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Avocatul Poporului solicită DGASPC Arad să instituie reguli concrete privind 
accesul persoanelor străine în casele de tip familial și să comunice rezultatul 

cercetărilor disciplinare în cazul unor angajați – Recomandare emisă după un 
incident în care mai multe fete dintr-un centru de plasament au formulat 

acuzații de abuzuri sexuale       
 
 
 
 

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către DGASPC Arad, în care a solicitat: 

efectuarea unor instruiri ale personalului din Compartimentul de case de tip familial 

Sântana, județul Arad,  cu privire la accesul persoanelor străine în casele respective; 

comunicarea rezultatului cercetărilor disciplinare privind cei șase angajați ai CCTF Santana 

- Casa Vera; stabilirea unor reguli concrete privind accesul persoanelor străine în casele de 

tip familial, prin Regulamentul de organizare și funcționare  al acestora sau emiterea unor 

decizii ale directorului DGASPC Arad pentru stabilirea unei proceduri stricte de verificare 

și control a persoanelor străine, în vederea asigurării ordinii, siguranței, demnității și 

integrității copiilor din centrele de plasament aflate în subordine. 

 

      Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu și anchetei realizate de către Avocatul 

Poporului, după apariția în presă a unor informații potrivit cărora mai multe fete dintr-un centru 

de plasament au acuzat doi bărbați, unul jandarm iar celălalt angajat al unei firme a primăriei, de 

abuzuri sexuale. Conform informațiilor publicate în presă, tatăl unei fetițe luate în plasament 

depunea o plângere la Parchetul militar Timișoara, acuzând că un jandarm i-ar fi abuzat copilul în 

urmă cu doi ani. În aceeași plângere era menționat și numele unui al doilea abuzator, care ar fi 

molestat-o și el pe fetiță. Totul a ieșit la iveală când părintele, îngrijorat de comportamentul fetei 

a dus-o la psiholog, unde fata s-a destăinuit. Cei doi bărbați sunt căsătoriți, iar soțiile lor sunt 



angajate ale Casei Vera, unde se presupune că ar fi avut loc abuzurile. O altă tânără care și-a 

petrecut adolescența în casa de tip familial a rămas însărcinată când avea 15 ani. A fost nevoită să 

părăsească centrul de îngrijire. Acum are 19 ani și s-a decis să povestească ce se întâmplă în Casa 

Vera. Susține că și ea a fost victimă a abuzurilor celor doi bărbați. 

 

      În urma efectuării anchetei atât la Casa de tip familial, cât și la DGASPC Arad, 

Avocatul Poporului a constatat că cinci din cei șase foști angajați ai Casei Vera Sântana se aflau 

la momentul anchetei în concediu medical, fiind prezent pentru audieri la sediul DGASPC Arad 

doar responsabilul de la Casa Vera. Anterior, printr-o dispoziție din 1 aprilie 2019, a Directorului 

General al DGASPC Arad s-a dispus delegarea în Centre pentru persoane adulte cu handicap a 

celor 6 angajați ai CCTF Santana - Casa Vera, în vederea îndepărtării acestora de copiii aflați cu 

măsură de protecție, pe o perioadă de 60 de zile, concomitent cu demararea procedurilor de 

cercetare disciplinară a acestor angajați. Pentru completarea informațiilor obținute, a fost audiat și 

responsabilul de la Casa Vera. Acesta a precizat faptul că în urmă cu aproximativ 5 ani, una dintre 

angajate, în timpul turelor de noapte permitea uneori soțului ei să doarmă în casă, întrucât suferea 

de ”atacuri de panică”. De asemenea, prezența soților celor două angajate în casă nu a fost 

considerată neobișnuită, în condițiile în care aceștia mai ajutau la repararea micilor defecțiuni ale 

instalațiilor sanitare sau electrice din casă. Apoi, în urmă cu aproximativ 2 ani a fost interzisă 

prezența oricăror persoane străine în casă, ca urmare a unui incident petrecut cu o familie aflată în 

vizită la unul din copiii din casă. Responsabilul de la Casa Vera a declarat în final că nu a avut 

niciodată motive să suspecteze pe soții celor două angajate de eventuale abuzuri sexuale asupra 

minorelor din casă sau a altui gen de abuz. 

 

      Întregul conținut al Recomandării poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea 

Recomandări – 2019.  
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