
Material adresat personalului centrelor de tip 
rezidenţial şi tuturor celor care intră în contact 

cu copiii din centrele de tip rezidenţial

„Toţi copiii au drepturi 
egale de a fi protejaţi 
împotriva violenţei”

CUM PREVENIM
- recrutarea şi selecţia de personal corespunzător

- condiţii adecvate de muncă pentru personal

- programe de formare şi supervizare pentru personal, 
inclusiv pe tema violenţei asupra copilului, disciplinare 
pozitivă şi participarea copilului 

- dezvoltarea în rândul personalului de îngrijire, a unor 
mecanisme de a face faţă situaţilor stresante (tehnici de 
respiraţie, time-out, comunicare asertivă, relaxare etc)

- stabilirea unor proceduri clare, de intervenţie pentru 
situaţiile de criză, discutate şi analizate împreună cu toate 
persoanele de îngrijire

- facilitarea schimburilor de experienţă

- un bun mecanism pentru participarea copilului

- dacă este cazul, iniţierea de acţiuni de advocacy în baza 
lecţiilor învăţate

„Violenţa între copii 
nu trebuie tolerată”.

RAPORTAREA 
SUSPICIUNILOR 

DE VIOLENȚĂ
Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana 
care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are 
suspiciunea unui abuz asupra copilului, are obligația 
de a semnala imediat (în termen de maxim 2 ore de la 
semnalarea acestuia) cazul către conducerea furnizorului 
de servicii sociale care administrează centrul. În situația 
în care situația de abuz, sau neglijare a fost identificată 
într-un centru administrat de furnizori privați de servicii 
sociale, coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, 
persoana care a identificat, are obligația de a sesiza 
direcția generală de asistență socială și protecția copilului 
în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.

Toate celelalte persoane care au o suspiciune de violenţă 
asupra copiilor din centre rezidenţiale pentru copilul 
separat temporar sau definitiv de părinţii săi au obligaţia 
de a sesiza direcția generală de asistență socială și 
protecția copilului în a cărei rază teritorială a fost 
identificat cazul respectiv.

RESURSE
Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adopţie 
www.copii.ro

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 1

www.dgaspc-sectorul1.ro

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 2

www.social2.ro

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

www.dgaspc3.ro

SOS Satele Copiilor România
www.sos-satelecopiilor.ro 

Federaţia Organizaţiilor 
Neguvernamentale pentru Copil

www.fonpc.ro 

Elaborat în cadrul proiectului „Stabilirea mecanismului 
de raportare și răspuns în situații de suspiciune de 

abuz asupra copiilor din sistemul de protecție specială 
a județului Bacău”, proiect finanţat de Ambasada 
Franţei în România în cadrul apelului de proiecte 

„Consolidarea societății civile românești în sprijinul 
respectării drepturilor si libertăților copiilor, tinerilor 

și a egalității de gen”. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar 
poziția oficială a Ambasadei Franţei în România.

IInstituţia care semnalează........................………………………..........………………………………. 
Nr. înregistrare/ data……………………………………………………………………………………… 
 

FIŞA PENTRU SEMNALAREA OBLIGATORIE  
A CAZURILOR DE ABUZ ŞI NEGLIJARE A COPILULUI 

 
I. Date generale despre copil 
 
 Nume             Prenume                Poreclă   
 

 Sex   
  

                Data naşterii           Vârsta aproximativă  
                   z z             ll             a a  
    Nume, prenume mamă  
     
 Nume, prenume tată 
              
                Nume, prenume reprezentant legal    
  
                Domiciliul declarat al copilului:                                                                
  
                 Judeţ/ Sector              Localitate 
 
 
 Data (intervalul de timp)  la care s-a produs abuzul/ neglijarea    
 
 Locul/adresa unde s-a produs abuzul/ neglijarea 
 
 
 

II. Suspiciune/ situaţie de abuz si/sau neglijare a copilului 

Se pot alege mai multe variante de raspuns 
Nr. 
crt. Tipul de abuz/ neglijare 

Bifaţi dacă 
da 

1. Abuz fizic  
2. Abuz sexual  
3 Abuz emotional  
4. Neglijare  
10. Altele (specificati) 

 
 

 

III. Alte informaţii relevante ............................................................................. ............................................................................. 
............................................................................. ............................................................................. ......................................... 
............................................................................. ............................................................................. ......................................... 
 
 
 
Numele si prenumele persoanei care a completat fisa ............................................................................................................... 
Semnatura ......................................................... 
Data si ora completarii ...................................... 
Coordonate (tel., fax, email)………………………………………………………………………………………………………………. 

M F CNP              



CADRUL 
LEGISLATIV 
„Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi 
individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor 
fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante. 
Măsurile de disciplinare a copilului nu pot fi stabilite 
decât în acord cu demnitatea copilului, nefiind permise 
sub niciun motiv pedepsele fizice ori acelea care se 
află în legătură cu dezvoltarea fizică, psihică sau 
care afectează starea emoţională a copilului (Legea 
nr.272/2004)”

 „În centru este strict interzisă agresarea verbală sau 
fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite conform 
legii (Ordinul MMJS nr.25/2019)”

„Se au în vedere atât formele de abuz (fizic, psihic, 
economic), cât și orice formă de neglijare a persoanei 
sau de tratament degradant la care poate fi supus copilul 
de către personalul centrului, alți copii, eventual membri 
de familie și orice alte persoane cu care copiii au venit în 
contact (Ordinul MMJS nr.25/2019)”.

