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Nr.45/15.04.2020 

Către: Consiliul Județean Vâlcea  

În atenția: Direcției de Sănătate Publică Vâlcea 

În atenția: Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea 

 

Obiect: Sesizare în temeiul O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor 

Domnule președinte, 

 

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o persoană juridică română, cu sediul 

în Bucureşti, str. Arcului nr. 19, sector 2, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin 

Sentinţa civilă nr. 276/18.12.1998 a Tribunalului Bucureşti, cod fiscal RO 11341550, cu 

numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 380/1998, reprezentată prin 

Georgiana Iorgulescu, în calitate de directoare executivă, ce are ca obiect de activitate 

protecţia drepturilor omului, în special a persoanelor instituţionalizate. 

CRJ formulează, în temeiul O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, sesizarea cu privire la faptele descrise mai jos. 

În dimineață zilei de 14.04.2020, CRJ a primit o sesizare telefonică anonimă cu privire 

la nerespectarea prevederilor Ordonanței militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a 

răspândirii COVID-19 de către o parte din personalul Centrului de Asistență Medico Socială 

Lădeşti din jud. Vâlcea.  

Conform sesizării, personalul din centru nu respectă măsura izolării în centru, prevăzută 

de art. 10 alin. 1 al Ordonanței Militare nr.8/2020 („Art. 10. -(1) Se instituie, pe perioada 

stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate 

în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la 

art. 9 alin. (1) pe o perioadă de 14 zile.”), măsură menită să protejeze sănătatea persoanelor 

vârstnice îngrijite în centru. Conform sesizării, în afară de un medic, patru infirmiere și cinci 

asistente medicale, toți ceilalți 25 membri ai personalului urmează un program normal de 

lucru, circulând liber prin centru: șeful de centru, contabilele, asistentul social, bucătaresele, 

îngrijitorul de curățenie, juristul, spălătoresele și fochiștii. Fochiștii intră zilnic în fiecare 

cameră să ia temperatura; aceștia ieșind zilnic în comunitate, pun în mare pericol de infectare 

cu COVID-19 persoanele vulnerabile cazate în centru. O parte din personalul izolat a fost 

amenințat să nu reclame această situație, motiv pentru care vă rugăm să faceți demersurile 

necesare lămuririi speței fără a pune în pericol personalul  angajat. 

Vârstnicii care locuiesc în centrele rezidențiale și în azilele din România reprezintă una 

dintre cele mai vulnerabile categorii sociale în contextul pandemiei COVID-19. Rata de deces 
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este mult mai mare decât în rândul populației generale, drept urmare a fost necesară 

impunerea acestei măsuri restrictive pentru a limita pericolul. 

În acest moment, în România există deja câteva focare apărute în cămine pentru 

vârstnici și într-o căsuță de tip familial pentru copii cu dizabilități, iar din informațiile 

disponibile până în acest moment, în fiecare dintre cazuri focarele au pornit din interacțiunea 

angajaților cu mediul exterior centrelor. Lipsa testării precoce a celor expuși, insuficiența 

materialelor de protecție și ineficiența măsurilor de prevenție impuse centrelor anterior 

Ordonanței Militare au condus la aprox. 130 de cazuri de infectare cu covid-19 în rândul 

rezidenților din centrele pentru vârstnici.  

Acolo unde există angajați care, din motive obiective, se află în dificultatea de a aplica 

această măsură, a izolării în centru, managementul centrului are posibilitatea de a lua decizii 

cu privire la privind modul de funcționare pe această perioadă, la organizarea turelor, 

respectând prevederile Ordonanței militare nr. 8/2020. Mai mult, anumite categorii de angajați 

a căror prezența nu este indispensabilă în centru în perioada pandemiei, precum juriștii și 

contabilii, ar putea fi organizați pentru a lucra la domiciliu, sau ar putea intra în șomaj tehnic. 

Aceste măsuri sunt la îndemână conducerii centrului. Insistența de a continua să meargă la 

muncă în centru și să iasă în comunitate, contrar prevederilor Ordonanței militare, crește în 

mod nenecesar riscul la care sunt expuși rezidenții vârstnici centrului. 

Nerespectarea art. 10 alin. 1 al Ordonanței Militare nr.8/2020 constituie o dovadă 

a lipsei de interes pentru soarta persoanelor vârstnice și vulnerabile pe care aceștia le au 

în îngrijire. Refuzul respectării acestor măsuri zădărniceste combaterea pandemiei 

COVID-19. 

Prin urmare, sesizăm Consiliul Județean Vâlcea cu privire la situația nerespectării art. 

10 alin. 1 al Ordonanței Militare nr.8/2020 la Centrul de Asistență Medico Socială Lădeşti din 

jud. Vâlcea, și solicităm verificarea faptelor sesizate și dispunerea măsurile necesare, cu 

scopul asigurării respectării acestor prevederi și protecției adecvate a persoanelor vârstnice 

îngrijite în centru. De asemenea, solicităm comunicarea modulului de soluţionare a acestei 

sesizări. 

 

Cu stimă, 

15.04.2020 
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