
 

 

 

RAPORT DE MONITORIZARE AL INSTITUTIEI/UNITATII: 
Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati TURNU ROSU, Localitatea Turnu 

Rosu, judetul Sibiu 

 

I. Informaţii generale  

 Centrul de plasament pentru copilul cu dizabilitati TURNU ROSU 

 Localitatea Turnu Rosu, judetul Sibiu,  

 Adresa: Turnu Rosu, str. Garii, nr. 693, Tel. 0269/550451, Email: 

 cpturnurosu@yahoo.com 

 

 Directorul instituţiei: preot Nicolae Cristian. Acesta a devenit directorul CPCD Turnu 

Roşu în urma ocupării postului prin concurs  în luna martie 2013, după ce anterior a activat ca 

preot onorific la capela din cadrul acestei instituţii. În acea perioadă director al instituţiei era 

d-na  Mihaela Miron, în prezent director al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu 

Roşu.   

 Vizita de monitorizare s-a desfăşurat în data de 22 ianuarie 2014 începând cu ora 

14.05 şi s-a încheiat la ora 16.30. Aceasta a for realizată de  monitorii CRJ Rusu Horatiu, 

expert jurist şi Manuella Manu, psiholog.  

 La data vizitei echipei de monitorizare au fost prezente şi au purtat discuţii cu echipa 

de monitorizare şi d-na administrator Cristina Dragomir, infirmierele Gomonea Gabriela şi 

Grigore Mioara,  şi educatoarele Deneş Eleonora şi Filip Georgeta.   

 CPCD Turnu Roşu este o instituţie cu personalitate juridică proprie (începând de anul 

trecut conform declaraţiilor directorului instituţiei),  aflată în subordinea DGSPC Sibiu.  In 

anul 2001 CPCD Turnu Roşu s-a desprins de Școala Speciala care în anul 2006 s-a 

transformat în Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Turnu Roşu. Ambele instituţii 

funcţionează în prezent în acelaşi perimetru dar în clădiri distincte, la marginea localităţii 

Turnu Roşu, în apropierea Gării Turnu Roşu. 
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 Clădirea în care funcţionează Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Turnu Roşu a 

fost reabilitată în urma unui proiect finanțat din fonduri provenite din programul Regio vezi 

poza).   

 Clădirea în care funcţionează CPCD Turnu Roşu este o clădire veche asupra căreia s-

au făcut intervenţii minore de renovare. Clădirea este aceeaşi în care a funcţionat încă din 

1937 Casa de Copii care adăpostea în anul 1990 peste 300 de copii. Asupra acesteia s-a 

intervenit în anul 2012 pentru renovarea grupurilor sanitare (duşuri şi toalete). Din cele 

relatate de directorul instituţiei există, în fază avansată, depus un proiect  

 REGIO in valoare de aproximativ 6 milioane de euro  pentru “reabilitare totala cu standard 

de calitate, fiecare va avea camera de zi cu baie proprie cu biblioteca personala” . Proiectul 

presupune reabilitarea completă a clădirii ce va fi destinată unui număr de 50 de beneficiari 

(capacitatea centrului se va reduce de la 55 de locuri în prezent). La întrebarea adresată 

directorului instituţiei cu privire la soluţia aleasă de a investi suma de 6 milioane de euro în 

reabilitarea clădirii şi la alternativa de realiza din aceste fonduri case de tip familial integrate 

în comunităţile de unde provin tinerii aflaţi în CPCD Turnu Roşu (respectiv Mediaş, Agnita, 

Dumbrăveni),acesta ne-a relatat că ordonatorul principal de credite, Consiliul Judeţean Sibiu a 

ales această cale, probabil şi datorită faptului că acest imobil este proprietatea CJ Sibiu. În 

acest fel ar exista un interes în reabilitarea clădirii pentru ca aceasta aparține ordonatorului 

credite - ”aici este şi o investitie in casa’’. Referitor la modul în care se previzionează a se 

cheltui suma de 6 milioane de euro, directorul instituţiei ne-a declarat că aceasta este destinată 

exclusiv reabilitării şi modernizării clădirii şi nu include oferirea de servicii, sau alte activităţi 

destinate beneficiarilor. În opinia directorului instituţiei construirea unor locuinţe de tip 

familial pentru beneficiari în zonele de unde provin aceştia ar fi o soluţie costisitoare din 

perspectiva  necesităţii de personal şi a serviciilor - “ nu am avea cu ce sa plătim 

bucătăreasa”. 

