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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o anchetă cu privire 

la posibile violențe exercitate asupra copiilor cu dizabilități de la Complexul 
de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploiești                

 
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o anchetă cu privire la 

posibile violențe exercitate asupra copiilor cu dizabilități de la Complexul de Servicii 

Comunitare „Sfântul Andrei” Ploieşti, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Prahova. Sesizarea din oficiu și ancheta vizează posibila încălcare a art. 

22, art. 49 și art. 50 din Constituția României privind dreptul la viață și la integritate 

fizică și psihică, protecția copiilor si a tinerilor și protecția persoanelor cu handicap. 

 

Postul de televiziune PROTV a difuzat, în 12 iunie 2018, un reportaj intitulat 

„Copii cu dizabilităţi, abuzaţi de două îngrijitoare: Dă-le să zacă. Să te ştie de frică”, în 

care se relata faptul că două angajate sunt acuzate cu exercită violențe asupra copiilor și le 

fură din mâncare. Conform informaţiilor prezentate în cadrul reportajului difuzat pe postul de 

televiziune PROTV, dezvăluirile despre posibilul comportament agresiv al celor două 

angajate din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploieşti au fost 

făcute publice de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, fostul soţ al uneia dintre angajatele acestui 

centru, care a afirmat că ar fi intrat întâmplător în posesia convorbirilor purtate pe aplicatia 

telefonică Whats Up de cele două îngrijitoare. Referitor la sesizarea bărbatului, soţia acestuia 

fiind intervievată a precizat că “ totul e o înscenare din cauza faptului că sunt în divorţ (…) 

vrea să facă orice ca să mă denigreze “. Potrivit afirmaţiilor bărbatului care a reclamat în 

mass-media situaţia copiilor cu dizabilităţi, astfel cum au fost prezentate în cadrul articolului 

de presă, “discuţiile dintre cele două angajate sunt dintre cele mai şocante, iar bătaia 

pare să fie un mod de a-i educa pe copiii mai obraznici aflaţi în plasament“. În articolul 

de presă publicat, se reţine, având în vedere schimbul de mesaje dintre cele două angajate, că 

“una dintre ele îşi învăţa colega cum să se comporte cu copiii ca să nu o ia razna,  iar 
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îngrijitoarele par că profită de handicapul psihic al copiilor pe care nu i-ar lua nimeni în 

considerare în cazul în care ar putea să reclame că sunt abuzaţi, dar şi cum să sustragă 

pe ascuns din mâncarea celor mici”. Aspectele referitoare la situaţia copiilor aflaţi în 

Complexul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Ploieşti au intrat în atenţia conducerii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova care a demarat o 

anchetă.  
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