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SESIZĂRI DIN OFICIU  

 
 
1. Pe unele posturi de radio și în presă a apărut o Alertă Media în, potrivit căreia peste jumătate dintre agenții Penitenciarului Vaslui refuză să mai 
intre în serviciu, ei reclamând lipsa de personal, numărul mare de ore suplimentare lucrate şi neplătite. Numărul mare de ore suplimentare şi 
deficitul sever de personal pun în pericol siguranța penitenciarului. Personalul solicită intervenția rapidă a ministrului Justiției, aprobarea 
suplimentării statelor de personal şi deblocarea concursurilor de ocupare a funcțiilor necesare asigurării funcționării la parametri normali a 
penitenciarului. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Ministerul Justiției și Administrația Națională a 
Penitenciarelor. Dosar nr. 297/2018 
 
2. Potrivit știrilor News.ro Șeful Secției de chirurgie plastică de la Spitalul Județean Brașov relata cazul unui tânăr medic rezident devenit șomer 
după ce i-a expirat perioada de pregătire și după ce nu i-a fost eliberată diploma de specialist.  
Șeful secției prezenta pe pagina personală de Facebook cazul unui tânăr care a fost medic rezident de chirurgie plastică până în 31 decembrie, când 
i s-a încheiat perioada de 5 ani de pregătire stabilită oficial pentru a deveni medic specialist obținând la examenul de specialitate nota 9,11, dar care 
acum este șomer. În absența diplomei de medic specialist, care nu i-a fost încă eliberată nici la două luni de la susținerea examenului, nu se poate 
înscrie nici în Colegiul Medicilor, pentru a obține autorizația de liberă practică care i-ar permite să se înscrie la concursurile organizate de spitale. 
Cazul tânărului medic, este unul generic, reprezentativ pentru situația multora dintre medicii tineri. Față de cele susținute de șeful Secției de 
chirurgie plastică de la Spitalul Județean Brașov, ne-am adresat Ministerului Sănătății. Dosar nr. 456/2018 
 
3. În mass-media a fost difuzat un reportaj în care era semnalat decesul unei tinere, după ce a fost plimbată în patru spitale. Conducerea Spitalului 
Municipal Roman, unitatea medicală unde a fost internată inițial pacienta, a declanșat o anchetă. De asemenea, conducerea Spitalului de Boli 
Infecțioase din Iași a sesizat organele de poliție. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și s-a efectuat o anchetă la Spitalul Municipal Roman. 
Dosar. 727/2018 
 
4. La data de 10 ianuarie 2018, în mass-media a apărut știrea conform căreia un bebeluș infectat cu candida a murit de septicemie la Spitalul Sf. 
Pantelimon din București. Ministerul a trimis un control abia la 3 luni de la deces. 
Având în vedere aspectele relatate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a întreprins demersuri la  Ministerul Sănătății, 
Colegiul Medicilor și Spitalul Sfântul Pantelimon. Dosar nr. 961/2018 
 
5. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului  Gardieni care se sinucid, alții sunt bătuți sau sechestrați. Ce nereguli grave sunt 
dosite la Penitenciarul Poarta Albă. Conform informațiilor de presă, în cadrul penitenciarului au avut loc mai multe evenimente în care au fost 
implicați membrii ai personalului: doi agenți de penitenciare s-au sinucis, un agent a fost bătut de mai multe persoane private de libertate, iar o 
agentă de penitenciar a fost sechestrată în grupul sanitar de către deținuți. S-a dispus efectuarea unei vizite la Penitenciarul Poarta Albă. Dosar nr. 
306/2018 



2 
 

 
6. Potrivit unei știri transmise la data de 4 ianuarie 2018, un tânăr infirm și cu probleme psihice a murit la Rahova, el primind pastile de somn în 
loc de tratament pentru cancer. Din cuprinsul materialului rezulta că tânărul fusese extrădat din Marea Britanie în România, era custodiat în 
Penitenciarul București-Rahova și a decedat pe data de 2 ianuarie 2018. Persoana privată de libertate se afla în evidența Spitalului de Psihiatrie 
Botoșani din aprilie 2013. S-a propus efectuarea unei anchete la Penitenciarul București-Rahova. Dosar nr. 849/2018 
 
7. În mass-media a fost publicată știrea Anchetă la Spitalul Penitenciar Rahova pentru violență împotriva deținuților. Opt angajați reținuți, în care 
era prezentată situația a patru peroane private de libertate, care în cursul anilor 2015-2018 au fost supuse la rele tratamente de către angajați ai 
Penitenciarului Spital București-Rahova. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Penitenciarul Spital 
București-Rahova. Dosar nr. 2803/2018 
 
8. În mass-media a apărut știrea conform căreia șeful Secției de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Județean din Timișoara, a fost reclamat la 
Colegiul Medicilor pentru că le-a numit „vaci” și „ciori” pe asistente.  
Având în vedere aspectele relatate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind solicitate informații Ministerului Sănătății, 
Colegiului Medicilor și Spitalului Județean Timișoara. Dosar nr. 2804/2018 
 
9. Pe portalul online Adevărul online, a fost difuzată o știre potrivit căreia, Un copil de 9 ani, aflat în stare gravă, a fost externat. Spitalul le cere 
părinţilor să plătească spitalizarea. 
Potrivit sursei editoriale, un copil de 9 ani, victimă a unui accident, a fost dat afară din spital la Oradea, deși era într-o stare medicală foarte gravă. 
Minorul a fost victima unui accident rutier, iar cei din conducerea spitalului susțin că legea îi obligă să le ceară bani părinţilor pentru spitalizare, pe 
motiv că accidentul s-ar fi produs din cauza băiatului. 
O comisie de 9 medici din spital a decis că băiatul nu mai poate sta internat. Aşa că părinţii l-au luat acasă. Mai mult, li s-au pus în brațe facturi de 
mii de lei pentru tratamentul de până atunci al copilului. 
Familia l-a dus pe băiat din nou la spital, aşa cum îi sfătuise medicul care îl operase după accident. Ar fi avut nevoie de o a doua intervenţie, pentru 
refacerea osului frontal. Unitatea medicală, respectiv Spitalul Clinic Județean Oradea așteaptă rezultatele concluziile dosarului accidentului rutier. 
Dacă acela va arăta clar că minorul a fost vinovat pentru că a traversat prin loc nepermis, atunci părinţii vor fi somaţi să plătească, se arată în 
continuarea articolului. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea și solicitarea de 
informații Ministerului Sănătății. Dosar nr. 2845/2018  
 
10. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu situația unei bolnave cu tendințe de suicid, internată în Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Odăi, care era dispărută de 3 luni. Persoana a fost lăsată să plece din cămin, nesupravegheată și fără tratament, și niciunul din angajații 
căminului nu a semnalat dispariția acesteia. Față de aspectele prezentate de mass-media, Avocatul Poporului a dispus efectuarea unei vizite de 
verificare a implementării recomandărilor la Căminul pentru Persoane Vârstnice Odăi. Dosar. nr. 2941/2018 
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11. În mediul on-line a apărut o informație referitoare la un posibil abuz al Inspectoratului de Poliție Judeţean Dâmbovița. Știrea prezenta cazul 
unei educatoare de la o grădiniță din județul Dâmbovița, căreia, fiind depistată cu tuberculoză, i s-ar fi întocmit un dosar penal.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Inspectoratului de Poliție Județean Dâmboviţa. Dosar nr. 3044/2018 
 
12. Avocatul Poporului a luat la cunoștință, din mass-media despre lipsa vaccinului antirabic în spitalele din Calafat, Craiova și Slatina. 
În baza aspectelor prezentate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a solicitat informaţii Ministerului Sănătății, Spitalului 
Municipal Calafat, Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, respectiv Spitalului Județean de Urgență Slatina. Dosar nr. 3340/2018 
 
13. În data de data de 17 februarie 2018, portalul de știri Digi 24 a publicat articolul GAFĂ. Mascații au năvălit la adresa greșită și au lovit doi 
pensionari nevinovați, declarând: S-a respectat procedura! În articol se afirma că doi pensionari aflați în vizită în București la viitorul ginere au 
fost maltratați de agenții trupelor speciale de intervenție, iar oficiali ai poliției afirmau că s-a respectat procedura legală în astfel de cazuri. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Inspectorului General al Poliției Române. Dosar nr. 3496/2018 
 
14. Portalul Hotnews a publicat articolul intitulat Senatorul Vlad Alexandrescu, după vizita într-un centru de plasament pentru copii: Poveștile lor 
sunt terifiante. Deși cazurile sunt diferite, vocea lor este aceeași: Este o pușcărie de copii!, Ajutați-ne!, Faceți ceva! Conform informațiilor de pe 
portal, la vizita în Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșarii I, sector 2, București, senatorul s-a simțit ʺîntr-un univers concentraționar", din 
cauza condițiilor de viață oferite copiilor: gardul centrului era înalt de peste 3 metri, clădirea a fost renovată sumar, ferestrele erau prevăzute cu 
gratii, camerele erau dotate cu 8-10 paturi suprapuse; dușurile erau în număr insuficient, doar un duș fiind funcțional. De asemenea, mâncarea era 
nediversificată și necorespunzătoare calitativ și era servită la subsol, într-o încăpere de dimensiuni reduse care nu permitea celor 29 de copii aflați 
în centru să servească masa împreună. 
Potrivit acelorași informații, copiii nu beneficiau de activități vocaționale, de psihoterapie și de suport educațional, unii dintre ei nefiind lăsați să 
participe la competiții sportive internaționale. Copiilor le-a fost refuzat în centru accesul la un medic stomatolog și, conform declarațiilor acestora, 
au fost loviți în trecut de unele persoane asociate centrului "pentru că nu erau cuminți" sau li s-au administrat medicamente ʺce îi transformau în 
legume".  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei vizite la Centrul de Primire în Regim de Urgență Cireșarii I. Dosar nr. 
3482/2018 
 
