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Raport privind
copiii părăsiţi în unităţile sanitare din raza
administrativ - teritorială a jud. Argeş
( în anul 2014 )
În conformitate cu prevederile H.G. Nr. 323/20.03.2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea
abandonului copilului de către familie, DGASPC Argeş îi revine sarcina să monitorizeze fenomenul abandonului copiiilor la nivel
judeţean şi să prezinte trimestrial Comisiei pentru Protecţia Copilului situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare, copiilor pentru care
nu s-a stabilit identitatea, gravidelor în risc social si a activităţii de monitorizare a cazurilor de copii care au fost supuşi riscului de a fi
părăsiţi în unităţile sanitare reîntorşi în familie.
Ţinând cont de prevederile art. 1 alin. 1 din Ordinul Nr. 756/276 din data de 12.07.2005 al Ministerului Sănătăţii şi Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în unităţile sanitare care
au în structura secţii de nou- născuţi şi/ sau pediatrie, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Argeş a procedat la reactualizarea listei, în sensul că a desemnat prin Dispoziţia Nr. 404/28.02.2012, persoanele (asistentii
sociali) care să asigure legătura permanentă cu unităţile sanitare amintite anterior, după cum urmează:
- Spitalul Jud. de Urgenţă Argeş (Piteşti) : inspector principal - Alina Olteanu ;
- Spitalul de Pediatrie Piteşti: inspector principal – Monica Vişan;
- Spitalul Municipal. Câmpulung: asistent social – Loredana Matei ;
- Spitalul Municipal Curtea de Argeş: inspector asistent – Cristina Sima ;
- Spitalul „ Regele Carol I „ Costesti: inspector principal – Monica Gujmete (fosta Dumitrache).
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*** În anii precedenţi ( 2004 – 2013 ) situaţia copiilor părăsiţi în unităţile sanitare de pe raza jud. Argeş a fost
următoarea :
- 2004 – 93 copii ,
- 2005 – 67 copii ,
- 2006 – 54 copii ,
- 2007 – 62 copii ,
- 2008 – 11 copii ,
- 2009 - 36 copii ,
- 2010 - 13 copii,
- 2011 – 40 copii,
- 2012 – 18 copii,
- 2013 - 26 copii
*** În anul 2014 în unităţile de asistenţă sanitară din judeţul Argeş au fost părăsiţi un număr total de 19 copii
pentru care s-au stabilit următoarele măsuri:
Distribuţia pe judeţe
Părăsiţi în jud Argeş (cu domiciliul
părinţilor în
jud. Argeş) - 15 copii
Părăsiti in jud. Argeş ( fără filiaţie) –
1caz

Părăsiţi în jud. Argeş ( cu domiciliul
părinţilor în alte judeţe ) – 3 copii

Cartografierea localităţilor
unde sunt domiciliaţi părinţii
mun. Piteşti – 2 copii;
mun. Câmpulung – 1;
com. Teiu – 1 copil;
or. Ştefăneşti – 1 copil;
com. Merişani – 2 copii;
com. Uda – 1 copil;
com. Bogaţi – 1 copil;
com. Ciomăgesti – 1 copil;
com. Recea – 2 copil;
com. Bascov – 2 copii;
com. Poiana Lacului – 1 copil;
com. Buciumi, jud. Bacău – 1 copil;
mun. Calafat, jud. Dolj – 1 copil;
mun. Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea -1 copil
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Măsura luată
14 copii au fost daţi în plasament la AMP
2 copii au fost reintegraţi în familia
naturală/ extinsă

- 2 - reintegrare în familie
- 1 –plasament AMP

*** Totodată menţionăm că în sem. I 2014 un număr de 124 mame /gravide din Jud. Argeş , cu risc social ,
( mun. Curtea de Argeş – 19, com. Cepari – 2, com. Valea Iaşului – 4, com. Muşăteşti – 5, com. Mălureni – 1, com. Pietroşani – 10,
com. Tigveni – 18, com. Sălătrucu – 9, com. Băiculesti – 5, com. Corbi – 8, com. Corbeni – 12, com. Arefu – 3, com. Domneşti – 4,
com. Albeştii de Argeş – 10, com. Şuici – 9, Coşeşti – 4, Bascov - 1) au fost consiliate în vederea sprijinirii acestora înainte şi după
actul naşterii , prin discutarea rezolvarea şi monitorizarea problemelor apărute în activitatea de prevenire a fenomenului de părăsire în
spital a copiilor .
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