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Ca urmare a adresei dumneavoastră transmisă pe email în data de 11.02.2021, 

înregistrată la DGASPC Brașov sub nr. 10167/12.02.2021, prin care solicitați, în baza Legii 

544/2001, o serie de informații cu privire la plângerile pentru forme de violență sexuală care 

au vizat angajați ai DGASPC Brașov, victimele fiind beneficiari, aferente perioadei 2000-2020, 

în baza datelor furnizate de Serviciul juridic-Contencios și Serviciul management de Caz Copii 

Rezidențial, vă transmitem următoarele informații: 

- În anul 2015, prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și 

Terorism, Serviciul Teritorial Brașov, a fost adus la cunoștința DGASPC Brașov 

cazul unor beneficiari și foști beneficiari ai Centrului de Plasament Dacia, victime 

ale infracțiunilor de „pornografie infantilă, viol și agresiune sexuală“ săvârșite de 

un angajat al centrului. În acest caz, prin sentința definitivă a instanței de judecată, 

angajatul a fost condamnat pentru infracțiunea de „corupție sexuală“ la pedeapsa 

închisorii cu executare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor 

prevăzute de art 64. lit. a teza a II-a, lit.b, lit.d și lit.e vechiul Codul Penal și 

pedeapsa accesorie conform art. 66 alin (1) lit.a, b, e și f, fiind acordate daune 

morale beneficiarilor victime. Pe perioada cercetării penale, contractul de muncă al 

angajatului a fost suspendat prin act administrativ al directorului general, ulterior 

contractul fiind desfăcut, în conformitate cu prevederile Codului Muncii. 

- În ianuarie 2017, un beneficiar al Centrului de Plasament „Azur“ Victoria a sesizat 

conducerea centrului că în decursul anului 2016 a primit mai multe avansuri sexuale 

din partea unei angajate a centrului. În acest caz, s-a dispus constituirea unei comisii 

de cercetare pentru elucidarea tuturor aspectelor sesizate, însă activitatea comisiei 

a fost suspendată ca urmare a începerii urmăririi penale a angajatei centrului pentru 

comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor, iar ulterior a încetat ca urmare a 

demisiei angajatei. Conform sentinței Judecătoriei Făgăraș, aceasta a fost 



condamnată, în primă instanță, la pedeapsa închisorii cu suspendare și pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin (1) lit.f 

și n Cod Penal. 

- În data de 10.08.2020 a fost depusă la IPJ Brașov o sesizare cu privire la suspiciunea 

de abuz sexual asupra unei beneficiare a Complexului de Servicii Săcele, săvârșită 

de un angajat al centrului. Sesizarea a fost făcută de șeful de centru, dosarul aflându-

se în curs de cercetare. A fost demarată și o cercetare disciplinară internă, care însă 

este suspendată, conform prevederilor Codului Muncii, pe perioada efectuării 

cercetărilor de către organele de cercetare penală.  

- În data de 05.11.2020 a fost depusă la IPJ Brașov o sesizare in rem cu privire la 

suspiciunea de abuz sexual asupra unei beneficiare a Complexului de Servicii 

Săcele în perioada în care aceasta a părăsit centrul fără permisiune. Sesizarea a fost 

formulată de către șeful de centru, dosarul aflându-se în curs de cercetare.  

- DGASPC Brașov s-a înființat la 01.01.2005, prin unirea Direcției Județene pentru 

Protecția Copilului Brașov și a Inspectoratului de Stat Teritorial pentru Persoanele 

cu Handicap Brașov. 

- Pentru perioada 2000-2005 nu mai există date în arhiva instituției, acestea fiind 

scoase din evidență, conform prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, 

cu avizul Serviciului Județean Brașov al Arhivelor Naționale, termenul de păstrare 

în arhiva instituției fiind de 10 ani. 
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