Violenţa asupra copilului reprezintă forme de rele 
tratamente produse de către părinţi sau de orice altă 
persoană aflată în poziţie de răspundere, putere ori în 
relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare 
actuală sau potenţială asupra sănătăţii acestuia şi 
îi pun în pericol viaţa, dezvoltarea, demnitatea şi 
moralitatea (HG nr.49/2011). 

FORME DE 
VIOLENŢĂ ASUPRA 
COPILULUI
Abuzul 
Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune 
voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de 
răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin 
care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, 
spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, 
sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică 
drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi 
economic.

Neglijarea 
Prin neglijarea copilului se înţelege omisiunea, voluntară 
sau involuntară, a unei persoane care are responsabilitatea 
creşterii, îngrijirii sau educării copilului de a lua 
orice măsură pe care o presupune îndeplinirea acestei 
responsabilităţi, care pune în pericol viaţa, dezvoltarea 
fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea 
corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului şi poate 
îmbrăca mai multe forme: alimentară, vestimentară, 
neglijarea igienei, neglijarea medicală, neglijarea 
educaţională, neglijarea emoţională sau părăsirea 
copilului/abandonul de familie, care reprezintă cea mai 
gravă formă de neglijare.

Exploatarea – tipuri de exploatare a copilului: 
Exploatarea sexuală a copiilor reprezintă o practică prin 
intermediul căreia o persoană, de regulă un adult, obţine 
o gratificaţie sexuală, un câştig financiar sau o avansare, 
abuzând de/exploatând sexualitatea unui copil, încălcând 
drepturile acestuia la demnitate, egalitate, autonomie şi 

bunăstare fizică şi psihică; exemple: prostituţia, turismul 
sexual, comerţul cu căsătorii (inclusiv prin poştă), 
pornografia, striptease-ul.
Exploatarea copilului prin muncă corespunde definiţiei 
celor mai grave forme de muncă a copilului.  
Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării 
şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate 
domestică ori în afara familiei, inclusiv în instituţii de 
învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie 
sau în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi 
de modeling, ce comportă un risc potenţial sau care este 
susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze 
sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, 
morale ori sociale (potrivit Legii nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului).

Traficul de minori reprezintă recrutarea, 
transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea unui 
minor, în scopul exploatării acestuia. 
Alte forme ale violenței asupra copilului: intoxicații 
nonaccidentale, sindromul copilului scuturat, sindromul 
Munchausen, sindromul Stockhohn, violența prin 
internet.
Această delimitare între diferitele forme de violenţă 
asupra copilului este doar de ordin teoretic, deoarece, 
în realitate, frecvent, există o combinaţie între ele, de 
exemplu: abuzul fizic este însoţit de abuz emoţional, 
abuzul sexual presupune, de regulă, abuzul fizic şi 
emoţional.

0800 800 061 
DGASPC sector 1

021/9852 
DGASPC sector 2

0728 729 797 
DGASPC sector 3

Telefonul  
copilului:

SEMNE SI 
SIMPTOME
Există o serie de semne și simptome care pot fi observate și 
care nu sunt obligatoriu datorate unei situații de violență asupra 
copilului, însă ridică suspiciunea asupra unei astfel de situații, 
mai ales când nu pot fi explicate îndeajuns sau justificate de 
părinți ori personalul serviciilor de tip rezidenţial, inclusiv 
persoana de referință:
• Tulburări de comportament (apatie, iritabilitate, 
impulsivitate, agresivitate, minciună, fuga de acasă, furtul, 
consumul de alcool, de droguri etc.)  
• Tulburări de somn (insomnii, somnolență, somn agitat, 
coșmaruri etc.)  
• Tulburări de alimentație (anorexie, bulimie) 
• Autostigmatizare, autoculpabilizare 
• Ticuri (clipit, rosul unghiilor etc.) 
• Enurezis, encoprezis; 
• Neglijență în îndeplinirea sarcinilor și incapacitate de a 
respecta un program impus  
• Dificultăți în relaționare și comunicare  
• Scăderea randamentului școlar, absenteism și abandon școlar 
• Stare depresivă, uneori cu tentative de suicid 
• Persistența unor senzații olfactive sau cutanate obsedante 
• Modificarea rapidă a dispoziției afective
• Semne evocatoare specifice abuzului fizic: semne fizice 
(vânătăi, leziuni, arsuri, hemoragii, fracturi etc.)
• Semne evocatoare specifice abuzului sexual: 

- semne și simptome ale bolilor cu transmitere sexuală 
- comportament sexual inadecvat vârstei etc. 
- leziuni traumatice ale organelor genitale 
- prezența unei sarcini la o adolescentă (care nu declară tatăl)
- teama incontrolabilă de bărbați (în cazul fetelor)

• Semne evocatoare specifice neglijării grave: 
- starea pielii (murdărie, excoriații, dermite) 
- stări de denutriție, de insuficiență ponderală, carențe 
alimentare 
- hipotrofie staturo-ponderală nonorganică 
- lipsa dezvoltării limbajului, abilităților specifice vârstei


