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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele 
cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l 
primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

Sinteza notei de control - urmare a realizării 
acţiunii de control la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC) Brașov 
 
 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1002/2019 
privind organizarea şi funcţionarea Autorității Naționale pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, referitoare la funcția de monitorizare și 
control prin care se asigură controlul respectării legalității în domeniile sale de 
activitate, precum şi în baza Ordinului preşedintelui ANDPDCA nr. 1189/07.09.2020, 
doamnele I.T. și E.G. au efectuat în perioada 16.09.2020 – 25.09.2020 verificări la 
DGASPC Brașov. 
 
Acţiunea de control a avut ca obiectiv 

Activitățile desfășurate de Serviciul de Evaluare Complexă, Secretariatul Comisiei 
pentru Protecția Copilului și Comisia pentru Protecția Copilului potrivit HG nr. 
502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului. 

Acțiunea de control s-a realizat la sediul DGASPC Brașov. 

În cadrul acțiunii de control au avut loc discuții cu următoarele persoane: 

- doamna J.A.G. – director general al DGASPC Brașov şi vicepreşedinte al CPC Braşov, 
- domnul M.S.P., director general adjunct Protecția Copilului Brașov,  

- doamna A.I. – consilier în cadrul Biroului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori 
Asistenţă Socială şi Incluziune Socială (BMASIASIS) și secretar al CPC Brașov,  

- doamna I.C.D. - consilier în cadrul Compartimentului Evaluare Complexă Copii 
(CECC), 

- doamnele M.G. și E.A.T., șefi servicii Management de Caz.  

 
Concluzii 

1. Comisia pentru Protecția Copilului Brașov a fost constituită prin Hotărârea 
Consiliului Județean Brașov nr. 322/31.07.2017 iar componenţa membrilor săi a 
fost modificată ulterior de 6 ori, ultima oară prin Hotărârea CJ Brașov 
nr.305/25.07.2019. 

2. Potrivit prevederilor legale, Comisia înaintează anual Consiliului Județean Brașov 
raportul de activitate. Cu toate acestea au fost constatate diferențe de 
raportare, între Secretariat CPC și CECC, cu privire la numărul copiilor pentru 
care CPC a hotărât încadrarea într-un grad de handicap, 987 de copii din care 
217 reprezentând cazuri noi (Secretariat CPC) și 979 solicitări de evaluare 
complexă, din care 208 cereri noi (CECC). De asemenea, în mod eronat în 
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raportul de activitate a CPC Brașov pe anul 2019 se consemnează ca atribuție a 
Comisiei orientarea școlară a copilului. 

3. Prin Hotărârea CJ Brașov nr. 324/31.07.2017 a fost aprobat Protocolul de 
colaborare între Consiliul județean, DGASPC, Direcția de sănătate publică și 
Inspectoratul școlar județean. 

4. CPC Brașov se întrunește bilunar în ședințe ordinare și ori de câte ori este 
necesar în ședințe extraordinare. În anul 2019 au avut loc 24 de ședințe ordinare 
și 25 de ședințe extraordinare iar în primul semestru al anului 2020 au avut loc 
11 ședințe ordinare și 8 ședințe extraordinare. 

5. Lucrările de secretariat ale CPC Brașov sunt asigurate de o persoană, numită prin 
Dispoziţia nr. 305/04.04.2019 a directorului general, aflată în subordinea BMASI-
ASIS. Conform ROF și fișei de post, aceasta persoană exercită atribuțiile de sec-
retar al CPC dar și alte activități date în sarcina sa ca angajat al BMASIASIS. 

6. Secretariatul CPC are elaborată o procedură operațională privind organizarea 
activității și atribuțiile secretarului CPC, revizuită în conformitate cu prevederile 
HG nr. 502/2017. 

7. Lucrările și actele Comisiei, precum și activitățile din cadrul Secretariatului CPC, 
nu se regăsesc în totalitatea lor consemnate și evidențiate în registrele existente 
la nivelul compartimentului, conform prevederilor HG nr. 502/2017. Nu există 
întocmit registrul special de evidenţă a convocărilor persoanelor invitate în fața 
Comisiei pentru soluționarea cazurilor copiilor. 