15. În data de 14 februarie 2018, portalul de știri Digi 24 a publicat articolul Dentist din Capitală, amendat cu 10.000 de lei pentru că un hoț i-a 
jefuit cabinetul stomatologic, unde se afirma că medicul ar fi fost amendat ulterior raportării furtului la poliție, unde a oferit drept dovezi imaginile 
surprinse de camerele de supraveghere, amenda fiindu-i dată pentru că a „favorizat infractorul prin neefectuarea analizei de risc la securitatea fizică 
a apartamentului”.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații ministrului afacerilor interne. Dosar nr. 3497/2018 
 
16. În ziarul Adevărul a fost publicată o știre care prezenta cazul unui jurnalist infirm care își ajută fratele bolnav, ambii persoane cu handicap 
grav, cărora le-a fost sistată indemnizația de handicap, rămânând fără venituri. 
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Din articolul publicat în ziar aflăm că cei doi frați, persoane cu handicap, locuiesc de câteva luni într-o cameră de hotel din Pitești, plătită din mila 
unor oameni. Ultimul domiciliu a fost în București, însă Direcția de asistență socială a primăriei sectorului 6 a refuzat să le acorde indemnizația de 
handicap cu motivarea că certificatul de încadrare în grad de handicap grav nu mai este valabil, deși certificatul este nerevizuibil, întrucât 
încadrarea în gradul grav de handicap este permanentă. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informaţii atât Direcției de asistență socială din Municipiul Pitești, cât și Direcției de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București cu privire la acordarea drepturilor de care aceste persoane cu handicap beneficiază în 
baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu atât mai mult cu cât persoanele în cauză dețin certificate de 
încadrare în grad de handicap grav. Dosar nr. 4882/2018 
 
17. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor din mass-media, potrivit cărora, o turmă de mistreți și-a făcut apariția în centrul 
stațiunii Sinaia. S-au solicitat informații Consiliului Județean Prahova, Gărzii Forestiere Prahova și Primăriei Sinaia. Dosar nr. 3962/2018 
 
18. Instituţia Avocatul Poporului a luat la cunoștință din mass-media despre situația apărută la Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, Secția ORL, 
unde o pacientă s-a infectat cu  o bacterie intraspitalicească, respectiv klebsiella, care a și determinat decesul acesteia.  
Fiul decedatei, s-a prezentat cu mama sa în luna februarie 2018,  la  Spitalul Judeţean de Urgență Târgu-Jiu,  precizând că  mama sa are dureri de 
gât. Medicii ar fi diagnosticat-o inițial cu amigdalită acută. Femeia a fost internată apoi în Secția ORL a Spitalului Judeţean de Urgență Târgu-Jiu, 
unde i s-ar fi făcut o primă incizie, fără analize prealabile. Între timp, au ieșit și analizele exudatului faringian. Proba luată indica faptul că pacienta 
avea un microb intraspitalicesc, mai exact bacteria klebsiella, motiv pentru care a fost transferată de urgență (după cinci zile de la internare), la 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova – Secția de chirurgie toracică, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale de mediastin, doctorii 
dându-i șanse mici de supraviețuire, conform afirmațiilor fiului acesteia. După alte cinci zile de salon, în care pacienta a fost supusă mai multor 
tratamente, a făcut primul stop-cardiac. A fost dusă inconștientă la terapie intensivă, iar dimineața a făcut al doilea stop-cardiac. În următoarea 
noapte, fiind în comă la terapie intensivă, pacienta a făcut al treilea stop-cardiac și apoi la solicitarea familiei, i s-a făcut externarea. Decesul s-a 
înregistrat pe 13 martie 2018.   
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Direcției Județene de Sănătate Publică Gorj, solicitând precizări în sensul celor 
mai sus prezentate și măsurile luate. Dosar nr. 5225/2018 
 
19. Potrivit informațiilor apărute în presă, mai mulți deținuți din Penitenciarul Ploiești ar fi fost ținuți dezbrăcați pe un hol de acces cu ocazia unei 
percheziții care ar fi avut loc în celula în care aceștia erau cazați. Din acest motiv, unul dintre deținuți, care și-ar fi exprimat anterior nemulțumirea 
față de condițiile din penitenciar, ar fi intrat în greva foamei, aflându-se la infirmeria penitenciarului. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Penitenciarul Ploiești. Dosar nr. 5270/2018 
 
20. Potrivit știrilor apărute în presă, respectiv la Digi 24, Spitalul Județean de Urgență din Ploiești se află în centrul unui nou scandal, după ce 
medicii de la Unitatea de Primiri Urgență ar fi refuzat să îi acorde îngrijiri unei bătrâne aduse cu Ambulanța. Cazul a fost mediatizat pe Facebook, 
de către o femeie care susține că fost martoră la întreaga scenă. 
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Având în vedere aspectele relatate de mass media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Colegiului Medicilor și 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești, pentru a ne comunica măsurile dispuse în prezent și strategia de prevenire a apariției unor situații 
asemănătoare, în viitor. Dosar nr. 5787/2018 
 
21. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în legătură cu bunurile care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către persoanele private de 
libertate. S-au solicitat informații Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dosar nr. 5739/2018 
 
22. Potrivit unor informații apărute în mediul on-line în data de 30 martie 2018, trei polițiști arădeni sunt acuzați că au snopit în bătaie un minor de 
16 ani, acesta fiind internat în spital. 
Mama minorului susținea că fiul său a fost ridicat de trei polițiști, acesta fiind bănuit că ar fi coautor al unui furt dintr-o locuință din localitatea 
Șagu. Atât mama, cât și fiul său, spun că oamenii legii i-ar fi aplicat minorului o corecție fizică pentru a-l determina să recunoască un furt pe care, 
spun tot aceștia, nu l-ar fi comis. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Arad să ne comunice informațiile pe care le deţine în 
legătură cu aspectele mai sus prezentate şi măsurile care au fost dispuse în acest caz. Dosar nr. 6042/2018 
 
23. Pe site-ul www.libertatea.ro a fost publicată știrea EXCLUSIV/Un copil de trei ani care are picioarele necrozate a fost plimbat între trei spitale 
și refuzat la internare, în care era prezentat cazul unui minor în vârstă de doar 3 ani, căruia în data de 18 aprilie, i s-a refuzat internarea de către trei 
unități spitalicești, deși starea sa de sănătate era gravă, fiind în pericol de a-și pierde ambele picioare și existând chiar riscul ca un cheag de sânge 
să îi provoace un stop cardiac. S-au întreprins demersuri la: Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Institutul Clinic Fundeni. Dosar nr. 6042/2018 
 
24. În data de 18 aprilie 2018, portalul de știri România TV.net a publicat articolul Un deținut protestează pe acoperișul penitenciarului. Incredibil 
ce nemulțumire are bărbatul!, unde se afirma că deținutul care protesta pe acoperișul Penitenciarului Focșani, un spărgător de locuințe celebru în 
oraș, era nemulțumit de modalitatea în care decurge un proces, aflat pe rolul unei instanțe de judecată, și nu de condițiile din Penitenciar. În 
articolul menționat se afirma că în luna martie, magistrații Judecătoriei Focșani i-au respins cererea de înlocuire a măsurii preventive. Pe data de 10 
aprilie, Tribunalul Vrancea i-a respins contestația formulată împotriva deciziei Judecătoriei Focșani, soluția fiind definitivă. S-au întreprins 
demersuri la Administrația Națională a Penitenciarelor. Dosar nr. 6262/2018 
 
25. În mass-media on-line a fost prezentată situația existentă pe Bd. Metalurgiei din București, unde, din cauza lipsei amenajării trotuarelor, 
peroanele cu handicap sunt nevoite să se deplaseze pe carosabil. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unor demersuri la 
Primăria Sectorului 4 București. Dosar nr. 6574/2018 
 
26. În data de 25 aprilie 2018, pe portalul www.antena3.ro a fost publicat reportajul Caz revoltător în Capitală! Bebeluș prins între ușile 
autobuzului. Reacția R.A.T.B. Potrivit celor prezentate în mass-media, căruciorul în care se afla bebelușul a fost prins între ușile unui autobuz de pe 



6 
 

linia 601, în timp ce tatăl acestuia a rămas în stație, fiind nevoit să țipe pentru a atrage atenția șoferului. S-au întreprins demersuri la Regia 
Autonomă de Transport București. Dosar nr. 6741/2018  
 
27. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu ca urmare a unei știri publicate de Mediafax, care prezinta o statistică a numărului 
persoanelor cu handicap care au un loc de muncă în cadrul ministerelor conform modificării aduse de Ordonanța de urgență nr. 60/2017 la Legea 
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, republicată. 
Modificarea mai sus prevede că atât instituțiile publice, cât și firmele private care au peste 50 de angajați sunt obligate să încadreze în muncă 
persoane cu handicap într-un procent de 4% din numărul total de angajați, în caz contrar, acestea trebuie să vireze la bugetul de stat lunar o sumă 
echivalentă salariului minim brut pe economie înmulțit cu numărul de locuri de muncă ce nu au fost ocupate de persoane cu handicap.        
Ceea ce se constată în această statistică este numărul foarte mic de angajați în cadrul ministerelor, precum și lipsa acestora în cadrul altor ministere. 
Unele ministere justifică lipsa angajaților din categoria persoanelor cu handicap prin neprezentarea la concursurile pentru ocuparea posturilor. S-au 
întreprins demersuri la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi. Dosar 6949/2018 
 
