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Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Târgovişte este împuternicit să aducă la cunoştinţa 
opiniei publice următoarele: 

în perioada 11.11.2022 - 08.02.2023, la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Târgovişte s-au înregistrat mai multe dosare penale, având ca obiect săvârşirea 
infracţiunilor de lovire sau alte violenţe prev. de art. 193 alin.l din C.pen., 
ameninţare prev. de art. 206 alin.l din C.pen. şi distrugere prev. de art. 253 alin.l 
din C.pen. şi portul sau folosirea tară drept de obiecte periculoase prev. de art. 
372 din C.pen., de către un minor în vârstă de 9 ani elev la Şcoala Gimnazială 
„Coresi"' din Mun. Târgovişte, persoane vătămate fiind mai mulţi elevi, dar şi 
personalul din cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ. 

O parte din aceste dosare au fost reunite, dispunându-se soluţia de clasare a 
cauzei, fiind incident temeiul prev. de art. 16 alin.l lit. d din C.pr.pen., existând 
cauza de neimputabilitate a minorităţii făptuitorului. 

Menţionăm faptul că potrivit art. 113 alin.l din C.pen., minorul care nu a 
împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. 

Soluţia de clasare a fost comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Dâmboviţa şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Dâmboviţa pentru luarea măsurilor potrivit competenţei legale, în 
concordanţă cu prevederile Lg.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

La momentul de faţă organele de cercetare penală din cadrul Biroului 
Siguranţă Şcolară, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgovişte continuă cercetările cu privire la celelalte plângeri 
formulate, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi soluţionarea justă a 
cauzelor. 

Menţionăm că Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Dâmboviţa şi Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Dâmboviţa au fost informate cu privire la faptele constate pentru a lua măsurile 
legale necesare, potrivit competenţei, altele decât cele procesual penale. 
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