8. În absența documentelor doveditoare cu privire la întocmirea și transmiterea 
convocărilor către persoanele invitate în faţa Comisiei pentru soluţionarea 
cazurilor copiilor, precum și potrivit informațiile furnizate de secretarul CPC, 
referitor la convocarea telefonică și, uneori, realizată de managerul de caz, se 
poate considera că Secretariatul CPC al DGASPC Brașov nu respectă  prevederile 
art. 14 din HG nr. 502/2017. 

9. În registrele de evidență a hotărârilor CPC au fost găsite rubrici necompletate. 
Mai mult, în registrul de evidență a hotărârilor CPC privind măsurile de protecție 
a fost identificată și situația în care ordinea numerelor curente nu era 
respectată. Alături de deficiențele constatate cu privire la procesele-verbale și 
listele de prezență, existența hotărârilor necronologice ridică suspiciuni cu 
privire la legalitatea adoptării lor.  

10. În ceea ce privește convocarea ședințelor CPC, s-a constatat că, în perioada 
supusă verificării, în majoritatea cazurilor, termenul prevăzut legal de art. 6 
alin. (4) din HG nr. 502/2017 nu a fost respectat, convocarea realizându-se doar 
cu 1 zi înainte de data ședinței. 

11. Au fost constatate încălcări ale prevederilor art. 6 alin. (5) din HG nr. 502/2017 
în sensul că, deși prezența membrilor la ședințele CPC este obligatorie, au fost 
identificate serii de câte 2 sau chiar mai multe ședințe consecutive pe parcursul 
anilor 2019 – 2020, în care membrii titulari și membrii supleanți au lipsit, fără să 
existe o motivare a absențelor. 

12. Între consemnările din listele privind prezența membrilor la ședințele CPC și 
procesele-verbale ale ședințelor au fost observate o serie de inadvertențe. A 
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fost întâlnită situația în care, în lista de prezență aferentă ședinței din data de 
24.07.2019, sunt consemnați ca fiind prezenți din partea ISJ Brașov atât 
membrul titular cât și membrul supleant. De asemenea, prezența aferentă lunii 
noiembrie 2019 nu înregistrează ședința CPC din data de 18.11.2019. 

13. Cazurile copiilor/AMP sunt susținute în ședințele CPC de către managerul de 
caz. 

14. Ca urmare a analizării proceselor-verbale de ședință pe anii 2019-2020, au fost 
identificate mai multe deficiențe: 
- registrul special de procese-verbale ale ședințelor CPC nu respectă prevederile 
art. 18 alin. (2) din HG nr. 502/2017, paginile nu sunt numerotate, nu poartă 
ștampila Comisiei și nu sunt semnate de secretarul CPC; 
- nu există o concordanță între semnăturile membrilor din procesele-verbale și 
listele de prezență ale membrilor; 
- procesele-verbale de ședință din data de 13.08.2019, 21.08.2019 și 30.10.2019 
nu sunt contrasemnate de secretarul CPC; 
- în cuprinsul procesului-verbal al ședinței Comisiei din data de 18.12.2019 a 
fost regăsit și procesul-verbal al ședinței din data de 18.11.2019; 
- în cuprinsul proceselor-verbale nu se regăsesc informații privind tipul ședinței 
(ordinară/extraordinară), membrii care absentează, dacă procedura de 
convocare a persoanelor invitate la ședință a fost sau nu îndeplinită, nu este 
consemnată opinia persoanelor care s-au prezentat la ședința Comisiei și nici 
dacă părinții și-au exprimat acordul iar copilul care a împlinit vârsta de 14 ani 
şi-a dat consimţământul în fața Comisiei, atunci când se stabilesc măsurile de 
protecție specială; 
- procesele-verbale ale ședințelor CPC Brașov, la momentul acțiunii de control, 
erau încheiate până la data de 04.03.2020 (inclusiv); 
- au fost identificate cazurile mai multor tineri care, potrivit consemnărilor din 
procesele-verbale, în mod identic apar ca fiind dezbătute și cu hotărâri luate în 
mai multe ședințe CPC, fără a se specifica motivele. 