28. În data 23 aprilie 2018, posturile de televiziune Realitatea.net, DIGI 24, Știrile Prov și Antena 1 au difuzat știrea conform căreia, o fetiță în 
vârstă de 6 ani din județul Iași, comuna Popricani, a fost somată de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași să plătească suma de 35 lei, 
reprezentând contravaloarea unei investigații medicale de care minora a beneficiat în cursul anului 2015, în perioada internării la Spitalul de 
Pediatrie din Iași. 
Mama minorei, era intrigată de faptul că somația a fost trimisă pe numele fiicei sale și nu pe numele reprezentantului legal, cu atât mai mult cu cât 
în somație se precizează faptul că, în cazul nerespectării termenului de plată în 15 zile a sumei respective, minora ar trebui să suporte atât cheltuieli 
de judecată, cât și cheltuieli pentru executarea silită. 
În contextul știrilor prezentate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis un comunicat prin care informează că nu a transmis somația 
de plată pe numele minorei în vârstă de 6 ani, din județul Iași. 
De asemenea, Managerul Spitalului de Pediatrie Iași a anunțat faptul că a fost deschisă o anchetă internă în acest caz. 
Având în vedere aspectele prezentate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Casa Județeană de 
Asigurări de Sănătate Iași și la Spitalul de Pediatrie Iași. Dosar nr. 6967/2018 
 
29. În ultima perioadă, în presă apar tot mai des informații referitoare la săvârșirea de fapte antisociale cu violență, fapte care conduc la scăderea 
gradului de siguranță al cetățenilor, atât în București și zonele limitrofe, dar și în țară. 
Totodată, din lecturarea Bilanțului dat publicității de Poliția Română referitoare la evaluarea activităților desfășurate de poliția capitalei în anul 
2017, observăm că în municipiul București, numărul infracțiunilor contra persoanei a crescut de la 15.925 în anul 2010, la 17.023 în anul 2017, 
dintre acestea, 63% fiind fapte de loviri sau alte violențe și amenințări, iar 17,8% reprezentând fapte ale căror autor a rămas necunoscut. 
În acest context, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost solicitate informații de la: Poliția comunei Sinești, județul Ialomița, Poliția 
comunei Coșereni, județul Ialomița, Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Ialomița, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, 
Inspectoratul General al Poliției Române, Jandarmeria Română. Dosar nr. 7350/2018 
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30. Potrivit informațiilor apărute în presă, în data de 5 mai 2018 un militar din Focșani a fost găsit decedat, după ce s-ar fi împușcat cu arma din 
dotare. 
Conform presei locale din Vrancea, caporalul avea 22 de ani și era angajat la UM 01470 din Municipiul Focșani, - unitate care face parte din 
Brigada 8 LAROM, una dintre cele mai bune unități ale Armatei Române - la nivelul unității fiind constituită o comisie care cercetează 
evenimentele care au avut loc, în acest caz fiind anunțat și Parchetul Militar. 
Având în vedere faptul că, astfel de evenimente au mai fost semnalate de presă pe parcursul timpului, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și 
au fost întreprinse următoarele demersuri: 
- potrivit informațiilor apărute în presă, la nivelul UM01470 Focșani cazul este cercetat de o comise internă, pentru a ne face o imagine clară 
asupra situației de fapt, s-a solicitat conducerii UM01470 Focșani să ne comunice rezultatul verificărilor; 
- în funcție de răspunsul primit din partea autorității sesizate, se va solicita Departamentului pentru relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții 
Personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale să ne comunice dacă, din verificările efectuate pe parcursul timpului au fost identificate 
elemente care să favorizeze producerea acestor tip de evenimente și dacă da, ce măsuri au fost dispuse pentru evitarea acestor tip de incidente 
tragice. Dosar nr. 7352/2018 
 
31. Potrivit articolului Mașină distrusă de un cilindru misterios din metal, în Craiova. Oamenii cred că e o armă, un obiect misterios din fier, lung 
de 30 de centimetri, a creat aseară panică în Craiova, după ce a căzut, spun oamenii, din cer şi a străpuns parbrizul unei maşini parcate. Doar 
norocul a făcut ca un copil, aflat lângă automobil, să scape neatins. 
Incidentul a stârnit rumoare printre cei care locuiesc în zonă. Se pare însă că obiectele luminoase care le-au dat fiori ar fi rachete de semnalizare, 
lansate dintr-un poligon de trageri din apropiere. 
Oamenii au dat alarma, iar la faţa locului au ajuns poliţiştii, dar şi o echipă de pirotehnişti, care a evaluat obiectul şi a constatat că ar fi vorba 
despre un proiectil. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Șefului Statului Major al Forțelor Terestre să ne comunice informațiile pe care le deține cu 
privire la acest eveniment și dacă au fost dispuse măsuri pentru evitarea unor situații similare. Dosar nr. 7360/2018 
 
32. În data de 21 mai 2018, pe portalul www.observator.tv a fost publicată știrea Intervenție de urgență cu 15 ambulanțe la o școală din Bacău. 
Zeci de copii, transportați la spital cu simptome de toxiinfecție alimentară, după ce au mâncat sandvișuri. Potrivit celor prezentate în mass-media, 
24 de elevi ai școlii din comuna Dofteana, județul Bacău, au fost transportați de urgență la spitalele din Moinești și Onești, cu suspiciunea de 
toxiinfecție alimentară, cauzată probabil de sandvișurile oferite de școală sau de bomboanele servite de copii cu prilejul sărbătorii Sfinților 
Constantin și Elena. S-a dispus efectuarea unei anchete la Școala Dofteana de către reprezentanții BT Bacău. Dosar nr. 7734/2018 
 
33. În data de 16 mai 2018, postul de televiziune Pro Tv a difuzat știrea Zeci de persoane, la spital cu toxiinfecție după ce au mâncat de la un fast-
food. Potrivit celor prezentate în mass-media, 134 persoane, printre care și copii, s-au prezentat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, după ce au 
consumat mâncare de la un fast-food. S-au întreprins demersuri la Direcția de Sănătate Publică Iași. Dosar nr. 7782/2018 
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34. Posturile de televiziune Realitatea.net, DIGI 24, Știrile ProTv și Antena 1 au difuzat știrea conform căreia, În data de 16.05.2018, Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost sesizat cu privire la faptul că, în ziua de 15.05.2018, la ora 17.20, la Institutul Naţional de Boli Infecțioase 
„Prof. Dr. Matei Balş”, s-a produs decesul unui minor în vârstă de 3 ani, ca urmare a unui stop cardiac, existând suspiciunea unei intoxicații cu o 
substanță necunoscută, motiv pentru care cazul a fost considerat unul medico-legal”. 
Surse judiciare au declarat pentru News.ro că părinţii le-au dat polițiștilor detalii cu privire la ceea ce au mai mâncat în ziua respectivă, despre 
traseul pe care l-au avut, precum şi despre momentul în care au sunat la 112. Ei au susţinut că li s-a făcut rău după ce au mâncat shaorma la un 
restaurant de pe Șoseaua Vergului şi au apelat 112, după ce copilului i-a fost rău toată noaptea. La ora 5:30 dimineața, părinții au sunat la 112 
anunțând că atât ei, şi cât şi băiețelul lor în vârstă de trei ani şi jumătate, au dureri puternice de stomac. Dispecerul a trimis prima ambulanță, iar în 
urma consultului, medicul a pus diagnosticul de colică abdominală şi nu a recomandat transportul la spital.  
La ora 8:00, starea băiețelului s-a agravat, iar părinţii au sunt din nou la 112. După o oră de la apel, al doilea medic care îl consultă pe copil 
recomandă transportul la spitalul Matei Balș şi cere o mașină doar cu ambulanțier.  
În cele trei ore de așteptare, copilul a început să se simtă din ce în ce mai rău, iar ambulanţierul care l-a găsit în stare critică a făcut tot posibilul să 
ajungă cât mai repede la spital. La ora 17:20 au anunțat decesul copilului. Conducerea Serviciului de Ambulanță Bucureşti-Ilfov a anunțat o 
anchetă internă şi a solicitat note explicative de la cei doi medici care l-au consultat de băiat, dar şi de la operatoarele care au preluat apelurile. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Institutul Național de Boli Infecțioase – Prof. Dr. Matei Balș și la 
Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov. Dosar nr. 7783/2018 
 
35. În data de 20 mai 2018, pe site-ul de știri adevărul.ro a fost prezentat reportajul În timp ce afirmă că sunt persecutate politic, universitățile de 
top din România nu respectă multe dintre drepturile studenților. Reportajul prezenta concluziile reportului ONG-ului ANOSR, în care sunt 
descrise numeroase cazuri în care universitățile nu respectă Codul drepturilor și obligațiilor studentului. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și 
au fost solicitate informații Universității din București, Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității de Vest din Timișoara și 
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu privire la aspectele prezentate de mass-media. Dosar nr. 7851/2018  
 
