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In Procesul verbal de constatare numarul 9102 /10.07.2015, intocmit de Camera de 

Conturi Buzau, aferent auditului financiar la UATJ Buzau a fost constatat urmatorul fapt: 

contrar prevederilor legale, in perioada 2012 - 2015, admiterea persoanelor cu handicap in 

centrele rezidentiale publice s-a facut fara acordul si solicitarea D.G.A.S.P.C.-ului de unde isi 

are domiciliul persoana cu handicap, incalcandu-se art. 54 din Legea 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si art 33 si 34 din HGR 268/2007. 

Auditorii financiari nu au luat in considerare punctele de vedere ale entitatii auditate, 

de actele normative expuse in notele de relatii, inclusiv  in punctul de vedere al ANPDCA 

numarul 23654/15.06.2015. 

Curtea de conturi a considerat ca temeiul legal invocat pentru care s-a facut admiterea 

in centrele C.R.C.D.A. 10 si C.R.C.D.V. 11, in perioada 2010 – 2015, nu a avut suport legal. 

Mai mult decat atat, in Legea 448/2006 se precizeaza ca, de dispozitiile acesteia 

beneficiaza copii si adultii cu handicap. 

Fata de aceste constatari, Curtea de conturi, prin Decizia numarul  27/ 12 august 2015,  

a formulata recomandarea ca admiterea in centrele rezidentiale publice din judetul Buzau a 

persoanelor cu handicap cu domiciliul in alt judet sa fie facuta numai cu solicitarea 

conducatorului D.G.A.S.P.C. din UAT in care persoana cu handicap isi are domiciliul, 

solicitarea urmand sa cuprinda acordul acelor D.G.A.S.P.C.-uri de a achita costul mediu 

lunar de cheltuieli. 

D.G.A.S.P.C. Buzau a notificat D.G.A.S.P.C.-urile, prin adrese, despre masurile 

dispuse de Camera de Conturi Buzau si a solicitat judetelor conformarea la masura dispusa 

prin dezicia  mentionata.  

In urma acestei solicitari, in afara de judetul Tulcea, care si-a dat acordul pentru plata 

costului mediu conform legii 448/2006, majoritatea judetelor au expus punctul de vedere al 

A.N.P.D.C.A. in sensul in care acest mod de decontare nu se aplica (punct de vedere neluat in 

considerare de auditorii Camerei de Conturi, asa cum am expus). 

La inceputul anului scolar copiii s-au prezentat la unitatile scolare si la centrele 

rezidentiale  C.R.C.D.A. nr. 10 si C.R.C.D.V. nr. 11 fara sa existe acordul privind plata 

costului mediu a D.G.A.S.P.C. - urilor unde acestia isi aveau domiciliul. 

In anii trecuti admiterea in centre a fost efectuata pe baza hotararii C.P.C. din judetul 

de domiciuliu al copilului insa datorita aplicabilitatii masurii Curtii de Conturi in acest an nu a 

mai putut fi urmata aceasta procedura. 

Copiii erau orientati scolar spre scolile speciale din judetul Buzau de catre comisiile de 

specialitate din judetele de domiciliu, acestia prezentandu-se la scoala pentru inceperea 

cursurilor scolare. 

S-a constituit o comisie de primire a copiilor in centre, care a verificat documentele si 

a adus la cunostinta persoanelor care au insotit copiii despre starea de fapt si acestia au semnat 

o declaratie  in acest sens.  

Persoanele care au insotit copiii nu au depus la acea data impotrivire cu privire la 

starea de fapt expusa, copiii ramanand in centre si participand la cursurile scolare. 

In acest context se impunea atat luarea  in considerare a deciziei  Curtii de Conturi si a 

faptului ca lipseau documentele cerute, dar si ca parintii nu isi mai puteau exercita dreptul de 
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a veghea la cresterea, educarea, invatarea si pregatirea profesionala a copilului, fiind cu 

domiciliul in alt judet . 

Fata de acesta stare de fapt se impunea o masura cu caracter temporar, care sa permita 

accesul la educatie al copiilor, in acest context fiind urmata procedura privind plasamentul in 

regim de urgenta. 

In Legea 272/ 2004 se precizeaza ca plasamentul copilului in regim de urgenta este o 

masura de protectie speciala, cu caracter temporar care se aplica si in situatia in care, „…din 

orice alt motiv, acestia nu-si pot exercita drepturile si obligatiile parintesti cu privire la 

copil”. 
Masura plasamentului in regim de urgenta se stabileste de catre directorul Directiei 

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din unitatea administrativ teritoriala in 

care se gaseste copilul, in situatia in care nu se intampina opozitie din partea persoanelor 

care au in ingrijire sau asigura protectia copilului respectiv. 

Dupa stabilirea plasamentului in regim de urgenta a fost sesizata, conform legii, 

instanta de judecata care se va pronunta, totodata, cu privire la exercitarea drepturilor 

parintesti. 

Aceste masuri au fost  luate pentru asigurarea de urgenta a accesului la invatamant al 

copiilor in contextul existentei unei Decizii a Camerei de Conturi si pentru respectarea 

interesului superior al copiilor. 

La aceasta data copiilor le sunt asigurate conditiile pentru participarea la cursurile 

scolare, dar si o buna relatie cu familiile acestora. 
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