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RAPORT 
 

 

 

cu privire la situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor 

pentru care nu s-a stabilit identitatea, gravidelor  în risc social şi a 

activităţilor de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi 

riscului de a fi părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie, în 

semestrul II 2021 

 

 

 

Pentru îndeplinirea Planului Naţional de acţiune privind 

prevenirea abandonului copilului de către familie, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului României nr.323/28.03.2007, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt are desemnaţi asistenţi 

sociali care să asigure legătura permanentă cu unităţile sanitare care au 

în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pediatrie, cu obligaţia de a 

monitoriza şi de a coordona activităţile privind respectarea drepturilor 

copilului la stabilirea şi păstrarea identităţii sale, precum şi cu privire la 

prevenirea abandonului copilului în maternităţi.  

 

În semestrul II 2021 la  nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Olt, am avut 1 caz de copii părăsiţi în 

unităţile sanitare din judeţul Olt, copil născut prematur ce urmează a fi 

dat în plasament la un asistent maternal profesionist. 

 

Precizăm că nu există cazuri de copii pentru care nu s-a stabilit 

identitatea şi nici cazuri de gravide în risc social. 

 

Referitor la cazurile de copii care au fost supuşi riscului de a fi 

părăsiţi în unităţile sanitare, reîntorşi în familie nu avem niciun caz. 
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               - La nivelul Judeţului Olt, în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt funcţionează deja servicii 

pentru prevenirea separării copilului de familie şi anume: 

 

- Complex de Servicii Slatina (Centru de zi, Centru de 

consiliere pentru părinţi şi copii şi Serviciul de planning 

familial); 

- Complex de servicii „Amicii” Slatina (Centru de zi şi 

Centru de consiliere pentru părinţi şi copii); 

- Complex de servicii „Sf. Elena” Corabia (Centru de zi, 

Centru de consiliere pentru părinţi şi copii şi Centru 

Maternal). 
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