36. În data de 22 mai 2018, pe site-ul de știri www.digi24.ro a fost prezentat reportajul Drepturi trunchiate pentru persoanele cu dizabilități, în 
care era descrisă situația unui cetățean român cu rezidență în Italia, care a fost amendat pentru parcare neregulamentară, deși avea afișat în 
parbrizul mașinii Cardul de parcare pentru persoanele cu handicap în Uniunea Europeană și fluturașul tradus în limba română (având în vedere că 
statul italian a eliberat cardul). 
Potrivit celor prezentate în mass-media, acesta a parcat într-o parcare unde sunt amenajate doar locuri cu plată, parcări rezervate sau inscripționate 
cu semnul internațional neexistând. 
Conform autorităților locale timișorene, o persoană cu dizabilități poate parca gratuit în Timișoara doar pe locurile special marcate sau dacă are un 
abonament tip “persoană cu handicap.” Dacă spațiile marcate lipsesc cu desăvârșire, cum se întâmplă pe Splaiul Nicolae Titulescu și nu 
îndeplinești condițiile pentru abonamentul gratuit, dizabilitatea nu mai există, cel puțin așa au considerat angajații societății care administrează 
parcările din oraș și l-au amendat cu suma de 70 de lei. 
Pentru ca o persoană cu dizabilități să beneficieze de abonament gratuit de parcare pe teritoriul României, trebuie să prezinte documente medicale 
emise de autoritățile române, care să ateste faptul că are acele dizabilități. Nu este suficient faptul că actele medicale doveditoare au fost emise de 
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autoritățile din Italia, traduse în limba română și legalizate, se mai arata în reportaj. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea 
unei anchete de către reprezentanții BT Timișoara la Primăria Municipiului Timişoara, și solicitarea de informații Autorităţii Naţionale pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi, pentru clarificarea situaţiei prezentate în mass-media. Dosar nr. 7854/2018 
 
37. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui reportaj referitor la un accident rutier, pe o șosea din Ungaria, în care 9 cetățeni români 
au decedat, prezentat în cadrul Știrilor ProTv,. Dintre aceștia, doi bărbați și două femei, toți decedați, aveau împreună opt copii minori, șase, 
respectiv doi copii. 
S-au întreprins demersuri la: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Primăria comunei Mica și Primăria comunei 
Bălăușeri, județul Mureș. Dosar nr. 7859/2018 
 
38. În data de 26 aprilie 2018, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în cadrul emisiunii Observator a difuzat știrea Un tată din Sibiu a intrat cu 
biciul în clasa unde învăța fata lui și a început să-i biciuiască colegii, dar și profesoara.   
Incidentul a avut loc în localitatea Ighișu Nou, judeţul Sibiu și, potrivit celor prezentate în mass-media, tatăl unei eleve a profitat de momentul în 
care poarta școlii era deschisă pentru a permite accesul mașinii de salubritate, a pătruns în incinta școlii și, ulterior în sala de clasă, unde a agresat 
două eleve. 
Profesoara a solicitat sprijinul directorului unității școlare, întrucât nu a reușit să oprească agresiunea. Ulterior, elevele au fost transportate la spital, 
unde s-a stabilit că nu au nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Inspectoratului Școlar Sibiu să ne comunice rezultatele cercetărilor întreprinse de către 
această instituție, precum și măsurile adoptate. Dosar nr. 7907/2018 
 
39.  Potrivit informațiilor apărute în presă, în Municipiul Ploiești, autoturismele au tendința de a se înălța necontrolat în momentul trecerii peste o 
trecere de pietoni supraînălțată și nesemnalizată. Din informațiile apărute în presă, înțelegem că trecerea de pietoni respectivă este situată la rondul 
al doilea de pe Bulevardul Castanilor din Ploiești. 
Având în vedere faptul că această situație poate constitui un pericol atât pentru conducătorii auto cât și pentru pietoni, riscul producerii de 
accidente fiind foarte mare, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Serviciului Rutier Prahova să ne comunice informațiile pe care le 
deține în legătură cu aspectele menționate de presă și măsurile care au fost luate în acest caz. Dosar nr. 7917/2018 
 
40. Potrivit unui articol apărut în mediul on-line, Poliția Capitalei, prin structurile de control intern, efectuează verificări privind modul de 
intervenţie al unor echipaje pentru aplanarea unui conflict izbucnit joi seara la o casă de pariuri din Bucureşti. 
Având în vedere faptul că, din materialul video care însoțește articolul, se observă cum un agent de poliție lovește cu pumnul în spate o persoană 
aflată la podea cu fața în jos, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Direcției Generale de Poliție a Municipiului București să ne 
comunice rezultatul verificărilor întreprinse în cauză și măsurile care au fost luate. Dosar nr. 7918/2018 
 
41. Potrivit unui articol apărut în România Liberă, sindicaliștii din cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Iaşi au adresat o scrisoare deschisă 
ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, în care arată că se folosesc ilegal deținuții pentru paza unităţii. 
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Angajaţii Penitenciarului Iaşi susţin că sunt necesare fonduri şi că transferul de personal trebuie să înceteze, activitatea instituţiei fiind pusă în 
pericol. 
Deşi folosim ilegal deţinuţi pentru paza penitenciarului, avem mii de ore suplimentare şi de zile de concediu de recuperat, s-a decis detaşarea unor 
angajaţi la alt penitenciar, motivat de faptul că prin evacuarea unui număr de deţinuţi raportul deţinuţi-personal s-a modificat. E nevoie ca 
detaşările la penitenciare din zonă să înceteze în favoarea angajării de personal!”, a afirmat preşedintele Sindicatului din Penitenciarul Iaşi, 
Dorin Şcarlii”. 
”Acesta a adăugat că, recent, sub patronajul Instituţiei Prefectului, a fost propusă desfiinţarea penitenciarului şi construirea unor parcuri şi 
parcări în locul acestuia, deşi fondul problemelor din penitenciare este constituit de lipsa de locuri de cazare pentru deţinuţi. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu a instituţiei și s-a solicitat Administrației Naționale a Penitenciarelor să ne comunice informaţiile pe care 
le deține cu privire la cele mai sus menționate. Dosar nr. 7919/2018 
 
42. Odată cu venirea anotimpului cald, în zona centrului vechi al municipiului București s-au extins și terasele, fapt care a dus la ocuparea, în unele 
cazuri, în totalitate a domeniului public. Dacă pe anumite străzi domeniul public a fost ocupat cu mese și scaune, pe altele au fost construite terase 
având structură metalică, cum este de exemplu terasa construită pe strada Băcani colț cu strada Lipscani, blocând astfel o stradă de acces în centrul 
vechi. 
Din cauza acestor terase, accesul unităților de intervenție specială (pompieri, salvare, poliție etc.) este împiedicat. Acest lucru a putut fi observat în 
seara zilei de marți, 15 mai 2018, orele 20:00, când o autospecială de la pompieri, aflându-se în misiune și având semnalele acustice și luminoase 
în funcțiune, nu a putut interveni pe strada Franceză, rămânând blocată între terasele din zona respectivă și fiind obligată de meargă în marșarier 
circa 70-80m pentru a ocoli pe alte străzi.    
Având în vedere că centrul vechi este o zonă cu risc, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență.  Dosar nr. 7923/2018 
 
43. Potrivit informațiilor prezentate de mai multe instituții de presă, o femeie paralizată susține că a fost torturată în arest. Aceasta a povestit 
traumele prin care a trecut în timpul arestului preventiv. 
Având în vedere gravitatea deosebită a faptelor prezentate de presă, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus: efectuarea de anchete la 
Penitenciarul de Femei Târgșor și la Penitenciarul Spital București – Rahova, precum și purtarea de discuții cu persoana implicată în cauză. 
 La anchetele ce vor fi efectuate, de domeniul de activitate armată, justiţie, poliţie, penitenciare, vor participa și reprezentanți ai domeniului 
drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap, precum și ai MNP. Dosar nr. 8019/2018 
 
44. Postul de televiziune B1 TV a difuzat știrea Educație cu BĂȚUL la Bistrița! o fetiță a fost BĂTUTĂ de învățător până a făcut pe ea, în fața 
clasei.   
Incidentul a avut loc în localitatea Bistrița Bârgăului, județul Bistrița, și, potrivit celor prezentate în mass-media, eleva de clasa a IV-a a fost scoasă 
la tablă pentru a rezolva un exercițiu, însă, pentru că s-a blocat și nu a vorbit deloc, învățătorul a început să o lovească cu un băț. Din cauza fricii, 
eleva nu și-a mai controlat nevoile fiziologice. 
Învățătorul este pensionar, însă încă predă pentru că învățătoarea de pe postul respectiv se află în concediu de maternitate. 
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Părinții elevei au depus plângere la Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița, precum și la Inspectoratul Județean Școlar Bistrița. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat Inspectoratului Școlar Bistrița să ne comunice rezultatele cercetărilor întreprinse de către 
această instituție, precum și măsurile adoptate. Dosar nr. 8033/2018 
 
45. Posturile de televiziune DIGI 24, Știrile ProTv și Antena 3 au difuzat în data de 29 mai 2018, știrea conform căreia un copil, în vârstă de 9 ani, 
și-a înjunghiat mortal bunica, în vârstă de 70 ani, într-un conflict spontan. 
Conform reportajelor difuzate, conflictul a pornit de la faptul că bunica i-a cerut copilului să-și facă temele și să nu se mai joace la calculator, iar 
acesta a ripostat, lovind-o de mai multe ori, în zona gâtului, cu un cuțit de bucătărie. 
După comiterea crimei, la care se pare că ar fi asistat și fratele său în vârstă de 7 ani, copilul agresor a sunat la 112, anunțând cele întâmplate și 
cerând ajutor. 
Din informațiile prezentate a reieșit faptul că minorul era diagnosticat cu ADHD, manifesta un comportament agresiv cu cei din jur și nu urma un 
tratament medicamentos, iar în urmă cu un an l-ar fi lovit pe fratele său mai mic cu o piatră, spărgându-i capul. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1. Dosar 
nr. 8169/2018 
 
46. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Copil de 7 ani, umilit în curtea unei grădinițe: A fost lovit, pus să 
mănânce urzici și melci și să lingă pantofi.   
Potrivit celor prezentate de mass-media, copilul de 7 ani a pătruns în curtea grădiniței pentru a-și recupera mingea, unde a fost agresat și umilit de 
alți cinci copii, fiind forțat să mănânce urzici și un melc. Trei dintre agresori sunt colegi cu victima, frecventând cursurile Școlii Gimnaziale 
Merișani, iar unul dintre ei este în grija unor localnici, mama acestuia fiind plecată în străinătate. Agresorii au filmat incidentul, imaginile fiind 
prezente în mediul online. S-au întreprins demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și la Școala Gimnazială 
Merișani. Dosar nr. 8411/2018  
 
47. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma  informațiilor apărute în presă potrivit cărora, o persoană de sex feminin, cunoscută 
consumatoare de substanțe stupefiante, deținută în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă București din data de 30 mai 2018 a decedat în cursul 
dimineții de 8 iunie 2018.  
Reprezentanții locului de deținere au fost sesizați la ora 5.45 am de către o altă persoană privată de libertate, cazată în aceeași cameră de deținere; 
un angajat din cadrul personalului medical s-a prezentat la ora 5.47, după o scurtă evaluare s-a apelat Serviciul 112, imediat după ora 6.00 sosind 
primul echipaj SMURD, care, după efectuarea investigațiilor primare, a decis solicitarea unei alte ambulanțe, cu medic, pentru efectuarea 
manevrelor de resuscitare. Cea de-a doua ambulanță a sosit la ora 6.22, au fost efectuate manevrele de resuscitare, iar la ora 7.22 s-a constatat 
decesul.  
Cauza formează obiectul unui dosar în curs de instrumentare de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din cadrul 
Poliției Capitalei. S-au întreprins demersuri la Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă București pentru obținerea datelor 
relevante. Dosar nr. 8533/2018 
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48. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma unui reportajului O elevă cu deficiențe a fost lovită și amenințată cu moartea de 
profesoară. Incidentul s-a petrecut la Liceul pentru Deficienți de Auz Cluj. S-au întreprins demersuri la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj. De asemenea, s-a propus efectuarea unei anchete de către BT Cluj-Napoca, la Liceul pentru 
Deficienți de Auz Cluj. Dosar nr. 8694/2018 
 
49. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului Strigător la cer! Un bătrân a încasat o amendă URIAȘĂ pentru că-şi 
construia propriul cavou – ce explicaţii incredibile au găsit autorităţile. Potrivit materialului de presă, cetățeanul a început lucrarea în cimitirul din 
satul Bibeşti, dar a fost amendat cu 60.000 de lei de inspectorii de muncă. Aceştia au declarat că cetățeanul în cauză a angajat trei lucrători, fără a 
le întocmi contracte legale.  
În articol se relata că în urma descinderii inspectorilor de la I.T.M. Gorj, în urma sesizării unor polițiști de la IPJ Gorj, s-a constatat că proprietarul 
lucra alături de persoanele pe care le chemase să-l ajute la construcţia cavoului, fapt ce a dus la amendarea cu suma de 60.000 lei. Inspectorii de 
muncă au descins în cimitir, la sesizarea polițiștilor, şi l-au sancționat pe bătrân. S-au întreprins demersuri la Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Gorj. Dosar nr. 8923/2018 
 
50. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în legătură cu reportajul Centrul din plasament din Periș, un IAD pe 
PĂMÂNT! Violuri, abuzuri și violență: copiii mai mari i-au violat pe cei mai mici, cu retard!. Avocatul victimelor a declarat că abuzurile ar fi avut 
loc în centru, iar unul dintre agresori, în vârstă de 16 ani, şi-a recunoscut fapta la audieri. Poliția Ilfov s-a autosesizat, iar cazul face obiectul unei 
anchete a DGASPC. S-a dispus efectuarea unei anchete la Centrul de Plasament Periș, Ilfov. Dosar nr. 8938/2018  
 
51. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului Tuberculoză depistată într-o școală din Constanța! Părinții sunt 
alarmați, în care era prezentată situația de la Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Constanța. 
S-a dispus efectuarea de anchete de către Biroul Teritorial Constanța la: Școala Gimnazială nr. 12 „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Constanța, 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția de Sănătate Publică Constanța. Dosar nr. 8939/2018   
 
52. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma mai multor reportaje referitoare la solicitările copiilor diagnosticați cu diabet zaharat 
de tip I și a părinților acestora de a le fi decontată, de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, achiziționarea unor dispozitive cu senzor 
pentru măsurarea valorilor glicemiei. 
Potrivit celor relatate în presă, peste 3500 de copii diagnosticați cu diabet de tip I sunt nevoiți să trăiască zilnic cu tratamente complicate, scheme 
de alimentație și zeci de înțepături pentru a afla glicemia. Câțiva dintre ei au cerut astăzi ajutor autorităților din sănătate. Micii pacienți vor senzori 
decontați prin care să-și măsoare glicemia fără ace. S-au întreprins demersuri la Ministerul Sănătății și la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 
Dosar nr. 8940/2018 
 
53. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma știrii Loc de parcare pentru persoanele cu handicap ocupat de o construcție, în care 
se semnala faptul că magazinul Kaufland Târgu-Jiu s-a extins peste un loc de parcare al persoanelor cu dizabilități. S-au întreprins demersuri la 
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Dosar nr. 8941/2018 



13 
 

 
54. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Bărbat dispărut din căminul de bătrâni de la Slatina a fost găsit la 
marginea orașului, în care era descrisă situația unui bătrân de 79 de ani dispărut din centrul de îngrijire unde se afla internat de doar o zi. S-a 
dispus efectuarea unei anchete la Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina de către BT Craiova. 
Dosar nr. 8942/2018 
 
55. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Suspiciuni de viol la unul dintre Centrele de terapie unde sunt internate 
persoane cu handicap. Victima, o tânără cu retard mintal. Conform reportajului, există o plângere depusă de unul dintre asistenții Centrului care a 
reclamat faptul că unul dintre beneficiari, o tânără în vârstă de 23 de ani, diagnosticată cu retard mintal, a fost victima unui viol. Totodată, polițiștii 
din Prahova au deschis o anchetă vizând suspiciuni de agresiune sexuală şi viol. S-a dispus efectuarea unei anchete de către BT Ploiești, la Centrul 
Pilot de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor Adulte cu Handicap „Casa Rozei” Urlați. Dosar nr. 8944/2018 
 
56. Instituţia Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informaţiilor prezentate în mass-media, potrivit cărora, în data de 2 iunie, la miezul 
nopţii, pe Bd. Regina Maria, nr. 43 din Capitală, o femeie a fost bătută cu bestialitate de fiul ei, în vârstă de 40 de ani, cunoscut cu tulburări psihice 
grave. S-au întreprins demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 4 și Direcția Generală a Municipiului 
București - Poliția Sector 4. Dosar nr. 8945/2018 
 
57. Avocatul Poporului a luat cunoștință, din mass-media despre lipsa unor medicamente esențiale pentru tratamentul cancerului, respectiv 
Cisplatin, Bleomicin, Osetron și Folinatul de Calciu. 
S-au solicitat informaţii Ministerului Sănătății, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, solicitând să ne comunice 
măsurile dispuse în prezent, precum și strategia de prevenire a apariției unor incidente asemănătoare, pentru viitor. Dosar nr. 8946/2018 
 
58. În data de 4 iunie 2018, pe portalul de știri www.actualmm.ro a fost prezentat reportajul DISCRIMINARE RASIALĂ ÎN BAIA MARE – Unui 
copil de etnie romă i s-a interzis accesul pe un tobogan gonflabil amplasat în Centrul Vechi.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost efectuate demersuri la Primăria Municipiului Baia Mare și la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Maramureș. Dosar nr. 9132/2018 
 
59. În data de 18 iunie 2018, postul de televiziune Antena 1 a difuzat în cadrul emisiunii Observator știrea Copilă de 13 ani, smulsă de lângă mamă 
în plină zi și batjocorită pe un câmp de trei bărbați. Femeia a privit neputincioasă cum îi este răpită fiica. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu 
și au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și Inspectoratul Județean de Poliție Olt 
Dosar nr. 9136/2018 
 
60. Instituția Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma informațiilor apărute în presă, potrivit cărora în acest an, România a ajuns pe primul 
loc în Europa la numărul de accidente grave, iar lipsa infrastructurii rutiere moderne agravează și ea situația. S-au întreprins demersuri la Direcția 
Rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Dosar nr. 9325/2018  
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61. În data de 20 iunie 2018, canalele de televiziune ProTV și  Antena 1 au difuzat știrea conform căreia o fetiță  în vârstă de 3 ani din Municipiul 
Cluj Napoca a fost violată de către un băiat de 16 ani, posibil rudă cu victima. Ulterior, știrea a fost preluată atât de alte posturi de televiziune, cât 
și de ziare, care au furnizat informații pe măsură ce au apărut declarații ale polițiștilor implicați în soluționarea cazului. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la: Direcția de Asistență Socială a Primăriei Municipiului Cluj Napoca și 
la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj. Dosar nr. 9328/2018 
 