 CPCD Turnu Roşu este un centru de plasament pentru fete, destinat copiilor cu 

dizabilităţi. Acesta are în prezent o capacitate de 55 de locuri. La data vizitei în centru erau 

găzduiţi 45 de beneficiari din care, conform datelor furnizate de personalul centrului, erau 

prezenţi 42, cel puţin una dintre beneficiare fiind în vizită în altă localitate. Cu toate că este un 
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centru pentru fete, sunt şi 5 băieţi1, beneficiari cu vârste între 8 şi 16 ani. Motivul pentru care 

au fost plasaţi şi băieți în acest centru a fost, spun reprezentanții centrului, acela de menţine 

unitate familială, aceştia având fraţi/surori care beneficiază de  serviciile centrului sau ale 

Centrului Şcolar. Vârsta beneficiarilor CPCD Turnu Roşu variază între  8 şi 20 de ani.  

 

II. Plasamentul tinerilor în instituţie  

 

 Copii şi tinerii care ajung în CPCD Turnu Roşu sunt trimiși de DGASPC Sibiu 

(http://www.dasib.ro/) cu măsura de plasament si forma orientarea școlara la centrul școlar 

pentru educație incluzivă care funcţionează în aceeaşi incintă cu centrul de plasament. Copii 

sunt trimişi de DGASPC cu toate documentele, în principiu pentru orientarea şcolară 

specifică. La acest Centru Şcolar învaţă 130 de elevi. Conform regulamentului instituţiei, 

contractul de servicii pentru plasarea tinerilor în central de plasament se încheie între părinţii / 

reprezentantul legal al copilului şi managerul de caz unde sunt specificate serviciile furnizate, 

condiţiile de acordare, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. Beneficiarii trebuie să aibă 

domiciliul pe raza judeţului Sibiu.  

 Beneficiarii plasaţi în CPCD Turnu Roşu nu provin din comuna Turnu Roşu ci din alte 

zone ale jud. Sibiu - Agnita, Dumbrăveni, Mediaș, Şeica Mare etc. Fiind un centru pentru 

copilul cu dizabilităţi, aceştia sunt îndrumaţi pentru plasament în condiţiile în care există o 

astfel de diazabilitate. La momentul vizitei două beneficiare aveau deficienţe de vedere. 

Conform celor declarate de personalul centrului, nu existau beneficiari cu dizabilităţi fizice, 

respectiv persoane aflate în fotoliu rulant. Majoritatea beneficiarilor erau plasaţi cu indicaţia 

dezabilitate psihică sau mintală (retard), cu toate că directorul şi angajaţii CPCD Turnu Roşu 

recunosc că există şi cazuri sociale.  Directorul instituţiei nu a putut să precizeze numărul 

beneficiarilor care sunt cu cazuri sociale si nici care au fost soluţiile identificate pentru ca cei 

aflaţi în această situaţie să primească servicii adecvate problemelor sociale cu care se 

confruntă. Acesta a afirmat că există astfel de cayuri sociale, identificând situaţia a 6 fete 

venite de la CP Orlat (centru pentru copii fără dizabilităţi). (http://www.dasib.ro/orlat.php), 

1 Pe parcursul vizitei informaţia privind numărul baieţilor găzduiţi în centru a variat între 5 şi 7. 
Argumentul a fost acela ca unul dintre băieţi trebuie să părăsească CPCD Turnu Roşu.  
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care au fost mutate în CPCD Turnu Roşu datorita faptului că acestea învăţau la Centrul Şcolar 

din Turnu Roşu.  

 Nu sunt tineri plasaţi în centru prin decizia unei instanţe judecătoreşti. Conform 

declaraţiilor directorului instituţiei şi al administratorului, deşi este un centru pentru tineri cu 

dizabilităţi nu toţi beneficiarii plasaţi în centru au o dizabilitate (nu au fost diagnosticaţi, nu au 

un certificat de handicap).  

