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INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂTILE DERULATE DE CĂTRE DGASPC 
GORJ CU OCAZIA APARITIEI ÎN SPATIUL PUBLIC A UNOR FILMULETE ÎN 
CARE SUNT PREZENTATE FAPTE DE AGRESIUNE SĂVÂRŞITE DE CĂTRE 

MINORI ASUPRA ALTOR MINORI 

În după-amiaza zilei de duminic ă , 06.09.2020, Poliţia Municipiului Târgu-Jiu, 
a solicitat participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj la audierea minorelor 
implicate în incidentul care a ap ărut în mediul online si în mass-media. Imediat, 
psihologul institu ţiei noastre s-a deplasat la sediul Poli ţiei Municipiului Târgu-Jiu, 
oferind suport psihologic pe tot parcursul audierilor. 

Cu această  ocazie, institu ţia noastră  s-a autosesizat cu privire la acest caz, iar 
din diminea ţa zilei de Iuni, 07.09.2020, o echipă  formată  din psiholog, asistent social si 
consilier juridic s-a deplasat la domiciliul victimei si agresoarelor pentru a evalua 
situa ţia socio-familială  a acestora si pentru a informa atât minorele, cât si pe 
reprezentan ţii legali ai acestora, cu privire Ia serviciile ce pot fi oferite în cadrul 
institu ţiei noastre, pe linie psihologică , socială  si juridică , atât minorele, cât si părin ţii 
lor exprimându-i acordul pentru serviciile propuse, respectiv evaluare psihologic ă  si 
consiliere. 

Tot la data de 07.09.2020, a fost înaintat ă  adresă  către Direcţia Publică  de 
Protecţie Socială  Târgu-Jiu în vederea evalu ării situa ţiei psiho-sociale a tuturor 
minorelor implicate în eveniment si întocmirii documentelor prev ăzute de Legea nr. 
272/2004. 

La aceeai dată , 07.09.2020, în spa ţiul public a fost difuzat un al doilea filmule ţ  
în care apărea o altă  victimă  agresată  de trei minore. Si de această  dată  ne-a fost 
solicitată  de către poli ţie participarea unui psiholog din cadrul DGASPC Gorj Ia 
audierea minorelor implicate în incident. Imediat, psihologul institu ţiei noastre s-a 
deplasat la sediul Poli ţiei Municipiuiui Târgu-Jiu, oferind suport psihologic pe tot 
parcursul audierilor. 

Tot Ia data de 07.09.2020, psihologul din cadrul DGASPC Gorj a asigurat 
suport psihologic Ia reaudierea, în cadrul Poli ţiei Municipiului Târgu Jiu, minorei 

principala agresoare din primul filmuie ţ, cu această  ocazie, organele de cercetare 
penală  dispunând re ţinerea minorei pentru 24 de ore. 

Autosesizându-ne, în data de 08.09.2020, echipa multidisciplinar ă  din cadrul 
DGASPC s-a deplasat Ia domiciliul victimei din aI doilea filmule ţ, pentru a evalua 



situa ţia socio-familială  a acesteia si pentru a o informa atât pe minor ă , cât şi pe 
reprezentan ţii Iegali ai acesteia, cu privire la serviciile ce pot fi oferite în cadrul 
institu ţiei, pe linie psihologic ă, socială  si juridică, atât minora, cât si părinţii 
exprimându-i acordul pentru serviciile propuse, respectiv evaluare psihologic ă  si 
consiliere. 

în ceea ce privete agresoarele din cel de-al doilea filmule ţ, precizăm că  echipa 
multidisciplinară  nu s-a putut deplasa la domiciliul acestora, deoarece una dintre ele 
era chiar minora care fusese re ţinută  de către poliţie, ca urmare a cercetărilor 
efectuate în cadrul anchetei demarate pentru primul filmule ţ, iar celelalte două  
agresoare, dei au fost identificate de poli ţie, nu s-a reuit s ă  se stabilească  unde sunt 
acestea, lucru valabil si la momentul actual. 

În data de 08.09.2020, minora principala agresoare din primul si aI doilea 
filmule ţ  a fost prezentată  Parchetului de pe lângă  Judecătoria Târgu-Jiu, organ care 
a dispus pentru aceasta m ăsura controlului judiciar pentru 30 de zile si cu această  
ocazie, psihologul din cadrul DGASPC Gorj oferindu-i suport psihologic. 

La aceeai dată  de 08.09.2020, un al treilea filmule ţ  apare în spa ţiul public, iar 
în seara aceleiai zilei, psihologul din cadrul DGASPC a fost din nou solicitat s ă  
asigure suport psihologic pe parcursul audierii minorilor implica ţi. 

In data de 09.09.2020, minorii agresori din al treilea filmule ţ  au fost reaudia ţi, 
în prezen ţa psihologului DGASPC Gorj, minorii agresori fiind re ţinuţi pentru 24 de 
ore. 

Tot la data de 09.09.2020, echipa multidisciplinară  din cadrui DGASPC Gorj 
s-a deplasat la domiciliul minorei agresor principal din primele dou ă  filmule ţe. S-a 
evaluat situa ţia socio-familială  a acesteia, fiind informată  atât pe ea, cât si pe 
reprezentan ţii legali ai acesteia, cu privire la serviciile ce pot fi oferite în cadrul 
institu ţiei noastre, pe linie psihologic ă , socială  si juridică , atât minora, cât si părinţii 
exprimându-i acordul pentru serviciile propuse, respectiv evaluare psihologic ă  si 
consiliere. 

In data de 10.09.2020, minorii care fuseseră  reţinu ţi în cadrul dosarului pentru 
al treilea filmuleţ  au fost condui Ia Parchetul de pe lâng ă  Judecătoria Târgu-Jiu, 
organ care a dispus pentru acetia m ăsura controlului judiciar pentru 30 de zile si cu 
această  ocazie, psiholog din cadrul DGASPC Gorj oferindu-le suport psihologic. 

La aceeasi dată , s-a efectuat vizit ă  la domiciliul victimei din al treilea filmule ţ, 
unde s-a evaluat situa ţia socio-familială  a acestuia si s-au oferit informa ţii, atât 
minorului, cât si reprezentan ţilor legali ai acestuia cu privire la serviciile ce pot fi 
oferite în cadrul DGASPC Gorj pe linie psihologic ă , socială  si juridică , atât minorul, 
cât si reprezentan ţii legali exprimându-i acordul pentru serviciile propuse, respectiv 
evaluare psihologic ă  si consiliere. 

In toată  această  perioadă  au fost emise adrese c ătre autorităţile locale, respectiv 
primărie si unităţi scolare, pentru o evaluare multidimensional ă  a situaţiei psiho-
sociale a tuturor minorilor implica ţi în evenimente. 

Incepând cu data de 11.09.2020, au fost demarate, la sediul DGASPC Gorj, 
activităţile privind evaluarea si consilierea psihologic ă  a minorilor implica ţi în primul 
film uleţ . 

La momentul identific ării celorlal ţi copii implica ţi în aceste evenimente, 
DGASPC Gorj va urma aceea şi procedură . De asemenea, vă  precizăm faptul că , în 
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funcţie de rezolutiile dispuse de c ătre unitatea de parchet, institutia noastr ă  va face 
întocmai aplicabilitatea prevederilor Legii nr 272/2004. 

Director General, 
Diaconescu aurentiu-Claudiu 
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