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Stimată doamnă/Stimate domn, 

în legătură cu dosarul având datele de identificare de mai sus, în calitate de Intimat, vă comunicăm 
că în termen de 8 zile de la primirea prezentei comunicări, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai 
depune probe şi de invoca excepţii1, aveţi obligaţia de a depune întâmpinarea. Depuneţi documentele 
solicitate şi înscrisurile doveditoare într-un exemplar pentru instantă şi câte un exemplar pentru fiecare 
parte, cf. art. 150 NCPC 
Conform art. 205 alin. (2) din Legea 134/2010 privind Codul de procedura civila, întâmpinarea trebuie să 
cuprindă: 
a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele 
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare 
fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi 
contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 
alin. (1) teza a ll-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi 
domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul; 
b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului; 
c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii; 
d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit. e) fiind aplicabile în 
mod corespunzător; 
e) semnătura. 

Nota: - cu copia motivelor de apel 

) în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel 
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DOMNULE PREŞEDINTE, 

Subscrisa Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5. cu 
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 17104480, legal 
reprezentată prin d-na Popescu Florentina - director general,apelantă reclamantă în cauza ce 
formează obiectul dosarului nr. 17290 / 3 / 2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti. Secţia a V-
a Civilă , în contradictoriu cu : 

• Gheorghe Angela-Nicoleta, C.N.P. 2760525040114. domiciliată în Bucureşti, 
sector 5, Splaiul Independentei nr 54 

• Ene Melania domiciliată în Bucureşti, sector 5, str.Dăicăreanu nr. 15 

• Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5 
pe care vă solicităm să-1 citaţi în Bucureşti, sector 5. B-dul Regina Elisabeta 

în temeiul art.466 aiin.(l) si art.471 alin.(5) şi art.483 alin.(2) Cod proc civ coroborate cu art. 59 
lit.a, art.60 lit.b, art.62 lit.b. art.63, art.65 lit.b, art.66, art. 137. art. 140 din Legea nr.272/2004. 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicata 1 cu completările şi modificările 
ulterioare, formulează prezentul 

împotriva sentinţei civile nr.1248/19.10.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a 
Civilă în dosarul nr. 17290 / 3 / 2015 şi solicită admiterea acestuia şi modificarea în parte a 
sentinţei apelate în sensul de a dispune în privinţa minorului Gheorghe Marian, născut în 
Bucureşti, sector 6 la data de 11.12.2004, C.N.P.5041211460078. fiul lui Natural şi Gheorghe 
Angela - Nicoleta stabilirea măsurii de protecţie specială a plasamentului la doamna Ene Melania. 
asistent maternal profesionist. 

în fapt, intimata-pârâtă Gheorghe Angela-Nicoleta a dat naştere minorului Gheorghe 
Marian la data de 11.12.2004 şi pentru că nu deţinea o locuinţă stabilă a solicitat admiterea sa în 
Centrul Maternal „Mama şi Copilul,, situat pe raza sectorului 6. Astfel, prin dispoziţia 
nr.219/17.02.2005, Directorul Executiv al Serviciului Public pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

" aflat" în Dificultate sau cu Handicap, sector 6 a dispus admiterea minorului Gheorghe Marian 
împreună cu mama sa în Centrul Maternal mai sus menţionat. Având în vedere faptul că intimata-
pârâtă prezenta tulburări de comportament de natură să pună în pericol sănătatea şi viaţa celorlalţi 
beneficiari din centru, că nu deţinea o locuinţă, că nu realiza venituri şi că nu era angajată, a fost 
exclusă din centru , şi astfel pentru minorul in cauză. Tribunalul Bucureşti, secţia a IlI-a Civila 
prin sentinţa civilă nr. 240/14.02.2006 a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă la d-na 
Pârvan Ştefania, asistent maternal profesionist angajat al apelantei-reclamante. Ulterior Tribunalul 
Bucureşti, secţia a IlI-a Civilă a dispus prin sentinţa civilă nr 605/25.04.2006 pentru minorul ăn 
cauză măsura plasamentului la acelaşi asistent maternal profesionist. 