62. Potrivit informațiilor apărute în presă la data de 27 iunie 2018, după mărturiile (...) șocante ale lui Fane Capățână și ale lui Georgiev Toni, 
peste 2000 de deținuți au formulat o petiție (...) adresată Comisiei Juridice a Senatului României, propunând anumite amendamente la legea 
grațierii, criticând cuantumul exagerat al pedepsei închisorii și condițiile inumane de detenție din Penitenciarul Giurgiu. De asemenea, numitul 
Ștefan Dinu (Fane Căpățână) a relatat anumite aspecte referitoare la condițiile de detenție necorespunzătoare din Penitenciarul Giurgiu și 
agresarea fizică repetată a deținuților. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Penitenciarul Giurgiu. Dosar nr. 9614/2018 
 
63. În data de 25 iunie 2018 pe site-ul de știri www.zf.ro a fost prezentat reportajul intitulat Unu din cinci tineri nu muncește sau nu studiază. 
Reportajul prezinta datele Eurostat aferente anului 2017, potrivit cărora în România trăiesc aproape 1,5 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 
18 și 24 de ani, din care 19,3% nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au vreun loc de muncă. Acest procent este peste media europeană 
de 14,3% iar țările unde sunt înregistrate cele mai mici procente ale tinerilor care nici nu lucrează și nici nu studiază au fost înregistrate în 
Olanda(5,3%), Slovenia(8%), Austria(8,1%), Luxemburg și Suedia(8,2%), Republica Cehă(8,3%), Germania (8,6%) și Danemarca(9,2%).  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a fost întreprinse demersuri la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Dosar nr. 9615/2018. 
 
64. Potrivit informațiilor apărute în presă la data de 26 iunie 2018, un agent de poliție a fost filmat în timp ce agresa fizic un sătean în județul 
Vaslui. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Dosar nr. 9688/2018 
 
65. Potrivit art. 13 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în 
temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării 
Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri 
sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și 
Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 
februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 
„(1)Comisiile județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
și a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a soluționa, prin hotărâre, cererile de acordare a despăgubirilor 
înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, după cum urmează: 
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a)în termen de 9 luni, comisiile care mai au de soluționat un număr de până la 500 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
b)în termen de 18 luni, comisiile care mai au de soluționat un număr între 501 și 1.000 de cereri, depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
c)în termen de 36 de luni, comisiile care mai au de soluționat un număr de peste 1.000 de cereri depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
(2)Termenele prevăzute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2015”. 
Astfel, termenul în care Comisiile județene, respectiv a municipiului București, aveau obligația de a soluționa, prin hotărâre, cererile de acordare a 
despăgubirilor a expirat. 
S-au întreprins demersuri la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, în vederea comunicării situației centralizatoare pe fiecare județ 
cu privire la aplicarea prevederilor legale de către comisiile județene, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare. Dosar nr. 9848/2018 
 
66. Potrivit informațiilor apărute în presă la data de 28 iunie 2018, un deținut, condamnat la pedeapsa de 28 de ani închisoare, s-a sinucis prin 
spânzurare în grupul sanitar al camerei de deținere din penitenciarul în care era încarcerat; agenții de pază au fost chemați de o altă persoană 
privată de libertate din aceeași cameră de deținere, personalul medical din penitenciar a intervenit prompt, a fost solicitată și s-a acordat intervenția 
de către un echipaj SMURD, dar, după 40 de minute, a fost declarat decesul acestuia. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Administrația Națională a Penitenciarelor. Dosar 9871/2018 
 
67. Potrivit informațiilor apărute în presă la data de 27 iunie 2018, un cetățean român a fost condamnat la pedeapsa cu moartea prin hotărârea 
judecătorească definitivă pronunțată de Curtea Federală de Justiție a Regatul Malaysiei, apărătorii condamnatului urmând să depună o cerere de 
grațiere; Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României la Kuala Lumpur s-au implicat și au întreprins „toate demersurile posibile în 
vederea acordării de asistență”. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României în Regatul  
Malaysiei. Dosar nr. 9917/2018 
 
68. Potrivit unui articol apărut în mediul on-line în Cluj-Napoca un bărbat care ar fi provocat un scandal a fost pus la pământ și lovit de polițiști.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost solicitate informații Inspectoratului Județean de Poliție Cluj pentru comunicarea informațiilor 
deținute în legătură cu aspectele prezentate de presă. Dosar nr. 9955/2018 
 
69. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urm unei știri care prezenta situația unei persoane cu handicap care a fost îmbarcată pe un scaun cu 
rotile de doi angajați ai Aeroportului fin Suceava și transportată pe scări la bordul aeronavei, fără să existe construite rampe de acces pentru 
persoanele cu astfel de deficiențe. S-au solicitat informații Aeroportului din Suceava, precum și măsurile luate pentru remedierea situației create. 
Dosar nr. 9983/2018 
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70. În data de 2 iulie 2018, pe site-ul de știri www.mesagerulhunedorean.ro a fost prezentat reportajul Pensionar din Petroșani, executat silit fără 
milă. În acesta era prezentat cazul unui pensionar, în vârsta de 65 de ani, rezident al unui azil din Petroșani, care, ca urmare a procedurilor de 
executare silită pentru recuperarea unui debit de 500 RON, datorat fiicei sale în urma majorării pensiei de întreținere, trebuie să plătească cheltuieli 
de executare silită în cuantum de 3000 RON.  
Reportajul susține că hotărârea instanței de majorare a cuantumului pensiei de întreținere de la 22% la 25% nu a ajuns la Casa Județeană de Pensii 
și astfel nu s-au putut face modificările necesare. S-au întreprins demersuri la Casa Județeană de Pensii Hunedoara și Camera Executorilor 
Judecătorești Alba-Iulia. Dosar nr. 10331/2018 
 
71. Zonele pietonale din centrul Bucureștiului s-au transformat, în ultimii ani, în obstacole pe care oamenii trebuie să le ocolească. Pavajul sărit de 
la Universitate, zona Pieței Unirii și Centrul Vechi, de care mulți bucureșteni și turiști se lovesc zilnic, pare că nu reprezintă o prioritate pentru 
autorități.   
Oamenii se împiedică din cauza plăcilor mișcătoare din asfalt, iar în timpul ploilor, sunt udați de apa strânsă sub ele. 
Hot News.ro a semnalat în repetate rânduri starea avansată de degradare a trotuarelor și străzilor din Centrul Vechi, însă situația este neschimbată.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Primăriei Municipiului București. Dosar nr. 11270/2018 
 
72. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Copil de 9 ani găsit în COMĂ alcoolică pe un câmp. Ce s-a întâmplat de fapt?. 
Potrivit celor relatate în mass-media, minorul a fost găsit pe un câmp, în stare de inconștiență și transportat la Spitalul Județean Mavromati din 
Botoșani, în stare gravă. S-au solicitat informații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și de la Inspectoratul 
Județean de Poliție Botoșani. Dosar nr. 11670/2018 
 
73. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma știrii Bebeluș în stare critică, la Timișoara, după ce i s-a dat să mănânce ciuperci otrăvitoare, 
difuzată de postul Antena 1. Potrivit celor relatate în mass-media, doi copii din localitatea Herneacova, unul în vârstă de 12 ani și altul de doar 11 
luni se află internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara, după ce s-au intoxicat cu bureți. S-au 
întreprins demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara și la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” Timișoara 
Dosar nr. 11671/2018 
 
74. Potrivit postului de televiziune Antena 3, precum și a mai multor canale mass-media, în noaptea de 8 spre 9 august 2018, o persoană privată de 
libertate a decedat în Spitalul Carol Davila din București, în urma unui infarct. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unor 
anchete la 
Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Giurgiu și Penitenciarul Jilava în legătură cu decesul persoanei private de libertate. Dosar nr. 11697/2018 
 
75. În data de 6 august 2018, ziarul Libertatea a publicat un articol privind cazul unui minor în vârstă de 11 ani, rămas blocat într-un gard metalic 
din Parcul Luceafărului Călărași. 
Accidentul s-a produs în timp ce copilul juca fotbal. Acesta a alunecat pe iarbă, intrând cu capul în gardul metalic, iar o bucată din gard i-a străpuns 
capul. Echipajul de descarcerare a intervenit eliberând copilul, iar Serviciul de Ambulanță Călărași l-a transportat la spital. 
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Ulterior, copilul a fost preluat de un elicopter SMURD, transportat la Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni din București și operat. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Primăriei Municipiului Călărași și la Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Călărași. Dosar nr. 11759/2018 
 
76. Avocatul Poporului a luat cunoștință, din mass-media despre condițiile în care se lucrează în unul dintre cele mai mari spitale din România: 
„muștele de la morgă intră în blocul operator, pentru că în camera unde se pregătesc materialele necesare operațiilor nu e aer condiționat, sunt 
40 de grade și trebuie deschise geamurile”. 
Faţă de cele expuse, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a solicitat informații Corpului de Control al Ministerului Sănătății, Direcției de 
Sănătate Publică și conducerii Spitalului Universitar de Urgență București. Dosar nr. 11824/2018 
 
77. În data de 8 august 2018, la postul de televiziune Digi 24, ulterior și pe alte canale mass-media a apărut o informație potrivit căreia o femeie de 
63 de ani internată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” şi dată dispărută de către familie din 2 august, a fost găsită moartă, 
miercuri, în curtea unității medicale. 
Femeia a fost găsită moartă, într-o zonă cu vegetaţie înaltă, motiv pentru care a fost sesizat Serviciul Omoruri. Cadavrul a fost ridicat pentru 
necropsie, dar din primele verificări nu au fost sesizate urme de violenţă. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”. Dosar nr. 11950/2018 
 
