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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o vizită inopinată la 
Centrul de Plasament “Robin Hood”, București     

 
 

      Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a efectuat o vizită inopinată la 

Centrul de Plasament „Robin Hood” din București. Vizita a vizat verificarea tratamentului 

aplicat beneficiarilor centrului, în contextul situațiilor semnalate de către presă. 

 

      Ziarul Libertatea a publicat, în 21 septembrie 2016, articolul intitulat “Copii 

bătuți cu bastonul până la sânge”. Conform informațiilor din presă, mai mulți beneficiari ai 

Centrului de Plasament ʺRobin Hoodʺ din Capitală reclamă abuzuri fizice și psihice din partea 

personalului. La agresiuni au fost martori și voluntarii care au lucrat în centru: ʺcopiii sunt 

bătuți până la sânge, unii dintre ei fiind bolnavi. Este cazul unei fetițe cu autism, care, în loc 

să fie tratată, este abuzatăʺ. De asemenea, conform președintelui Fundației Hope&Homes, 

organizație la care s-au plâns copiii abuzați,  ʺpaznicul este acuzat că i-a lovit pe copii cu 

bastonul pe motiv că este supărat pe eiʺ. Potrivit acelorași informații, au fost depuse mai 

multe sesizări (către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4) cu privire la relele 

tratamente aplicate beneficiarilor de către angajați. De asemenea, din declarațiile Poliției 

Capitalei, se află în instrumentare un dosar penal la nivelul Poliției Sector 4 Serviciul de 

Investigații Criminale sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 4. 

Conform acelorași informații, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și 

Adopție a declarat că a fost sesizată o singură dată și va face verificări.  

 

                Rezultatele vizitei inopinate vor fi făcute publice la finalizarea anchetei. 
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