Nr. 58/13.05.2020
Către: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
Ref.: Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public
Bucuresti, 13 mai 2020
Stimate domnule director,
Fundaţia Centrul de Resurse Juridice este o persoană juridică română, cu sediul în
Bucureşti, str. Arcului nr. 19, sector 2, cod fiscal R11341550, 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 persoanelor
cu dizabilităţi. Centrul de Resurse Juridice derulează din anul 2003 un program naţional de
promovare a drepturilor persoanelor aflate în instituţiile de protecţie socială şi medicală,
publice sau private.
În baza acordului de colaborare nr.1619/09.01.2020 dintre Centrul de Resurse Juridice
şi Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cât și în urma conversației telefonice cu doamna consilier
Veronica Popa cu privire la situația beneficarilor de la C.R.R.N. Dărmăneşti, care ne-a
recomandat să transmitem această solicitare de informații prin e-mail pentru a putea primi un
răspuns în cel mai scurt timp posibil, vă rugăm să ne comunicați următoarele informații:
1.

Ordinul sau hotărârea de carantinare pentru C.R.R.N. Dărmănești emis de de Direcția
de Sănătate Publică Bacău sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău
sau Comitetul Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă („Conducerea Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Bacău a decis, marţi, să carantineze Centrul de Recuperare
şi Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmăneşti după ce 64 de pacienţi şi angajaţi au
fost confirmaţi pozitiv cu Covid-19.”, Libertatea, 05 mai 2020).

2.

Referatul sau documentul elaborat de Direcția de Sănătate Publică Bacău privind
evaluarea riscului de infectare în cadrul C.R.R.N. Dărmănești transmis DGASPC
Bacău.

3.

Informații privind numărul beneficiarilor din C.R.R.N. Dărmănești care au fost
internați, data internării fiecăruia, locul internării, dacă au existat decese (cu
anonimizarea datelor cu caracter personal).

justiție. demnitate. egalitate.
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4.

Informații privind testarea personalului din C.R.R.N. Dărmănești: dacă aceștia au fost
testați, data sau datele la care a fost efectuată testarea, numărul personalului testat din
numărul total de personal.

5.

Dacă C.R.R.N. Dărmănești are angajat un medic epidemiolog sau pneumolog.

Vă adresăm rugămintea de a ne furniza informațiile solicitate în format electronic, la
adresa de e-mail gpascu@crj.ro sau office@crj.ro.
Vă mulțumesc.
Georgiana Pascu
Manager de Proiect
Centrul de Resurse Juridice
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