
ASPECTE LEGALE PRIVIND SEMNALAREA SITUAȚIILOR DE VIOLENȚĂ 

 ASUPRA COPILULUI 

 

 

Aspecte privind obligativitatea și modalitățile de sesizare a situațiilor de violență asupra 

copilului sunt prevăzute prin dispozițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 

49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa 

multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 

a Metodologiei de intevenţie multidisciplinara şi interinstituţională privind copii exploataţi şi 

aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, 

precum şi copii romani migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. 

Potrivit prevederilor art. 34 alin. 1 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, „copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la 

încălcarea drepturilor sale fundamentale”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 89 alin. 2, “orice persoană fizică sau juridică, 

precum și copilul pot sesiza direcția generală de asistență socială și protecția copilului din 

județul/sectorul de domiciliu, să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a-l proteja 

împotriva oricăror forme de violență, inclusiv violență sexuală, vătămare sau de abuz fizic sau 

mental, de rele tratamente sau de exploatare, de abandon sau neglijență”. 

“Angajații instituțiilor publice sau private care, prin natura profesiei, intră în contact 

cu copilul și au suspiciuni asupra unui posibil caz de abuz, neglijare sau rele tratamente, au 

obligația de a sesiza de urgență direcția generală de asistență socială și protecția 

copilului”(art. 89, alin. 3). 

Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 272/2004 (1) Orice persoană care, prin 

natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu 

existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligată să sesizeze serviciul 

public de asistenţă socială sau direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 

a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.  

(2) Pentru semnalarea cazurilor de abuz sau de neglijare a copilului, la nivelul fiecărei 

direcţii generale de asistenţă socială şi protecţia copilului se înfiinţează obligatoriu telefonul 

copilului, al cărui număr va fi adus la cunoştinţa publicului. 

În vederea asigurării respectării dreptului copilului la protecție împotriva abuzului și 

neglijării, direcția gnerală de asistență social și protecția copilului este obligată: 

a) să verifice şi să soluţioneze toate sesizările privind posibilele cazuri de abuz, 

neglijare, exploatare şi orice formă de violenţă asupra copilului;  



b) să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 119 din Legea nr. 272/2004 (servicii 

de zi, servicii de tip familial), specializate pentru nevoile copiilor, victime ale abuzului, 

neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului. 

Potrivit prevederilor art. 99 din Legea nr. 272/2004, “pentru verificarea sesizărilor 

privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului, reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului au drept de acces, în condiţiile legii, în sediile persoanelor 

juridice, precum şi la domiciliul persoanelor fizice care au în îngrijire sau asigură protecţia 

unui copil. Pentru efectuarea acestor verificări, organele de poliţie au obligaţia să sprijine 

reprezentanţii direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 100 din Legea nr. 272/2004, republicată, 

“reprezentanţii persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice care au în îngrijire sau 

asigură protecţia unui copil sunt obligaţi să colaboreze cu reprezentanţii direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului şi să ofere toate informaţiile necesare pentru 

soluţionarea sesizărilor”. 

“În cazul în care abuzul, neglijarea, exploatarea şi orice formă de violenţă asupra 

copilului a fost săvârşită de către persoane care, în baza unui raport juridic de muncă sau de 

altă natură, asigurau protecţia, creşterea, îngrijirea sau educaţia copilului, angajatorii au 

obligaţia să sesizeze de îndată organele de urmărire penală şi să dispună îndepărtarea 

persoanei respective de copiii aflaţi în grija sa”(art. 102). 
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