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Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi 

           
  

 

 

Informare 

cu privire la controlul efectuat de catre Serviciul Inspectie Sociala  din cadrul  Agentiei 

Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala la Centrul de consiliere si sprijin pentru 

parinti si copii din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 

Galati si la Primaria comunei Munteni – Compartimentul de Asistenta Sociala,urmare 

sesizarii formulate de catre Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru 

Servicii Sociale si Asociatia Necuvinte referitoare la problematica mamelor minore cu 

varste sub 16 ani ; 

 

 

In luna decembrie a anului trecut, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 

Galați a fost sesizată de  catre Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Servicii Sociale si Asociația Necuvinte cu privire la situația  mamelor minore din comuna 

Munteni  judetul Galați . 

Urmare acestei petiții inspectorii sociali din cadrul Agenției Județene pentru Plăți și 

Inspecție Socială  - Serviciul Inspecție Socială, au  efectuat controale inopinate în 

perioada  03.12.2021 -15.12.2021  la  Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția 

Copilului Galați (DGASPC ) – Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii si la 

Primăria comunei Munteni – Compartimentul de Asistență Socială ,instituții cu atribuții 

în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. 

În urma activităților de control  inspectorii sociali au constatat : 

La DGASPC Galați -  Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii , inspectorii 

sociali au constatat că în perioada  2019 - 2021 au fost instrumentate 30 de cazuri de 

mame minore cu domiciliul în comuna Munteni  .Din verificări a rezultat că majoritatea 

dosarelor conțineau doar adrese către Poliția Tecuci și rapoarte de monitorizare 

efectuate de către Compartimentul de Asistență Socială Munteni. 

Agenţia Naţională pentru  
 Plăţi şi Inspecţie Socială  

  

MINISTERUL MUNCII 
ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE 
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Deși abuzul sexual este o formă de violență asupra copilului des intâlnită în comunitățile 

de etnie roma din județul Galați, în regulamentul de organizare și funcționare și 

procedura de admitere din cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii 

nu este menționată clar această categorie de beneficiari, nu este stabilită o procedură 

de lucru, dar din discuțiile purtate cu șeful de centru a rezultat că se desfășoară 

activități în acest  sens ; 

Intervențiile DGASPC în comuna Munteni  au fost în numar de 2 - în anul 2015 și în anul  

2017, când au fost semnale că se desfășoară  nunți între minori, dar participanții la 

petrecere au menționat că se serbează ziua de naștere a unei persoane adulte  fară a se 

putea lua măsuri specifice  de protecție . 

Dosarele beneficiarilor după o lună de la referirea cazului sunt  transmise către 

Compartimentul de Asistență Socială Munteni  în vederea monitorizarii, iar serviciile 

specializate nu sunt acordate de către Centru de informare și consiliere pentru părinți și 

copii; nu există un contract de acordare a serviciilor sociale, iar acordarea consilierii 

psihologice  nu are un program și o planificare;dosarul analizat al minorei XY  are în 

componență doar o invitație la sediul DGASPC fară a se concretiza  în acordarea de 

servicii sociale specializate; 

Dosarele  nu conțin declarații/consimțământ referitoare la acordul/neacordul mamei 

minore cu privire la găzduirea într-un centru maternal ; mama nu este evaluată 

psihologic, social, juridic ,iar dintre cazurile înregistrate de către DGASPC nu există 

referirea cazurilor către Serviciul Management de caz – în vederea stabilirii unor măsuri 

de protecție specială și nu a fost emisă ordonanță președințială pentru nici un caz 

analizat ; 

Nu există program personalizat de intervenție,fișă de servicii ,rolul centrului fiind unul 

exclusiv de intermediere între instituții. 

Nu au fost organizate anual  campanii  de prevenire si combatere a violenței și abuzului 

sexual,  de educare, informare si consiliere  conform prevederilor ROF; precizăm că în 

anul 2020 DGASPC a derulat  în comuna Munteni o campanie de informare a populatiei 

de etnie romă cu privire la aspectele privind căsătoria conform codului civil  precum și 

prevenirea abuzului copilului minor  în familia naturală și societate; 
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În anul 2020 DGASPC Galați a informat Brigada de Combatere a Criminalității Organizate 

cu privire la aspectele îngrijorătoare referitoare la căsătoriile între minori, abuzul 

sexual asupra unor minori din comuna Munteni , refuzul comunității de a coopera  și 

agresarea salariaților  de către persoanele de etnie romă din comunitate care fac scut în 

jurul persoanei intervievate de către reprezentanții DGASPC.  

Facem precizarea că, din documentele puse la dispoziție de DGASPC Galati, a rezultat  

faptul că în niciunul din  cazurile  de mame minore  înaintate către Poliție în vederea 

efectuării de  cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „act sexual cu un minor” 

fapta prevazută de art.220 alin.1 CP, nu a fost dispusă începerea urmăririi penale. 

