Nr. 49/23.04.2020
Către: Spitalul Județean de Urgență Deva
Ref.: Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public
Bucuresti, 23 aprilie 2020
Stimate domnule manager,
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 contextul pandemiei COVID-19, dată fiind starea de vulnerabilitate a persoanelor
vârstnice care locuiesc în azilele din România, vă rugăm să ne comunicați, în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
1.

Dacă Spitalul Județean de Urgență Deva deține aparatura, spațiul și tratamentul
necesar și are personalul specializat pentru îngrijirea bolnavilor de COVID-19.

2.

Dacă Spitalul Județean de Urgență Deva a solicitat transferul într-un alt spital
din județ pentru vreunul dintre pacienții infectați cu COVID-19 proveniți din
rândul rezidenților căminului de bătrâni din Orăștie.

3.

Pentru fiecare pacient cu COVID-19 provenit din rândul rezidenților căminului
de bătrâni din Orăștie: data la care a fost adus la spital din căminul de bătrâni,
perioada internării, dacă a fost transferat în alt spital cu menționarea unității
medicale în care a fost transferat, vârsta, dacă acesta s-a recuperat sau a
decedat.

Vă adresăm rugămintea de a ne furniza informațiile solicitate în format electronic, la
adresa de e-mail ioana.iliescu@crj.ro sau office@crj.ro.
Vă mulțumesc.
Ioana Iliescu
Ofițer de Proiect
Centrul de Resurse Juridice
0722 442 563

justiție. demnitate. egalitate.
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