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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu și anchetă în cazul situației de la 
Casele de Tip Familial “Sfântul Mihail”, Caracal, județul Olt       

 
 
                Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează anchetă în cazul situației 

de la Casele de Tip Familial “Sfântul Mihail”, Caracal, județul Olt. Cotidianul Jurnalul 

Național a publicat, în 4 aprilie 2016, reportajul intitulat “Cămăși de tortură pentru copii, 

în centrele de asistență socială Olt”, în care se prezintă cazul copiilor din centrele de 

plasament din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(D.G.A.S.P.C.) Olt care sunt bătuți, legați și traumatizați. 

                Potrivit mass-media, care prezintă aspectele sesizate Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice de către o angajată a centrului, o fată care a fost 

cazată la Casa de Tip Familial din Caracal, str. Anton Pann nr. 10, pe o durată de aproximativ 

3 ani, aflată anterior în grija unui asistent maternal, a fost ținută legată, aproape toată această 

perioadă, pentru liniștea personalului centrului. Fata era neglijată de aceștia și avea uneori 

crize, iar dacă era legată, devenea și mai agitată. 

      Angajata Centrului a mai arătat că minora era imobilizată de o bancă cu un fular 

albastru, să nu se poată ridica. Într-o dimineață, la sfârșitul lunii iulie 2015, copilul a fost lovit 

cu un obiect dur în cap de o îngrijitoare și lăsat “într-o baltă de sânge” până după ora 10:00, 

când un angajat al centrului și psihologul au intrat în camera în care acesta era ținut izolat. 

Deși aceștia au observat starea gravă a copilului, nu au chemat ambulanța. 

      Potrivit aceluiași cotidian, după controlul Autorității Naționale pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție (A.N.P.D.C.A.), din 8 septembrie 2015, fata a fost internată 

de urgență la Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci, deși până atunci nu fusese niciodată 

consultată de un medic. I se prescriau numai rețete lunare. După ce a fost externată din spital, 

fata a fost cazată în același centru, fiind în continuare imobilizată, dar de data aceasta a fost 

înfășurată într-un cearșaf. După împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv din luna noiembrie 

2015, fata a fost mutată la CRRPH Caracal, unde nu a mai avut nicio criză de autoagresiune. 
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