78. În data de 6 august 2018, canalul de știri Observator TV a prezentat cazul unei femei din Vicovu de Sus, ce a mers la Spitalul Municipal  „Sf. 
Doctori Cosma și Damian” Rădăuți pentru a da naștere celui de-al treilea copil, însă atât mama cât și copilul au decedat. Conform celor relatate, la 
spital, medicii i-au administrat o injecție pentru dilatație, iar după patru ore, aceasta a fost trimisă acasă. În cursul nopții starea de rău s-a accentuat, 
femeia a revenit la spital, unde a dat naștere unui copil ce a decedat.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Colegiul Medicilor Suceava și Spitalul Municipal „Sf. Doctori Cosma și 
Damian” Rădăuți. Dosar nr. 11974/2018 
 
79. Potrivit informațiilor apărute în presă, un jandarm a agresat fizic un sătean în județul Vaslui. Incidentul a avut loc la data de 5 august 2018, 
ulterior apelării Serviciului 112 de către un locuitor al satului Racova, comuna Gârceni, județul Vaslui, care a sesizat deținerea de arme albe de 
către o persoană, domiciliată în același sat. O patrulă a Jandarmeriei a intrat în curtea acestuia din urmă, a avut loc o altercație, iar la momentul la 
persoana în cauză a încercat să intre în casă a fost agresat fizic de către un jandarm, prin aplicarea de lovituri de mare intensitate, cu picioarele, în 
zona abdomenului, ceea ce a determinat leziuni la nivelul splinei și a ficatului și a impus realizarea unei intervenții chirurgicale de urgență. Pe 
fondul stării de tensiune psihică determinată de aceste evenimente s-a declanșat travaliul concubinei victimei, aflată în ultimul trimestru al sarcinii. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a întreprins demersuri la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui. Doar nr. 12230/2018 
 
80. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma articolului Pacient cu handicap grav ținut dezbrăcat pe holurile Spitalului Județean din 
Craiova. S-a dispus efectuarea unei anchete de către reprezentanții  BT Craiova la Spitalul Județean din Craiova. Dosar nr. 12681/2018 
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81. În data de 29 august 2018, canalul de știri Realitatea.net a relatat știrea conform căreia, în noaptea de 28-29 august 2018, o adolescentă în 
vârstă de 14 ani din Hulubești, județul Dâmbovița, a decedat, căzând de la o înălțime de aproximativ 7 metri, de pe un stâlp de înaltă tensiune. 
Din conținutul articolului reieșea faptul că accidentul s-a produs la ora 3 noaptea, iar fata se afla în compania altor copii. 
Poliția face cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor producerii evenimentului, fiind deschis un dosar penal pentru ucidere din 
culpă. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Hulubești, Județul 
Dâmbovița și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița. Dosar nr. 12684/2018 
 
82. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în urma reportajului Bătrân în scaun rulant, bătut de un îngrijitor. Directorul centrului social: El a 
început, difuzat de postul Digi 24. În reportaj a fost prezentat situația uni bătrân de 83 de ani, imobilizat în scaun cu rotile, bătut de un îngrijitor în 
Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești, județul Vâlcea.  
S-au întreprins demersuri la Consiliul Județean Vâlcea și s-a dispus efectuarea unei anchete la Centrul de Asistență Medico-Socială Lădești, județul 
Vâlcea, de către reprezentanții BT Pitești. Dosar nr. 12706/2018 
 
83. În ziarul Libertatea a fost publicată o ştire care prezenta cazul unei bătrâne de 82 de ani, care este surdă, ignorată de asistentul social plătit de 
primărie, și care trăiește din venitul minim garantat în cuantum de 140 lei și din mila vecinilor.    
Din articol reieșea că bătrâna ar fi putut beneficia de drepturile ce decurg din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de pensie de agricultor potrivit legislației în vigoare, însă pentru 
obținerea acestora sunt necesare o serie de proceduri de întocmire a dosarelor care să conțină actele justificative pentru acordarea acestor drepturi. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Primăria comunei Popricani, județul Iași. Dosar nr. 12710/2018 
 
84. În data de 29 august mai 2018, pe portalul de știri www.mediafax.ro a fost publicat reportajul Cruzime inimaginabilă! O femeie din Sălaj și-a 
ținut nepotul de opt ani 20 de ore în genunchi, legat la gură, fără mâncare şi apă, care prezinta situația a doi minori, în vârstă de 8, respectiv 14 
ani, încredințați în plasament mătușii materne. 
Potrivit celor relatate în mass-media, minorul de 8 ani a fost supus unor pedepse inumane și de o cruzime ieșită din comun și, sub amenințarea cu 
cuțitul, determinat să efectueze activități cu caracter sexual, pe care sora sa era obligată să le filmeze.  
De asemenea, se precizează că femeia a fost reținută de procurorii DIICOT pentru rele tratamente aplicate minorului, agresiune sexuală și 
participație improprie la infracțiunea de pornografie infantilă. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj 
de către reprezentanții BT Oradea. Dosar nr. 12793/2018 
 
85. În data de 28 august mai 2018, pe portalul de știri www.romaniatv.net  a fost publicat reportajul Caz halucinat la Dâmboviţa: un copil în comă, 
refuzat de Ambulanţă după un accident rutier. DSU face verificări, potrivit căruia, în comuna Bolovani, județul Dâmbovița, a avut loc un grav 
accident rutier, care s-a soldat cu rănirea gravă a unui minor în vârstă de 8 ani.  
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Totodată, potrivit celor prezentate în mass-media, persoanele sosite la fața locului au încercat să apeleze numărul unic de urgențe 112, însă li s-a 
răspuns abia la al șaselea apel, iar dispecerul le-a comunicat că nu există nicio ambulanță disponibilă, recomandând apelantului continuarea 
transportului cu autoturismul propriu către Spitalul din localitatea Titu. 
Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență au declarat presei că s-au autosesizat și se vor face verificări cu privire la acest caz.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Departamentul pentru Situații de Urgență. Dosar nr. 12815/2018 
 
86. Presa scrisă și audiovizuală a difuzat, în data de 3 septembrie 2018, știrea conform căreia pe rețelele de socializare au fost postate imagini cu o 
fetiță, ce era lovită de către mamă, în contextul în care aceasta povestise învățătoarei aspecte din viața de familie, lipsurile și problemele financiare 
cu care se confruntă, exprimându-și nevoia de ajutor și afecțiune din partea mamei. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse 
demersuri la Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Vorona, județul Botoșani și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Botoșani. Dosar nr. 13171/2018 
 
87. În publicația Ziarul de Iași din 3 septembrie 2018 a apărut articolul Familia acuză tratamentul de la Neuro: L-au răstignit pe tata, însoțit de 
imagini și comentarii ale familiei persoanei respective. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Spitalul Clinic de Urgențe „Prof. dr. Nicolae Oblu”, de către 
reprezentanții BT Iași. Dosar nr. 13183/2018  
 
88. În cadrul emisiunii Acasă la Oamenii Realității a fost abordată ca temă de discuții situația concretă a copiilor surdo-muți care întâmpină 
dificultăți în promovarea evaluării naționale din clasa a 8-a sau a Bacalaureatului. Conform reportajului, limbajul mimico-gestual presupune o altă 
topică a frazei, o altă gramatică, fapt ce îngreunează rezolvarea subiectelor, în special la disciplina limba și literatura română. Unul dintre invitați, 
profesor la Liceul Tehnologic Special Nr. 3, unitate de învățământ special destinat elevilor cu deficiențe de auz, a scos în evidență faptul că 
învățământul special este unul generalizat și nu este adaptat fiecărei dizabilități în parte. Spre exemplu, elevii cu dizabilități de auz au nevoie de 
mai mulți ani pentru a promova examenul de Bacalaureat deoarece aceștia se pregătesc separat, în fiecare an la o materie diferită pentru că 
metodele de predare și evaluarea nu sunt adaptate nevoilor lor.  
În cadrul emisiunii au fost aduse în discuții următoarele soluții: corectarea lucrărilor de către profesori familiarizați cu limbajul mimica-gestual, 
adaptarea metodelor de predare la nevoile elevilor cu deficiente de auz și recunoașterea limbajului mimico-gestual ca limba maternă (a fost dat 
exemplul elevilor care aparțin minorităților naționale care beneficiază de predare, manuale și evaluare în limba lor maternă).  
     Nu în ultimul rând, s-a precizat că au fost depuse memorii și adrese la ministerul de profil însă acestea au rămas nesoluționate. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, fiind dispuse următoarele: 
- transmiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale în vederea obținerii uni punct de vedere legat de problema semnalată;   
- contactarea asociațiilor nonguvernamentale specializate în vederea obținerii de informații suplimentare legate de prezentul subiect;   
- efectuarea unei vizite la Liceul Tehnologic Special Nr. 3 pentru familiarizarea cu nevoile speciale de învățământ ale copiilor cu deficiențe de auz. 
Dosar nr. 13311/2018 
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89. Presa scrisă și audiovizuală a difuzat, în data de 12 septembrie 2018, știrea conform căreia o elevă a Liceului Sportiv din Botoșani, în vârstă de 
15 ani, a fost violată de către profesorul de sport. Incidentul s-a produs în contextul în care părinții minorei au apelat la profesorul de sport pentru a 
interveni în vederea transferului minorei la un alt colegiu din Botoșani, după finalizarea clasei a IX-a. 
Conform celor relatate, profesorul s-a întâlnit cu minora, încercând să o convingă să renunțe la transfer, apoi s-a oferit să o conducă cu mașina 
acasă. Pe drum, profesorul a schimbat traseul, conducând spre marginea unei păduri din apropiere, acolo unde s-a produs abuzul. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și 
la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Dosar nr. 13339/2018 
 
