Nr. 56/10.05.2020
Către: Direcţia de Sănătate Publică Vaslui
Domnului Director al DSP Vaslui
Ref.: Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public
Bucuresti, 10 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 cu dizabilităţi aflate în instituţiile de protecţie socială şi
medicală, publice sau private.
În contextul pandemiei COVID-19, persoanele cu dizabilități, și în special cele cu
dizabilități psihosociale și intelectuale plasate în spitalele și secțiile de psihiatrie, în centrele
rezidențiale sau în azilele pentru vârstnici sunt extrem de vulnerabile.
Astfel, vă rugăm să ne comunicați, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public:
1. Pentru judeţul Vaslui - numărul angajaţilor din centrele de tip rezidenţial pentru
minori şi adulţi cu dizabilităţi - testate de DSP Vaslui ă până la data de 10 mai.
Vă rugăm să includeţi următoarele informaţii:
a) Denumire centru rezidenţial
b) Localitatea
c) Numărul persoanelor angajate testate şi data testării acestora
d) data solicitării primită de DSP din partea DGASPC pentru testarea personalului
e) dacă în centrul respectiv existau deja angajaţi/rezidenţi care prezentaseră simptome
sau erau confirmaţi cu COVID-19 şi data la care DSP a primit această informaţie

justiție. demnitate. egalitate.
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2. Dacă persoanele cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidenţiale pentru
persoanele cu dizabilităţi (minori şi adulţi), testate şi confirmate pozitiv COVID-19,
pot fi internate în spitalele din judeţ sau din judeţele învecinate. Dacă nu, vă rugăm să
includeţi şi norma legală care stă la baza acestei decizii.
Vă adresăm rugămintea de a ne furniza informațiile solicitate în format electronic, la
adresa de e-mail gpascu@crj.ro şi office@crj.ro.

Vă mulțumesc.
Georgiana Pascu
Manager de Program
Centrul de Resurse Juridice
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