 Măsura plasamentului este în cele mai multe situaţii una de lungă durată, beneficiarii 

care depăşesc vârsta admisă fiind trimişi în centre pentru adulţi precum CRRPH Dumbraveni 

(http://www.dasib.ro/dumbraveni.php)- 3 beneficiari in 2013 si la CRRPH Talmaciu 

(http://www.dasib.ro/talmaciu.php)- 2 beneficiare in 2012. În anul 2013, 11 beneficiari au 

părăsit instituţia,  dintre care 3 au plecat la CRRPH Dumbrăveni, 5 au fost reintegraţi în 

familie, şi alte trei beneficiare şi-au întemeiat o familie (declaraţia personalului). Fundaţia 

„Hart of Hope” din Sibiu a sprijinit reintegrarea beneficiarilor în comunitate.   

 

III. Suport legal şi evaluarea măsurii de plasament 

  

 La nivelul instituţiei nu există o evaluare legală a necesităţii măsurii de plasament. 

Aceasta este dispusă de către DGASPC Sibiu cu acordul reprezentanților legali ai copiilor. Nu 

există situaţii de internare nevoluntară. Plasamentul se face pe baze contractuale. Nu există 

informaţii cu privire la asistenţă juridică oferită tinerilor din centru sau reprezentanților lor 

legali. Instituţia nu dispune de un jurist. Directorul centrului este şi absolvent al Facultăţii de 

Drept. 

 Nu există un acces al beneficiarilor minori la o formă de asistenţă juridică pentru a 

contesta măsura de plasament sau pentru alte aspecte intervenite în timpul derulării măsurii de 

plasament.  

 

IV. Condiţii de viaţă în instituţie 

 

 Clădirea în care funcţionează centrul este structurată pe două etaje. La fiecare dintre 

cele două etaje sunt câte 4 camere/ dormitoare  dotate cu 6 sau 8 paturi, unele dintre aceste 

paturi fiind paturi supraetajate. Fiecare dormitor dispune de o antecamera, de tipul unui living, 
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in care se află dulapuri în care fiecare dintre copii îşi depozitează efectele personale. Exista si 

dulapuri încuiate si cheia se afla la supraveghetori. O parte dintre dormitoare erau dotate cu 

televizor. La momentul vizitei una dintre beneficiare solicita ca şi în camera sa să fie instalat 

un televizor, dar conducerea instituţiei a motivat faptul că acest lucru nu este posibil datorită 

numărului redus de decodoare disponibil.  

 La parter sunt găzduite de obicei fetele mai tinere iar la etaj fetele mai mar. Exista un 

dormitor al băieților la etaj cu 5 paturi. Conform celor declarate unul dintre băieţi doarme pe 

canapeaua din living  sau în pat cu fratele său care stă în aceeaşi cameră. Cei doi fraţi au 

vârste între 8-11 ani.  

 Camerele sunt mochetate iar în camere se regăseau numeroase jucării de pluş in 

condițiile in care majoritatea beneficiarelor sunt adolescente. Intre paturi nu exista spatii si 

nici noptiere.  

La capătul fiecărui coridor există o cameră de duşuri, respectiv o încăpere în care sunt 

adăpostite toaletele. Băile nu aveau oglinzi, iar duşurile (4-5) nu aveau uşă ci erau despărţite 

doar de o perdeluța fapt ce permitea celor care se afla pe hol sa observe persoanele care merg 

la baie. 

 In cabinele de toaleta nu exista hârtie igienica si nici suporți pentru hârtie igienica. 

Periuțele de dinți, pasta de dinți si săpunul se aflau în dulapul fiecărui beneficiar. 

Conform celor declarate de către personalul instituţiei nu existau probleme cu apa caldă sau 

cu încălzirea acestea afirmând că există apă caldă permanent având în vedere că instituţia 

dispune de o centrală proprie pe gaze naturale. Exista totuși un program pentru duş - de doua 

ori pe saptamana (obligatoriu)  - însa ori de cate ori  solicita beneficiarele le este permisa 

îmbăierea. 