15. Au fost identificate 2 cazuri în care CPC Brașov a stabilit pentru copil o măsură 
de protecție specială fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) 
din HG nr. 502/2017, acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului 
care a împlinit vârsta de 14 ani, exprimate în fața Comisiei. 

16. Hotărârile CPC Brașov se redactează în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
şedinţei, se semnează de preşedintele Comisiei sau de vicepreşedinte, se 
contrasemnează de secretarul  Comisiei şi se înregistrează în registrul special de 
evidenţă a hotărârilor, conform prevederilor art. 9 alin. (1) și (2) din HG nr. 
502/2017. 

17. Toate hotărârile emise de CPC sunt îndosariate cronologic, raportat la ședințele 
în urma cărora au fost eliberate, distinct, pe tipuri de hotărâri – hotărâri 
privind încadrarea într-un grad de handicap, hotărâri privind măsurile de 
protecție specială și hotărâri privind atestarea AMP. 

18. Comunicarea hotărârilor, conform prevederilor art. 9 alin. (3) și art. 10 alin. (2) 
din HG nr. 502/2017, nu a putut fi probată întrucât în Registrul intrări-ieșiri 
2019-2020 al Secretariatului CPC adresele de înaintare către 
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instituțiile/persoanele vizate nu sunt înregistrate, iar la nivelul Secretariatului 
nu a fost identificat un alt registru (privind comunicarea sau confirmarea 
expedierii documentului) în care să se consemneze comunicarea hotărârilor. 

19. În ședința comisiei din data de 04.03.2020 pentru tânăra D.A.Ș.E., născută la 
data de .., CPC Brașov a hotărât instituirea măsurii de protecție specială după 
ce tutela a încetat de drept în data de 26.12.2019, interpretând eronat 
prevederile art. 55 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

20. În mai multe cazuri, pentru tinerii care au împlinit 18 ani, CPC Brașov a hotărât 
instituirea măsurii de protecție, deși, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din 
HG nr. 502/2017, Comisia „menţine măsurile pentru tinerii care au dobândit 
capacitate deplină de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială, stabilită în condiţiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanţa 
judecătorească” . 

21. Au existat situații în care managerii de caz au venit în ședința CPC cu 
propunerea modificării măsurii de protecție specială de la un serviciu 
rezidențial la altul, în condițiile în care, pentru tinerii în cauză existau decizii 
emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap prin care li se 
instituise o măsură de protecție în CIA Sf Gheorghe. Sau, în cazul altui tânăr au 
propus „anularea solicitării tânărului de instituire a măsurii plasamentului la 
Centrul de Plasament Sf. Stelian, Ghimbav”. 

22. Au fost identificate mai multe cazuri în care CPC Brașov, contrar prevederilor 
art. 4 alin. (9) și (10) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru 
copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu 
prevederile art. 13 alin. (2) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru 
reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru 
copii, a respins solicitările părinților unor copii cu privire la accesul la contul în 
care a fost virată alocația de stat a copilului pe perioada instituționalizării, 
deși copiii fuseseră reintegrați în familie. 

23. Specialiștii care își desfășoară activitatea în cadrul CECC îndeplinesc cerințele 
specifice privind categoriile profesionale ale specialiștilor precizate la art. 20 
din HG nr. 502/2017. 

24. Informarea părintelui/reprezentantului legal al copilului cu privire la obligația 
de a respecta și implementa PAR, conform prevederilor art. 19 alin (1) lit e) 
din HG nr. 502/2017, se realizează prin semnarea de către părinte a planului 
de abilitare-reabilitare, unde este menționat dreptul copilului la sănătate și 
reabilitare și obligația părintelui în acest sens. 

 
Măsuri şi recomandări: 

1. Vor fi realizate demersuri astfel încât procedura convocării persoanelor 
invitate în faţa Comisiei pentru soluţionarea cazurilor copiilor să se facă cu 
respectarea întocmai a prevederilor art. 14 din HG nr. 502/2017.  
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Responsabili:  directorul general adjunct, secretarul CPC, președintele CPC, 
șeful BMASIASIS 

Termen:  de îndată 

 

2. Consemnarea în registrele de evidență obligatorii la nivelul Secretariatului CPC 
se va face cu respectarea normelor impuse de HG nr. 502/2017. 