În vederea remedierii neconformităților constatate inspectorii sociali au dispus 

următoarele măsuri : 

- includerea în Planul anual de acțiune privind serviciile sociale  administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Județean Galați  a unor programe de prevenire a 

abuzului sexual  asupra mamelor minore,în special în localitățile în care au fost 

înregistrate astfel de cazuri; 

- derularea unor programe de prevenire, informare și consiliere  a copiilor și 

părinților  din comunitățile unde se inregistrează un numar crescut de nașteri la 

mamele minore, în colaborare cu SPAS cu implicarea liderilor comunitari, a bisericii, 

a  mediatorilor sanitari  și a mediatorilor pentru romi   etc. ; 

- inițierea unor programe de educaţie adresate părinţilor pentru a ghida copiii  în 

dezvoltarea unui comportament sexual sigur și colaborarea multidisciplinară şi 

interinstituţională cu organizații neguvernamentale  ; 

- revizuirea/actualizarea procedurilor de lucru prin stabilirea clară a atribuțiilor 

centrului de informare și consiliere pentru părinți și copii în domeniul abuzului 

asupra copilului ( inclusiv abuz sexual)  ; 

- flexibilizarea și adaptarea serviciilor sociale specializate astfel încât să poată avea 

acces și persoanele din mediul rural care nu-și pot permite deplasarea la sediul 

DGASPC Galați și acordarea de servicii specializate conform ROF; 

- dispunerea  unor măsuri de protecție specială pentru mamele minore potrivit 

art.60 lit.c , art.68, art.89 art.94 alin.1, art.98 alin.b, art.100 alin 2 si 3  din Legea 

nr.272/2014  privind  protecția și promovarea drepturilor copilului  în vederea 

protejării cuplului mamă – copil și acordarea de servicii specializate în vederea 

depășirii situației de risc social; 
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- respectarea  Modulelor I – Informare, Modul II – Evaluare si Planificare , Modul III  -

Activități derulate /Servicii acordate din Ordinului nr.27/2019 privind Standardele 

minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca centre de zi pentru copiii din 

familie și copiii separați sau în risc de separare de părinți . 

2.La Primăria comunei Munteni – Compartimentul de Asistență Socială inspectorii 

sociali au constatat   : 

 Compartimentul de Asistență Socială din cadrul UAT Munteni își desfășoară activitatea 

cu 2 persoane cu studii superioare cu atribuții în domeniul asistenței sociale ; 

Acești  2 salariați  au multiple atribuții , gestionează întreaga problematică socială , 

inclusiv acordarea beneficiilor sociale ( 260 beneficiari de VMG , 275 beneficiari de ASF , 

1100 beneficiari ajutor pentru încălzirea locuinței , alocații de stat pentru copii, 

indemnizații pentru creșterea copilului , tichete de grădiniță ,etc. ) 

Cu privire la mamele minore inspectorii sociali au analizat situația  privind minorele 

pentru care a existat suspiciunea de abuz fizic și   emoțional și pentru care s-au 

constituit dosare de monitorizare în vederea prevenirii separării copilului de familie și a 

rezultat următoarele :  

 in anul 2018 – din cele 21 cazuri înregistrate (mame minore sub 18 ani) ,15 au 

fost cu vârsta sub 15 ani; 

 in anul 2019 - din cele 14 cazuri înregistrate (mame minore sub 18 ani),9 au 

fost cu vârsta sub 15 ani 

 in anul 2020 –  din cele 23 cazuri înregistrate(mame minore sub 18 ani), 12 au 

fost cu vârsta sub 15 ani;  

 anul 2021 - din cele 27 cazuri înregistrate (mame minore sub 18 ani) 16 au fost 

cu vârsta sub 15 ani; 

În perioada 2018-2021 au fost monitorizate în cadrul Compartimentului  de Asistență 

Socială un numar de 85 de mame minore cu varsta sub 18 ani și dintre acestea 52 au fost  

cu vârsta sub 15 ani ; 

Din verificarea  prin sondaj a dosarelor puse la dispoziție de către Compartimentul  de 

Asistență Socială a rezultat  că acestea conțin :  

- acte de stare civilă: tatăl adult, mama minoră  , copilul nou-născut nu are 

menționat în certificatul de naștere numele tatălui ; 
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- fișa de deschidere a cazului – când mama minoră a fost internată în spital; 

- adresa DGASPC prin care solicită Compartimentului de Asistență Socială 

Munteni  monitorizarea minorei însărcinate ; 

- fișa de evaluare inițială intocmită de către  Compartimentul  de Asistență 

Socială Munteni înainte de nașterea copilului completată sumar, din care nu 

rezultă decât că parinții minorei care va naște  au fost informați  în legatură 

cu creșterea  și îngrijirea minorei  ; 