 La etaj exista sala de joc unde erau 4 calculatoare.  Aici am găsit beneficiari care se 

jucau si conversau pe internet. Educatorii prezenți ne-au declarat că fiecare beneficiar  are 

program la calculator 30-60 minute după școala iar ca pedeapsa este lipsa accesului la 

internet. Sala de sport a fost desființata pe motiv ca au la școala momentan pana va începe 

noua modernizare.  

 Condiţiile de igienizare a instituţiei erau precare, aceasta şi datorită faptului că femeia 

de serviciu angajată venea in fiecare sâmbăta pentru a efectua curăţenia. Centrul are o 

spălătorie proprie cu personal angajat.  
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 Masa este servita separat de CP Turnu Roșu in incinta Centrului pentru Educaţie  

Incluziva pe baza unui protocol  cu specificarea ca alimentele şi prepararea hranei sunt 

asigurate de bucătăresele centrului. 

 

V. Servicii medicale 

 

 În instituţie nu există un medic angajat care să asigure servicii medicale sau consult 

periodic. Acestea se realizează la unităţile medicale din Sibiu. Asistentul mediacal  deține o 

evidenta a beneficiarilor in care este notat diagnosticul si tipul de tulburare psihica 

gen : ‘’tulburare organica de personalitate’’ insa fara nici un fel de  monitorizare si /sau plan 

de intervenție specializat.  

Conform celor declarate de către infirmierele Mioara Grigorie şi Gomona Gabriela, la data 

vizitei 16-20 de copii aveau tratament medical zilnic, pentru afecţiuni precum tulburări 

comportamentale, ADHD, epilepsie sau incontinenţă. Dintre medicaţia distribuită seara de 

către infirmiere amintim: Carmabazepin, Rispen, Driptane, Bromazepan, Concerta, 

Topiramat, Strattera.  

 În cazul în care este necesară intervenţia de urgenţă pentru servicii medicale, se face 

apel la ambulanţă pentru deplasarea la un spital din Sibiu. O persoană din partea instituţiei 

este obligată să însoţească ambulanţa, obligaţie dificil de realizat datorită faptului că în tura de 

noapte există o singură infirmieră şi un portar în instituţie. În plus, nu se asigură transportul 

înapoi la centru al persoanei care însoțește ambulanţa la Sibiu (distanţa dintre Turnu Roşu şi 

Sibiu este de aproximativ 25 km) 

 La nivelul CPCD nu există un psiholog care să asigure servicii de consiliere 

beneficiarelor care au susţinut că ar avea nevoie să dezvăluie cuiva problemele ce țin de 

specificitatea vârstei, majoritatea acestora fiind adolescente, sau să gestioneze eventualele 

conflicte. Una dintre beneficiare, care studiază la Cluj dar care locuieşte în timpul vacanţelor 

la Turn Roşu, a declarat monitorilor că în astfel de situaţii apelează la psihologii existenți in 

școlile unde învaţă.  

 Managerul de caz trimis de DGASPC Sibiu vine ocazional la  CP Turnu Rosu iar 

beneficiarii din centru au declarat că il cunosc. 
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VI. Activităţi educative şi recreative 

 

 Copii din centru studiază la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă aflat lângă CP, 

activităţile educative limitându-se la cele realizate la nivelul Centrului Şcolar. În CPCD Turnu 

Roşu există o sală dotată cu calculatoare conectate la internet accesibilă beneficiarilor. După 

finalizarea cursurilor activităţile recreative se limitează la vizionarea programelor TV şi 

navigarea pe internet. Beneficiarii nu desfășoară activităţi de abilitare gen ergoterapie, 

activitatea sportive si sau artistice;  ca activităţi pentru formarea unor abilitați de autoservire, 

primare,  au fost a amintite curatenia in dormitoare, ajutor la masa si uneori spălatul lucrurilor 

intime iar ca activitati de recreere  sunt excursiile anuale in județul Sibiu, privitul la tv. si 

navigare net „cu precădere pe facebook”.  