Responsabili: directorul general adjunct, secretarul CPC, președintele CPC, 
șeful BMASIASIS 

Termen:  de îndată 
 
3. Convocarea ședințelor CPC se va realiza întotdeauna cu respectarea termenului 
prevăzut legal de art. 6 alin. (4) din HG nr. 502/2017, cu minimum 3 zile înainte de 
data ședinței. 

Responsabili: președintele CPC, secretarul CPC  

Termen:  de îndată 

 
4. În cuprinsul proceselor-verbale de ședință vor fi consemnate datele de 
identitate ale copilului și persoanelor invitate, situația privind convocarea 
acestora, informarea copilului de peste 10 ani de către președintele CPC cu privire 
la consecințele stabilirii măsurii de protecție și dreptul acestuia de a-și exprima 
liber opinia, acordul părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit 
vârsta de 14 ani, exprimate în fața Comisiei . 

Responsabili: președintele CPC, secretarul CPC  

Termen:  de îndată 

 
5. Măsurile de protecție specială se vor stabili doar atunci când există acordul 
părinţilor, precum şi consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 14 ani, 
exprimate în faţa Comisiei, așa cum stipulează art. 2 alin (2) din HG nr. 502/2017. 

Responsabili: Comisia pentru Protecția Copilului 

Termen:  de îndată 

 
6. Având în vedere neconcordanțele între evidențele Secretariatului CPC și CECC, 
se vor face verificări și vor fi realizate demersuri astfel încât evidența copiilor 
evaluați și încadrați într-un grad de handicap să conțină informații corecte, 
corespunzătoare situației de fapt a copiilor, iar datele statistice furnizate să fie în 
concordanță cu aceasta.  

Responsabili: directorul general adjunct, șef BMASIASIS, CECC 

Termen:  de îndată 

 
7. Procedura operațională a secretariatului CPC va fi revizuită astfel încât să 
respecte în totalitate prevederile HG nr. 502/2017. 

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct Protecția Copilului, 
șef BMASIASIS 
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Termen:             30 de zile  

 

8. Se va angaja răspunderea disciplinară a secretarului CPC în ceea ce privește 
deficiențele descrise în cuprinsul constatărilor și concluziilor prezentei note, 
precum și a angajaților responsabili cu coordonarea și verificarea activității 
Secretariatului CPC. 

Responsabili:  directorul general, comisia de disciplină 

Termen:  de îndată 
 
9. Se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 2 din Hotărârea nr. 
502/2017 privind ”menținerea măsurilor pentru tinerii care au dobândit capacitate 
deplină de exercițiu și au beneficiat de o măsură de protecție specială, stabilită în 
condițiile legii, de Comisie sau, după caz, de instanța judecătorească”. 

Responsabili: directorul general adjunct, șefi servicii management de caz, 
manageri de caz, CPC. 

Termen:  de îndată 
 
10.  Situația socio-juridică actuală în care se regăsește tânăra D.A.Ș.E., născută la 
data de.., pentru care CPC Brașov a hotărât instituirea măsurii de protecție 
specială, după ce tutela a încetat de drept în data de 26.12.2019, va fi reanalizată 
și se va proceda la îndreptarea erorii CPC. 

Responsabili: directorul general, CPC 

Termen:  de îndată 

 
11. CPC va analiza solicitările părinților cu privire la accesul contului bancar în 
care a fost virată alocația de stat a copilului pe perioada instituționalizării, în 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) și (10) din Legea nr. 61/1993 privind 
alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare coroborate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Norma metodologică de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, 
precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de 
stat pentru copii. 

Responsabili: Comisia pentru Protecția Copilului 

Termen:  de îndată 
 
12. În vederea implementării în mod corespunzător a prevederilor HG nr. 
502/2017, vor fi luate măsuri astfel încât persoanele angajate în cadrul 
Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului să îndeplinească în mod exclusiv 
atribuții legate de activitatea acestui compartiment.  

Responsabili: directorul general, directorul general adjunct, serviciul 
managementul resurselor umane 

Termen:  30 de zile 