90. Hotnews.ro a difuzat, în data de 12 septembrie 2018, imagini revoltătoare cu un copil, bătut de polițiștii locali ai Sectorului 3 București și legat 
cu cătușele de un coș de gunoi, pentru că ar fi pescuit în lacul I.O.R. Prietenul lui, care a reușit să filmeze agresiunea, a fost și el lovit de polițiști. 
Având în vedere aspectele prezentate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la: Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 București, Poliția Locală Sector 3 București și  Consiliului Local – Primăria Sector 3 
București. Dosar nr. 13340/2018 
 
91. În data de 29 august mai 2018, pe portalul libertatea.ro a fost publicat reportajul ROMÂNI AI NIMĂNUI. Familie cu nouă copii din Popricani, 
lăsată fără alocație de primar, care prezinta situația unei familii din comuna Popricani, județul Iași. 
Potrivit celor relatate în mass-media, primarul comunei Popricani a comunicat familiei că nu mai poate beneficia de alocația pentru susținerea 
familiei deoarece tatăl încasează venituri în Anglia, însă nu poate prezenta documente în acest sens, pentru că desfășoară doar activități lucrative 
temporare și fără forme legale. 
Totodată, rezultă că, la nivelul comunei Popricani există unele disfuncționalități în ceea ce privește transportul elevilor la/de la școală. Astfel, pe 
raza comunei circulă doar două microbuze, copiii fiind nevoiți să circule în picioare, alături de navetiști, în condiții improprii și lipsite de siguranță.  
În plus, copiii trebuie să plătească 125 lei abonament pentru transportul cu microbuzul, în timp ce angajații primăriei beneficiază de gratuitate. La 
începutul anului școlar, trei dintre copiii familiei în cauză urmează să meargă la colegiu în Iași, doi la gimnaziu, în comuna învecinată, Dorobanț, 
trei la școala primară din sat și unul la grădiniță, iar costurile de transport depășesc posibilitățile financiare ale familiei. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea unei anchete la Primăria comunei Popricani, județul Iași de către  reprezentanții BT 
Iași. Dosar nr. 13764/2018 
 
92. În data de 17 septembrie 2018, cotidianul Observatorul de Prahova a publicat știrea  - Elev agresat de un coleg la Școala „Prof. Nicolae 
Simache” din Ploiești, care prezinta un caz de violență fizică ce a avut loc chiar în incinta unității de învățământ. 
Potrivit celor relatate în mass-media, un elev în vârstă de 13 ani a fost lovit de mai multe ori în zona capului de către un coleg în vârstă de 14 ani, 
incidentul fiind sesizat unei patrule de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova, în timp ce asigura măsuri de ordine 
publică în zona școlii. 
Conducerea școlii, împreună cu patrula de jandarmi, au vizionat imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video, confirmându-se, astfel, 
agresiunea și fiind identificat agresorul.  
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Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova au declarat că patrula în cauză a întocmit actele de sesizare cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de lovire și alte violențe. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la  Școala „Prof. Nicolae Simache” din Ploiești și la Inspectoratul Școlar 
Județean Prahova. Dosar nr. 16320/2018 
93. În data de 17 septembrie 2018, pe site-ul postului de televiziune Digi24 a fost publicată știrea Elev bătut crunt la un liceu din Giurgiu. Anchetă 
după cinci luni de la agresiune, în care era prezentat un incident care a avut loc în luna aprilie, la Liceul „Viceamiral Ion Bălănescu” din 
Municipiul Giurgiu. 
Potrivit celor relatate în mass-media, un elev al acestei unități de învățământ a fost bătut de mai mulți colegi, agresiunea fiind filmată și postată 
ulterior pe rețelele de socializare. În urma apariției în spațiul public a acestei filmări, organele de poliție s-au sesizat din oficiu, în cauză fiind 
întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. 
Totodată, este menționat faptul că, deși agresiunea a avut loc în urmă cu cinci luni, la data respectivă, conducerea unității de învățământ a 
întreprins o anchetă internă și a sancționat elevii implicați, însă nu a raportat incidentul poliției. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Liceul ”Viceamiral Ion Bălănescu” din Municipiul Giurgiu și la 
Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. Dosar nr. 16321/2018 
 

94. În data de 17 septembrie 2018, postul de televiziune Antena 1 a difuzat, în cadrul emisiunii Observator, știrea Un copil de clasa a IV-a a fost 
călcat pe cap de un coleg în curtea școlii, care prezinta un incident ce a avut loc la Școala din satul Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov. 
Potrivit celor relatate în mass-media, elevul a fost lovit cu pumnii, cu o sticlă de apă și, ulterior călcat cu picioarele pe cap de către un alt coleg. 
Mama elevului agresat susține că acesta a mai fost bătut și în cursul anului trecut de către același coleg. 
De asemenea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov a declarat că în cauză a fost deschis un dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe, urmând a fi verificat și modul în care cadrele didactice și-au făcut datoria, să nu existe nicio 
suspiciune de neglijență în serviciu. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov și la 
Școala cu Clasele I-VIII Dârvari. Dosar nr. 16322/2018 
 
95. În data de 13 septembrie 2018 pe site-ul de știri www.observator.tv a fost prezentat reportajul intitulat În fiecare zi, o mamă își cară în braţe 
fiul imobilizat, ca să-l ducă la școală. Autobuzul cu care face naveta nu are rampă, în care era descrisă situația unei mame nevoită să-şi care în 
braţe fiul imobilizat ca să-l ducă la şcoală, pentru că autobuzul cu care face naveta pe ruta Popești-Ploiești nu are o rampă de acces pentru persoane 
cu dizabilități. 
Conform articolului de presă, copilul s-a născut cu o boală gravă a picioarelor. În prezent, este elev în clasa a zecea a Colegiului Spiru Haret din 
Ploiești și face naveta, alături de mama sa, din localitatea Popești, comuna Brazi.  
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus efectuarea  unei anchete la Consiliul Județean Prahova, de către reprezentanții BT Ploiești. 
Dosar nr. 16588/2018 
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96. Mass-media a dat publicității, în data de 16 septembrie 2018, cazul unui elev în vârstă de 16 ani al Colegiului Tehnic de Arte și Meserii 
„Constantin Brâncuși” din Craiova, care a ajuns la spital cu fractură de maxilar, după ce a fost agresat fizic de un coleg ce practica box la Clubul 
Voința din oraș.  
Elevul a fost jignit și luat peste picior, după o discuție referitoare la vestimentație, apoi lovit cu sălbăticie, moment în care acesta a căzut 
inconștient. Copilului victimă i-a fost acordat primul ajutor în unitatea de învățământ, fiind ulterior transportat la Spitalul de Urgență Craiova, unde 
a suferit o intervenție chirurgicală. Acesta prezenta triplă fractură maxilară. 
După două zile, elevul agresor a mers la spital, a intrat în salonul copilului victimă şi l-a ameninţat că a doua oară nu mai scapă, dacă părinţii nu 
vor retrage plângerea făcută împotriva sa. 
Având în vedere aspectele prezentate de mass-media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a dispus: 
- efectuarea unei anchete la Colegiul Tehnic de Arte și Meserii „Constantin Brâncuși” din Craiova de către reprezentanții BT Craiova; 
- sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, pentru includerea copilului victimă într-un program personalizat de 
terapie și consiliere psihologică; 
- formularea unei plângeri penale, adresate Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în conformitate cu prevederile art. 15, lit. n) din Legea nr. 
3/19975 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată. Dosar nr. 16621/2018 
 
97. Pe rețele de socializare a apărut o informație conform căreia, un veteran de război, batalionul de infanterie, în vârstă de 98 de ani, are o pensie 
de doar de 300 de lei și vinde flori ca să se poată întreține.  
 Potrivit art. 1 alin (3) din O.U.G. nr. 6/2009, pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 lei începând cu data de 1 
aprilie 2009 și de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009. 
*) În anul 2015, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 400 lei. 
*) În anul 2016, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 400 lei. 
*) Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 520 lei. 
De asemenea, potrivit art. I alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, 
„Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2018 nivelul indemnizației sociale 
pentru pensionari este de 640 lei”. 
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la Casa Națională de Pensii Publice și la Casa Sectorială de Pensii a 
Ministerului Apărării Naționale. Dosar nr. 16725/2018 
 
98. În data de 19 septembrie 2018, sub titluri precum: Imagini înfiorătoare la Câmpia Turzii. Tineri drogați, în agonie, pe străzile orașului. Drogul 
ZOMBIE face ravagii la Câmpia Turzii, mass-media a prezentat o situație alarmantă existentă la nivelul orașului Câmpia Turzii, județul Cluj, unde 
a pătruns în rândul tinerilor un drog de mare risc, denumit „Zombie”.  
Imaginile surprinse arată mai mulți tineri care par a fi sub influența drogurilor și care zac prăbușiți pe trotuare și prin parcurile localității, tineri 
despre care presa relatează că au ajuns, în cele din urmă, în stare gravă, la spital. 
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au declanșat o anchetă cu privire la această situație. 
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Având în vedere gravitatea situației descrise de canalele media, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și au fost întreprinse demersuri la: 
Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, Autoritatea Națională Antidrog, Primăria Câmpia Turzii și Consiliul local Câmpia Turzii. Dosar 
nr. 16726/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