 Beneficiari sunt         

 

VII. Contactul cu exteriorul instituţiei 

 

 Conform celor afirmate de reprezentanții instituţiei, beneficiarii au dreptul sa 

paraseasca institutia cate 30 minute pana la 2 ore atat in timpul saptamanii cat si pe perioada 

week-end-ului pentru a merge în sat,  pe baza biletelor de voie semnate de directorul 

centrului. De asemenea, beneficiarii au telefoane mobile cu cartele preplătite pe care le 

achiziționează  din bursa de la şcoală. Telefoanele le sunt confiscate beneficiarilor seara şi le 

sunt returnate a doua zi după ce se întorc de la şcoală, aspect confirmat şi de personalul 

instituţiei.  

 Beneficiarilor le este permisă ieșirea in sat cu prietenii doar 30 min pe zi de luni pana 

vineri iar in week-end de la 15.00-17.00h.  

 Beneficiarii post să comunice prin intermediul reţelelor de socializare la care au acces 

din sala de jocuri dotată cu calculatoare. Accesul la internet este restricţionat pentru a nu se 

accesa anumite site-uri. De acest aspect s-a ocupat directorul instituţiei.  

 Centrul organizează excursii pentru beneficiari, de obicei în zona Mediaş sau Braşov, 

acolo de unde provin familiile beneficiarilor.  
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VIII. Măsuri disciplinare, pedepse corporale, utilizarea forţei. Plângeri 

 

 Din declaraţiile beneficiarelor nu exista proceduri  pentru informarea beneficiarilor in 

legătură cu drepturile pe care le au. De asemenea, nu exista registru de  consemnare a 

plangerilor. În acest sens, beneficiara B  ne-a dezvăluit ca a vrut sa se planga dar nu exista 

caiet de plangeri. De asemenea nu exista proceduri de înregistrare si soluționare a plângerilor. 

Beneficiara B ne-a spus că plângerile se fac la nivel informal în sensul ca adolescentele se 

plâng unele la altele. Tinerii din centru  nu sunt invatati sa redacteze si sa trimită plângeri, 

sesizări.  

  O adolescenta ne-a mărturisit ca mai multe doamne : Mulete Gabi, Farcas Mioara, d-

na Leo si d-na Geta le abuzează emoțional sub forma jignirilor si a tachinărilor. Aceasta a 

declarat că infirmierele i-au spus ‘’ ca am facut dragoste cu el, ca el vine la mine doar pentru 

chestia asta’’ 

 O beneficiara (A, în vîrstă de 17 ani) din CP. Turnu Rosu ne-a dezvaluit ca fetele sunt 

agresate verbal si fizic :” ne zic ca suntem curve, panarame, ca merem la produs” pe motiv ca 

au viața sentimentala/intima in afara centrului. Prezentă la discuţie o altă beneficiară nu a 

confirmat dar nici nu a respins cele afirmate de A. Mai mult, beneficiarele ne+au declarat că 

sunt pedesite daca nu fac curtenie in dormitoare fiind batute si jignite. Beneficiarele ne+au 

declarat că pedepsele pot fi si mai rele în alte centre, de exemplu  la centrul din Cisnadie 

judetul Sibiu- un centru  de fete -  unde „pe langa bataie eram puse să spălăm wc-urile”. 

 Beneficiara A intervievată de monitori a declarat că nu doreşte să facă reclamație 

pentru ii este frica sa nu fie bătuta. Aceasta a declarat că nu există un  si caiet de plângeri; La 

întrebarea noastră de ce nu se adresează direct sefului de centru ne-a spus ca „Domnul Parinte 

va sta de povesti cu doamnele si pe urma domn’ parinte pleaca acasa si noi pe urma 

ramanem cu doamnele care ne bat….”. Întrebat dacă astfel de situaţii de abuz fizic sunt reale 

şi oferind exemplul tinerei intervievate, directorul instituţiei a afirmat că nu crede că sunt 

situaţii în care să depăşească modul de disciplinare a unui copil aplicabil şi în mediul familial.  