- fișa detaliată a cazului – care este intocmită tot înainte de naștere și care 

conține informații sumare la fel ca si fișa de evaluare inițială; 

- după  nașterea copilului , tatăl dă o declarație că va avea grijă de copilul nou- 

născut și că își asumă responsabilitatea cu privire la creșterea și educarea 

copilului; 

- raport de monitorizare 5 luni și închiderea cazului în a 6 a lună fară a fi 

menționată modalitatea de închidere a cazului , situația cazului la inchidere ; 

- raportul de monitorizare nu respectă modelul cadru din Ordinul 286/2006; 

Din instrumentele de lucru utilizate nu rezultă dacă este identificat un caz de abuz, 

dacă minora se afla în situație de risc , nu sunt  identificate servicii sociale și nici un caz 

nu a fost referit DGASPC în vederea instituirii unei măsuri de protecție  ( ex.  o minoră 

avea 12 ani la momentul nașterii copilului). 

Nu se constată dacă dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a 

copilului este primejduită. 

Din cele 85 de cazuri  inregistrate, niciunul nu a fost referit DGASPC și nu a fost 

identificată situația de abuz.Nu în toate cazurile a fost informat DGASPC Galați, în unele 

dintre acestea Compartimentul de Asistență Socială Munteni s-a autosesizat și au fost 

întocmite rapoarte de monitorizare din care nu a rezultat decât că , cuplul mamă – copil 

se află în grija concubinului și/ sau  a părinților minorei fară a se interveni în vederea 

protejării cuplului mama- copil, sau a mamei minore. 

De regulă, în cutuma romă copilul  este protejat de către familia largită iar intervenția 

organelor statului în aceste situatii este dificilă, fiind respinsă de comunitate . 

Persoanele cu atribuții în domeniul asistenței sociale din comuna Munteni au precizat că  

există disfuncționalități în  colaborarea cu reprezentanții   DGASPC Galați , în sensul în 

care nu sunt sprijiniți , întreaga responsabilitate fiind  a UAT Munteni. În opinia 

reprezentanților primăriei ar fi util dacă salariații  DGASPC Galați s-ar deplasa  în 

comună  și împreună ar interveni punctual  în situații de acest fel .  
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În vederea remedierii neconformităților constatate inspectorii sociali au dispus 

următoarele măsuri : 

- includerea in Planul anual de acțiune privind serviciile sociale  a unor programe 

de prevenire a abuzului sexual  asupra fetelor minore ; 

- derularea unor programe de prevenire, informare și consiliere  a copiilor si 

părinților  din comunitățile unde se inregistrează un numar crescut de nașteri la 

mamele  minore, în colaborare cu DGASPC ,cu implicarea liderilor comunitari, a 

bisericii, a  mediatorilor sanitari  și a mediatorilor pentru romi , medici de familie, 

scoală  etc. 

- revizuirea/actualizarea procedurilor de lucru cu privire la identificarea/evaluarea 

nevoilor/elaborarea planurilor de intervenție/intervenția și monitorizarea 

persoanelor vulnerabile (copil aflat în situație de risc); 

- realizarea de anchete sociale și notificarea DGASPC Galați în vederea dispunerii  

măsurilor de protecție specială pentru mamele minore  potrivit art.60 lit.c , 

art.68, art.89 art.94 alin.1, art.98 alin.b, art.100 alin 2 si 3  din Legea 

nr.272/2014 privind  protecția si promovarea drepturilor copilului  în vederea 

protejării cuplului mamă – copil și acordarii de servicii specializate în vederea 

depășirii situației de risc social. 

 

Inspectorii sociali au  constatat că, desi cadrul legal prevede stabilirea atribuțiilor 

atât pentru Compartimentul de Asistență Socială cât si pentru DGASPC, în realitate  

nu există o delimitare clară a rolului Compartimentului de Asistență Socială din 

cadrul primăriei  și DGASPC  şi o corelare a atribuţiilor acestora și  în mare parte 

aceste atributii sunt în sarcina mediatorului sanitar și a persoanelor  cu atribuții în 

domeniul asistenței sociale de la nivelul Compartimentului de Asistență Socială. 

 

Inspectorii sociali au informat și consiliat entitățile verificate cu privire la 

necesitatea respectării prevederilor legale și implicarea mai activă a acestora în 

vederea stopării acestor practici, justificate de către cutuma specifică etniei sau 

religiei din care fac parte familiile mamelor minore. 

Din verificările efectuate și din discuțiile purtate cu persoanele implicate a 

rezultat că problematica mamelor  minore nu este abordată în integralitatea ei, 

accentul punându-se pe siguranța și securitatea copilului nou - născut  și mai puțin 

a mamei minore. 
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 AJPIS Galați  va monitoriza modul de îndeplinire a măsurilor dispuse   și se va 

implica activ în vederea respectării legislației în domeniul protecției și promovării 

drepturilor copilului. 
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