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COMUNICAT DE PRESĂ  

Privind situaţia minorilor din comuna Văgiu1eti 

Vineri, 31.01.2020, minorii care se aflau interna ţi la Spitalul Jude ţean 
de Urgenţă  Târgu-Jiu au fost externa ţi si au mers împreun ă  cu asistenţii 
maternali la domiciliile acestora. 

Tot în data de 31.01.2020 a fost externat si minorul care fusese 
transferat la o clinic ă  universitară. Actualmente, el se afl ă  într-un centru 
rezidenţial specializat din cadrul Direc ţiei Generale de Asisten ţă  Socială  si 
Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, unde i se asigură  îngrijire 
corespunzătoare si servicii specifice. Totodată, DGASPC Gorj a început 
demersurile necesare pentru diagnosticarea si rezolvarea medical ă  a 
problemelor pe care copilul le are la picioare. 

De asemenea, s-au făcut demersuri ca to ţi minorii să  fie transfera ţi la 
noile institu ţii de învăţământ din apropierea actualelor domicilii, respectiv 
demersuri pentru ca unul dintre ei s ă  poată  relua cursurile scolare 
abandonate. 

Toţi cei 7 minori s-au integrat, sim ţindu-se bine al ături de persoanele 
Ia care au dispuse măsurile de protec ţie, asigurându-li-se în continuare 
consiliere psihologică  si suport emo ţional. 

In ceea ce privete clarificarea situa ţiei juridice a minorilor, Direc ţia 
Generală  de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului Gorj a solicitat 
instan ţei de judecată  înlocuirea m ăsurilor de plasament în regim de urgen ţă  
cu plasament la aceiai asisten ţi maternali profesioniti sau, dup ă  caz, 
serviciu social reziden ţial. 

Direct General, 
Diaconescu urentiu Claudiu 
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