nr.29-31 
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învederăm instanţei că minorul a beneficiat de măsura plasamentului la asistentul 
maternal ¿interior menţionat pănă la data de 09.09.2014 cînd acesta si-a încetat activitatea. Având 
în vedere situaţia în care se afla copilul Gheorghe Marian, directorul general al apelantei-
reclamante a dispus în privinţa acestuia prin dispoziţia nr.753/09.09.2014 măsura de protecţie 
specială a plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist Delea Anişoara, 
măsură ce a fost înlocuită cu cea a plasamentului la acelaşi asistent maternal profesionist prin 
Sentinţa Civilă nr 1322/13.11.2014 a Tribunalului Bucureşti, secţia a IV-a Civilă. 

Dat fiind faptul că minorul nu a reuşit să se adapteze în familia asistentului materna! 
profesionist Delea Anişoara iar intimata - pârâtă nu a fost identificată nici la domiciliul cu forme 
legale, nici la cele unde a mai domiciliat de-a lungul timpului, reprezentanţii apelantei- reclamante 
au efectuat demersuri în vederea plasării minorului în cauză la un alt asistent maternal profesionist. 
Astfel a fost identificată intimata-pârâtă Ene Melania. în acest sens s-a stabilii că este în interesul 
superior al minorului ca în privinţa sa să fie stabilită măsura de protecţie specială a plasametului 1a 
intimata-pârâtă Ene Melania. 

Pe cale de consecinţă apelanta - reclamantă a solicitat prin cererea de chemare în 
judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 12.05.2015 instituirea măsurii de 
protecţie specială a plasamentului minorului Gheorghe Marian la asistent maternal profesionist 
Ene Melania. stabilirea domiciliului la aceasta şi delegarea exerciţiului drepturilor şi obligaţiilor 
părinteşti către directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5. 

Cu toate acestea prin sentinţa civilă apelată, Tribunalul Bucureşti, secţia a V-a civilă a 
dispus în privinţa minorului Gheorghe Marian înlocuirea măsurii de protecţie specială a 
plasamentului în regim de urgenţă cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist Ene 
Melania, a stabilit domiciliul minorului la aceasta şi a delegate exerciţiul drepturilor si obligaţiilor 
părinteşti către directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 5. 
dând astfel altceva decât s-a cerut pentru unul din capetele de cerere. 

Criticăm sentinţa apelată sub aspectul faptului că deşi prin cererea de chemare în judecată 
apelanta- reclamantă a solicitat stabilirea măsurii de protecţie specială a plasamentului la asistent 
maternal profesionist iar din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă în mod indubitabil 
că măsura de protecţie de care beneficia minorul în speţă este cea a plasamentului la asistent 
maternal profesionist iar nu cea a plasamentului în regim de urgenţă, instanţa totuşi a dispus 
înlocuirea măsurii de protecţie specială a plasametului în regim de urgenţă cu măsura de protecţie 
specială a plasamentului la asistent maternal profesionist Ene Melania. 

Faţă de cele arătate solicităm instanţei să admită apelul astfel cum a fost formulat, să 
modifice în parte sentinţa civilă nr. 1248/19.10.2015, iar pe fond să dispună în privinţa copilului 
Gheorghe Marian, născut în Bucureşti, sector 6 la data de 11.12.2004. C.N.P.5041211460078, fiul 
lui Natural şi Gheorghe Angela - Nicoleta, stabilirea măsurii de protecţie specială a plasamentului 
la doamna Ene Melania, asistent maternal profesionist. 

în drept, ne întemeiem acţiunea pe dispoziţiile art.466 alin.(l) si art.471 alin.(5) şi art.483 
alin.(2) Cod proc civ coroborate cu art. 59 lit.a, art.60 lit.b, ar 1.62 lit.b. art.63, art.65 lit.b. art.66, 
art.137, art. 140 din Legea nr.272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicata 1 cu completările şi modificările ulterioare 

în susţinerea cererii înţelegem să ne folosim de proba cu înscrisuri precum şi de orice alte 
mijloace de proba a căror necesitate ar rezulta din dezbateri. 

în temeiul art.411 alin (1) pet 2 Cod Proc Civ solicităm judecarea în lipsă. 


