Domnule Prim Procuror,
Subsemnatul …………………………, domiciliat in ……….., str. ………., nr. …, bl. …, ap. …, judetul
…………,
CNP…………reprezentant
legal
al
minorulu/minorei
………….,
CNP…………….formulez prezenta
PLĂNGERE

impotriva reprezentantului
didactic/director/etc

Școlii Nr….., dl/d-na……………………., în calitate de cadru

Motivele plangerii:
In fapt,
la data de …………., ora …, locul ………….., copilul meu (Nume, prenume) a
suferit....enumerați ( a fost lovit, bătut, agresat verbal, izolat, pedepsit in sensul in
care....etc) .
Descrieti pe scurt circumstanțele. (maxim ½ pagini).
In dovedirea plangerii, inteleg sa ma folosesc de urmatoarele probe:
- proba cu înscrisuri (certificat IML), rapoarte psihologice, fotografii, înregistrări videoaudio
- proba cu martori:
- ………………….., domiciliat in ………….., str. …………, nr. …, bl. …, ap. …, judetul …………;
- ………………….., domiciliat in ………….., str. …………, nr. …, bl. …, ap. …, judetul ………….
În drept,
Îmi intemeiez plângerea pe prevederile Codului Penal. (Nu este nevoie sa realizati dvs
incadrarea juridica)

Data …………….
Semnatura reclamantului
………………..
DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA JUDECATORIA ………………

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
1. Orice urmă vizibilă pe corpul copilului dvs constituie o probă. Chiar dacă este făcută
de un adult sau un alt copil, reprezentanții școlii sunt în egală măsură răspunzători.
2. Certificatul medico-legal se obține de la Institutul Național de Medicină Legală Mina
Minovici - Șoseaua Vitan Bărzești, nr. 9, Sector 4. Taxa de eliberare a certificatului este
de 38 lei și se achită pe loc. Trebuie să aveti cu Dvs certificatul de naștere al copilului si
cartea de identitate a dvs.
În fiecare județ din țară există un cabinet de medicina legala, de regulă, arondat
spitalului județean.
Lista medicilor legisti pe județe, o puteți găsi aici: http://www.legmed.ro/doc/lista-1.pdf
3. Depuneți plângerea la Parchetul de pe lângă judecătoria de care aparțineți. Dosarul
cu plangerea trebuie să conțină următoarele documente:
- plângerea penală semnata și datată,
- certificatul IML, dacă există,
- probele (poze, inregistrări, declarații ale martorilor dacă le aveți în format scris, dacă
nu, vor fi chemați să le dea)
- copie după cerificatul de naștere al copilului
4. Prevederi Cod Penal:
Art. 193
(1) - Lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) - Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei
persoane, a cărei
gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se
pedepsește cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(3) - Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Art. 197 - Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a
dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinți sau de orice
persoană în grija căreia se află minorul, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani și
interzicerea exercitării unor drepturi.