 În camera infirmierelor a fost identificat un caiet de plângeri dar care conţinea dorinţe 

ale beneficiarilor privind organizarea diferitelor activităţi. Un exemplu dorinţa de a organiza o 

petrecere în pijama, doleanţă satisfăcută de către personalul instituţiei. 
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IX. Personalul instituţiei 

 

     CPCD Turnu Roşu are o organigramă care cuprinde 55 de posturi, acoperită în proporţie 

de doar 50 %. La data vizitei erau 28 de posturi ocupate, dintre care: 1 asistent medical , 4 

educatoare, 5 infirmiere, 4 bucătărese, 1 administrator, 1 secretara, 4 portari, 1 femeie de 

serviciu, 2 spălătorese, 1 mecanic întreținere. Posturile libere la data vizitei erau: 4 posturi de 

asistent medical, 3 posturi de infirmier, 15 posturi de educator vacante. Conform celor 

declarate educatorii sunt „educatori cu liceu pedagogic”. Aceştia se ocupă inclusiv de igiena 

personală şi de „activităţile beneficiarilor”. Nu am identificat o separare între activitatea 

educatorilor şi cea a infirmierilor, activitatea acestora realizându-se împreună. Personalul 

existent, respectiv educatorii si infirmierii se ocupa cu supravegherea, curățenie in camere si 

igiena proprie. 

 Instituţia nu dispune de un psiholog, de un medic sau de un asistent social angajat al 

instituţiei. Există un psiholog care vizitează centrul dar care lucrează în regim de voluntariat. 

La întrebarea noastră cum se descurca in centru cu personalul deficitar si nespecializat, 

directorul N.C. ne-a spus ca: „asta e situația peste tot cu personalul… ne este foarte greu mai 

ales pe tura de noapte, Doamne ferește, de un incendiu…nu sunt personal pedagogic 

specializat ci doar la supraveghere noi nu avem copii cu dizabilitati locomotorii”. 

 Diana Fălamas, asistent social în cadrul unui centru din Sibiu, este angajat part-time (4 

ore) cu un contract de prestări servicii aceasta având în grijă toate dosarele beneficiarilor . 

Conform declaraţiilor personalului aceasta vine la CPCD Turnu Roşu în fiecare săptămână 

vinerea după ora 3 şi dacă este nevoie şi sâmbăta. Postul de asistent social al instituţiei este 

blocat.  

 Pe tura de zi sunt 2 infirmieri si 2 educatori iar pe tura de noapte 1 infirmier si 1 portar 

(acesta este tot personalul care rămâne în instituţie pe timpul nopţii). Atât educatorii (4) cat si 

infirmierele (5) nu au beneficiat de formari specializate dedicate activităţilor cu tineri cu 

dizabilităţi şi nu au specializare în domeniul neuropsihiatriei, La bucătăria care 

deserveşte ambele centre din Turnu Roşu (aproximativ 130 de copii iau masa), personalul este 

ajutat de către beneficiarii din centru. În sala de mese exista un tabel cu 6 beneficiari ai CPCD 

Turnu Roşu care ajutau la servirea mesei, curtenie si strânsul mesei. Aceasta activitate este 

văzută ca o activitate de implicare a beneficiarilor. La aceste activităţi nu participă şi ceilalţi 
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copii care servesc masa la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Turnu Roşu (alţi aproape 

70) ci doar beneficiarii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Dizabilităţi Turnu Roşu.  

 Există o singură persoană angajată ca personal de curăţenie, care realizează curăţenia 

în CPCD o dată pe săptămână. Alte activităţi de curăţenie cad în sarcina infirmierelor, 

educatorilor şi beneficiarilor. 

 Exista un manager de caz delegat din partea DGASPC Sibiu care vine ocazional la 

CPCD Turnu Rosu :”aici e un manager la 250 de copii” ne-a declarat directorul N.C.   

     Personalul care lucrează în instituţie se află în relaţii contractuale cu aceasta de o 

lungă perioadă de timp (există educatoare/infirmiere care lucrează în instituţie de 18 chiar 24 

de ani). Din declaraţia acestora am aflat că există o slabă motivare financiară, infirmiera 

Mioara Grigore declarând că după peste 24 de ani în instituţie primeşte o retribuţie lunară netă 

de aproximativ 700 de lei. La întrebarea monitorilor de ce au ales sa ramana pe post foarte 

prost plătit în centru explicația a fost pe de o parte ca în anii trecuţi primeau sporuri care au 

fost eliminate în urmă cu 4 ani şi în plus locuiesc în comună, motiv pentru care le este 

accesibil acest loc de muncă. 

