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Esec in inchiderea spitalului de psihiatrie Poiana Mare 

- comunicat de presa - 
  
Bucuresti, 7 Noiembrie 2006 – Ca urmare a deceselor survenite in spitalul de psihiatrie Poiana Mare 
in perioada 2003 - 2005 si a  presiunilor interne si internationale vizand situatia bolnavilor internati in 
acest spital, aparent, ministrul sanatatii si ministrul justiei au decis inchiderea acestui spital. 
De ce ambii ministri? Pentru ca pacientii acestui spital erau impartiti in doua categorii: pacienti care au 
savarsit infractiuni si in cazul carora instanta a dispus internarea acestora intr-un institut de 
specialitate (datorita unor boli psihice), precum si pacienti „civili”. 
 
In data de 6 noiembrie 2005, biroul de presa al Ministerului Sanatatii facea publica decizia ministrului 
Eugen Nicolaescu de a inchide Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare din judetul Dolj, asigurand ca o 
comisie a Ministerului se va deplasa la spital pentru a „analiza situatia si pentru a gasi cele mai 
potrivite solutii”. In ciuda acestei declaratii, spitalul de psihiatrie Poiana Mare nu numai ca 
functioneaza, dar si-a sporit chiar capacitatea, dar nu si conditiile de viata. 
 
Pe de alta parte, in februarie 2006, Ministerul Justitiei a decis inchiderea sectiei destinate masurilor de 
siguranta si transferarea bolnavilor internati conform dispozitiilor art. 114 CP (internarea intr-un institut 
medical de specialitate) in alta unitate spitaliceasca, in speta spitalul de psihiatrie si pentru masuri de 
siguranta de la Sapoca, judetul Buzau. Numarul acestor bolnavi este inca sub semnul intrebarii.  
 
Astfel, in acest moment, in Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare exista un numar de 433 de pacienti (din 
capacitatea maxima a spitalului de 500 de locuri) dintre care mai mult de jumatate sunt asa numitele 
cazuri sociale, fara familie. Un numar de 11 bolnavi sunt lipsiti de identitate, primul fiind adus de politie 
in anul 1993. In ciuda ordinului ministrului sanatatii publice din primavara acestui an, care prevedea 
angajarea asistentilor sociali in spitalele de psihiatrie, spitalul Poiana Mare nu avea la data vizitei CRJ 
din 4 octombrie 2006 nici un asistent social angajat.  
 
De asemenea, procedura internarii nevoluntare standardizata in legislatia interna nu este cunoscuta, 
respectata si aplicata de catre personalul medical din spitalul Poiana Mare.  
In acceptiunea personalului spitalicesc, la data vizitei nu exista nici o admitere in spital care ar fi 
necesitat declansarea procedurii internarii nevoluntare in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
Cu toate acestea cei mai multi dintre pacientii intalniti au fost adusi de rude sau politie si internati fara 
liber consmitamant.  
 
O situatie deosebita care a atras atentia reprezentantilor CRJ este aceea a unui tanar care a furat 
bunuri dintr-un autoturism. Acesta a fost internat in cf. cu prevederile art. 114 CP in anul 1998 in urma 
unei sentinte penale care stabilea ca tanarul sufera de „oligofrenie gradul II cu tulburari de 
comportament si discernamant absent”. Dupa 6 ani o noua comisie a stabilit ca „tanarul are 
discermant si nu reprezinta un pericol pentru societate”, instanta dispunand obligarea la tratament 
medical, cf. art 113 CP si transferul la spitalul din Giurgiu. Totusi, la data vizitei CRJ, tanarul se afla in 
continuare in spitalul Poiana Mare solicitandu-ne ajutorul. 
 
CRJ reaminteste Ministerului Sanatatii Publice ca responsabilitatea ultima cu privire la asigurarea 
protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale revine Statului Roman si ca reforma sistemului 
de psihiatrie trebuie sa fie coordonata si cu alte masuri de protectie a drepturilor omului, cum ar fi 
dreptul la servicii de sanatate mintala in comunitate, dreptul la tratament adecvat si la protectie 
impotriva relelor tratamente, dreptul de a adresa plangeri cu privire la relele tratamente aplicate in 
institutiile de profil. 
 
Pentru informatii suplimentare, va rugam contactati: 
 
Georgiana Pascu, Coordonatoare Program „Pledoarie pentru Demnitate”, Centrul de Resurse 
Juridice, mobil: 0729 881 159, te;: 021 212 06 90, e-mail: gpascu@crj.ro
Manuela Weber, Manager de Relatii Publice, Centrul de Resurse Juridice, mobil: 0726 757 270, tel: 
021 212 06 90, e-mail: mweber@crj.ro 
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