ne-am adresat cu o nou ă  solicitare, de aceast ă  dată  pe dreptul 
comun, pentru ca celor 7 minori s ă  le fie instituită  măsura de protec ţie specială  - plasament. 

Sâmbătă, 25.01.2020, Sec ţia Pediatrie din cadrul Spitalului Jude ţean de Urgenţă  
(SJU) Târgu-Jiu, s-a adresat institu ţiei noastre sesizându-ne faptul c ă  pe secţie se af1ă  
internat un minor, în vârst ă  de 6 ani, care nu este înso ţit de părinţi sau de un alt reprezentant 
legal, cunoscându-se faptul c ă  tatăl acestuia este internat pe o alt ă  secţie din cadrul SJU 
Târgu-Jiu, fiind astfel în imposibilitatea de a-i exercita autoritatea p ărintească, cu atât mai 
mult cu cât situa ţia medicală  a minorului impunea transferul de urgen ţă  într-o clinică  
universitară . 

Instituţia noastră  a intervenit imediat, astfel c ă  minorului i-a fost instituit ă  măsura de 
protec ţie specială  - plasament în regim de urgen ţă, în aceeai dată  acesta fiind transferat la 
o clinică  universitară, unde este înso ţit si de personal de specialitate din cadrul institu ţiei 
noastre. 

De la internare în clinica universitar ă  si până  în prezent, problema medical ă  care a 
impus transferul acestuia a evoluat permanent favorabil, astfel c ă  în acest moment starea de 
sănătate a minorului este bun ă, conform datelor furnizate de c ătre reprezentan ţii clinicii 
universitare medicului din cadrul serviciului social unde minorul are instituit ă  măsura de 
protecţie, urmând ca în perioada urm ătoarea acesta s ă  fie reevaluat din punct de vedere 
medical în vederea rezolvării si a altor probleme medicale, mai vechi, pe care acesta le are. 

In data de 27.01.2020, Sec ţia Pediatrie din cadrul Spitalului Jude ţean de Urgenţă  
Târgu-Jiu, s-a adresat institu ţiei noastre sesizându-ne faptul c ă  pe sec ţie se află  internată  o 
minoră, în vârstă  de 15 ani, care nu este înso ţită  de părinţi sau de un alt reprezentant legal, 
cunoscându-se faptul c ă  tatăl acesteia este internat pe o alt ă  sec ţie din cadrul SJU Târgu-Jiu, 
fiind astfel în imposibilitatea de a-i exercita autoritatea p ărinteasc ă . DGASPC Gorj a 
intervenit imediat, minorei fiindu-i instituit ă  măsura de protec ţie specială  - plasament în 
regim de urgenţă . 

La aceeai dat ă, Secţia Pediatrie din cadrul Spitalului Jude ţean de Urgenţă  Târgu-Jiu, 
s-a adresat, din nou, institu ţiei noastre sesizându-ne faptul c ă  pe secţie au mai fost interna ţi 
3 minori, cu vârste de: 3 ani, 5 ani si 8 ani, fra ţi ai minorilor menţionaţi anterior; nici acetia 



nu erau însoti ţi de părinti sau de un alt reprezentant legal, cunoscându-se faptul c ă  tatăl 
acestora este, în continuare, internat pe o alt ă  sec ţie din cadrul SJU Târgu-Jiu, fiind astfel în 
imposibilitatea de a- şi exercita autoritatea p ărinteasc ă. DGASPC Gorj a intervenit imediat, 
minorilor fiindu-le instituite m ăsuri de protec ţie specială  - plasament în regim de urgent ă . 

Marţi, 28.01.2020, o echipă  pluridisciplinară  din cadrul DGASPC Gorj s-a deplasat 
la domiciliul copiilor, unde se aflau doi minori în vârst ă  de 12 şi 14 ani, fără  supravegherea 
părintilor. În urma discutiilor purtate de speciali ştii DGASPC Gorj cu minorii, ace ştia din 
urmă  şi-au exprimat acceptul pentru instituirea unei m ăsuri de protec ţie special ă  - plasament 
în regim de urgenţă . 

Astfel, cei 7 minori, la momentul actual, au m ăsuri de protec ţie specială  — plasament 
în regim de urgentă., urmând ca în termenul legal, conform legisla ţiei în vigoare, s ă  ne 
adresăm instantei de judecată  pentru înlocuirea măsurilor mai sus men ţionate cu plasament 
la un centru rezidential specializat pentru unul dintre minori, respectiv cu plasament la 
asistenti maternali profesioni şti pentru ceilal ţi 6 minori. 

În continuare vom informa mass-media şi opinia publică  cu privire la situaţia 
minorilor, cu respectarea dreptului la imagine şi intimitate, urm ărind interesul superior al 
copiilor. 

Direc~or General, 
Diaconesculaurentiu-Claudiu 
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