 

X. Inspecţii şi evaluări periodice ale instituţiei 

  

 Instituţia se află în subordinea DGASPC Sibiu (CJ Sibiu). Inspecţiile acestei instituţii 

sunt realizate de către Consiliul Judeţean Sibiu. De asemenea centrele de plasament pot fi 

controlate de către Direcţia  Protecţia Copilului din cadrul MMFPSPV. Nu am primit 

informaţii cu privire la măsuri dispuse de către aceste instituţii în urma vreunor astfel de 

inspecţii.  

 

XI. Respectarea şi protecţia drepturilor fundamentale  

 

 Cazarea beneficiarilor în camere nu este realizată întotdeauna conform vârstei şi 

dizabilității acestora (de exemplu în camera băieţilor există beneficiari între 8 şi 17 ani, sau 

beneficiari cu dizabilităţi vizuale şi beneficiar cu dizabilităţi intelectuale)  

 Viaţa privată şi intimă a beneficiarelor este atent monitorizată de către personalul 

instituţiei. Există un registru cu menstruatia adolescentelor. Infirmiera Grigore a arătat că sunt 
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beneficiare care au „iubiţi”. Conform declaraţiilor educatoarei Deneş Eleonora există o 

informare a beneficiarelor privind relaţiile intime şi protecţia împotriva sarcinii. Nu au avut 

cazuri de graviditate in ultimii 3 ani. Din declarațiile infirmierelor băieții care ies în sat cu 

adolescentele din centru vin la poarta şi lăsă buletinul şi astfel reprezentanţii instituţiei știu 

„cine” la scoate la suc. In cazul in care ele declara ca au avut relații intime le fac testul de 

sarcină. A fost cazul unei beneficiare care studiază la Cluj care a stat aproape o luna acolo şi 

pentru ca nu-i știau parinţii când s-a întors la centru i-au făcut testul.  

 Din registrul de predare a turei am aflat că în luna octombrie 2013 una dintre 

beneficiare (RD) a plecat din centru împreuna cu sora sa. Din cele înregistrate in registrul de 

predare a turei, sora beneficiarei s-a prezentat la centru împreuna cu concubinul sau si cu un 

alt bărbat (un cioban) care “probabil o vroiau pentru el”. Ciobanul ar fi cumpărat in acest sens 

șampon si alte lucruri de la un magazin din sat. RD, bolnava de epilepsie, a plecat din centru, 

dar in urma contactării de către directorul centrului a sefului de post local (a existat o sesizare) 

aceasta a fost readusa in centru a doua zi. Politia a emis un document sumar prin care era 

rezolvata problema. Nu a existat o investigație din partea politiei cu privire la presupunerile 

existente in sesizare ca RD ar fi putut fi victima traficării de persoane. În prezent RD a părăsit 

centrul fiind internată în centrul pentru adulţi de la Dumbrăveni.  

 

XII. Recomandări 

• Construirea de casute de tip familial la Agnita sau Medias  in comunitățile unde  

       s-au nascut si/sau au familii beneficiarii prezenti momentan in  CP.Turnu Rosu 

• Integrarea în comunitate şi oferirea de servicii specifice pentru tinerii care nu au o 

dizabilitate ci sunt de fapt cazuri sociale dar care sunt în prezent plasaţi în acest centru. 

• Evaluarea urgentă a stării de sănătate fizica si mentala a fiecărui beneficiar. 

• Întocmirea unui plan de intervenție personalizat pentru fiecare beneficiar. 

• Existenţa personalului specializat: psiholog, medic, asistent social. 

• Întocmirea procedurilor de înregistrare si soluționare a plangerilor- caiet/registru; 

oferirea de informații si ajutor pentru beneficiarii care doresc sa facă plângeri. 

• Monitorizarea suspiciunilor de agresiune fizica asupra beneficiarilor din partea 

personalului. 
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• Crearea unor activitati de reabilitare variate si complexe  specifice beneficiarilor cu 

dizabilitati care sa coroboreze cu PIP. 
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