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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu și anchetă în cazul unui copil care ar 
fi murit la Spitalul de Pediatrie din Bacău, după ce ar fi fost transportat cu 

o ambulanță fără medic 
 
 
 

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

copil care fi decedat la Spitalul de Pediatrie din Bacău, după ce ar fi fost transportat, în stare 

foarte gravă, cu o ambulanță fără medic. Sesizarea din oficiu și ancheta vizează posibila 

încălcare a art. 49 din Constituția României privind protecția copiilor și a tinerilor. 

 

                În articolul publicat de ZiarBacău.ro, în 8 februarie 2017, intitulat „Un copil de 5 

ani, neglijat de părinți, trimis de la Comănești la Iași într-o ambulanță fără medic, a 

murit la Spitalul Bacău”, s-a relatat cazul unui copil în vârstă de 5 ani din comuna Agăș, 

județul Bacău, care a fost adus la Spitalul din Comănești în stare foarte gravă, cu anemie 

severă, iar în urma investigațiilor medicii au decis că este necesară transferarea de urgență a 

copilului la Spitalul de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași. Deoarece, în  drumul spre 

Iași, starea pacientului s-a agravat, acesta a fost internat la Spitalul de Pediatrie din Bacău 

unde, în ciuda eforturilor depuse de medici, a decedat. 

 

      Din articol rezulta că minorul a fost adus inconștient la Spitalul din Comănești, iar 

în urma analizelor medicii au stabilit o valoare a hemoglobinei în sânge de 1,76, în condițiile 

în care valoarea normală pentru un copil cu vârsta cuprinsă între 2 și 9 ani se situează între 

11,5-14,5, fiind pus diagnosticul de anemie severă. Conform opiniilor exprimate de medici, 

anemia de care suferea copilul nu era ereditară ci avea drept principală cauză lipsa 

alimentației, ceea ce conduce la concluzia că acesta a fost neglijat de părinți. Drama pe care  a 

trăit-o copilul și ceilalți doi frați ai săi  în familie,  este cunoscută în comună dar și de către 

autoritatea locală cu atribuții în domeniul protecției copilului. Primarul comunei Agăș susține 

că  se aștepta la acest deznodământ tragic și că de câțiva ani încerca să rezolve această 

problemă, însă legal, nu ar fi  putut face nimic. 
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      În cauză este vorba despre o familie cu trei copii din satul Coșnea, cu gospodărie 

bună, iar teoretic copiilor nu ar fi trebuit să le lipsească nimic. Primarul comunei Agăș a 

precizat că avea cunoștință despre faptul că minorii sunt puși la muncă și sunt bătuți. Conform 

celor relatate de acesta, în urmă cu un an, împreună cu reprezentanții Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, a mers la locuința minorilor în vederea 

preluării acestora și instituirii măsurii plasamentului, însă părinții au refuzat accesul în curte și 

s-au manifestat violent. Autoritățile au renunțat la măsura plasamentului, ca urmare a 

angajamentului părinților că vor avea grijă de copii. După producerea tragediei, primarul 

comunei Agăș declara că va sesiza din nou D.G.A.S.P.C. Bacău pentru a face o anchetă 

socială la domiciliul celor soți, în cazul celorlalți doi copii.  
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