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In conformitate cii prevederile art. 316 aIm. (I) din C. proc. pen., vã cornunicãrn.
in copie, ordonanta cu nr. s data de rnai sus, prin care s-a dispus clasarea cauzei.

Thtodata. vã comunicãm cà impotriva ordonantei putei face plângere. In
conformitate cu prevederile art. 339 aIm. (4) dip C. proc. pen., in lermen de 20 de zile de Ia
data comunicãrii Ia prim-procurorul Parchetului kie pe Iãnga Tñbunalul Buzãu.
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MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DIE PIE LANGA TRIBUNALUL

BUZAU
Dosar nr. 165/P12014

ORDONANTA
de clasare

Anul 2014 luna 09 ziua 11

Procuror crirninalist lulian Mocanu din cadrul Parchetului de pe lângá
Tribunalul Buzau.

Exarninând actele i lucrãrile dosarului cu nr. de mai sus, privind pe
suspectul Alexandru Vasile, cercetat pentru corniterea infraciunilor de omor,
lovirea sau alte violente, supunerea Ia rele tratarnente, torturá i abuzul in

• serviciu, prey. de art. 188 aIm. 1 C.p., art. 193 aIm. 1 C.p., art. 281 aIm. 1 C.p.,
art. 282 aim. 1 i 2 C.p., art. 297 aim. 1 C.p., toate cu aplic. art. 38 aIm. I C.p.,

CO N ST AT:

La data de 12.03.2014 a fost inregistratä plângerea penala a Fundatiei
“Centrul de Resurse Juridice” Bucureti, Care a solicitat prin reprezentantul
legal, Georgiana lorgulescu, efectuarea de cercetäri façã de suspectul
Alexandru Vasile penru infracliunile sus-mentionate.

Din cercetãri a rezultat cä prin inchelerea de autentificare nr.
9/09.01.1997 a B.N.J. Vergu Stefan s-a inflintat Fundatia “Alexandru loan
Cuza”, avându-l ca preedinte pe Alexandru Vasile.

Prin sentin;a civilä nr. 54/27.03.1997 a Tribunalului Buzau a fost adrnisa
cererea forrnulata de suspect, in sensul cä Fundaçia “Alexandru loan Cuza” a
dobândit personalitate juridicä, ificandu-se mentiune In registrul special a!
persoanelor juridice, conform Iegii nr. 21/1924, tinut Ia Grefa Tribunalului
B uzãu.

Ini;ial sediul ftindaiei a fost Ia domiciliul suspectului, insà, prin
incheierea din 04.12.2007 a Judecatoriei Buzàu, sediul s-a schimbat in satul
Aldeni, cornuna Cemateti, judetul Buzäu.

Suspectul, din anul 1999, a inchiriat o parte din spaiile S.C. CONPRIF
S.A. Cemàteti, sat Aldeni si a inceput sà amenajeze aceste spaØi.

Primele persoane au fost cazate In anul 2000, incheindu-se conventii cu
apar:inätorii vârstnicilor, astfel cà, pânà in anul 2004, nurnárul persoanelor
cazatea ajuns Ia 20.

In anul 2007 suspectul a fost contactat de reprezentantul “Fundatiei
Max” din Olanda, pentru modernizarea Centrului de lngrij ire. Ulterior,
olandezii au investit 230.000 Euro in modernizarea centrului.

Suspectul a mediatizat existenta centrului in jude;ele limitrofe i,
intrucât numarul persoanelor vârstnice a crescut, a efectuat i nurneroase



modiflcãri Ia actele adiçionale la statut i actul constitutiv ale fundaçiei,

reorganizând Aezamântul Social pentru persoane vãrstnice, adolescenli i

adul;i cu dizabilitati Aldeni, in Cäminul de Bätráni Aldeni si Centrul de

Ingrijire 5i Asistenta penru Persoane Adulte cu Handicap Aldeni.

Ca urmare modificarilor efectuate In statut, din anul 2011, Intre Fundatia

“Alexandru Joan Cuza” si Directiile Generale de Asisten;a Socialã i Protecçia

Copilului ale municipiului Bucureti s-au incheiat protocoale in baza cãrora

persoanele adulte cu handicap erau aduse In centrul sus-arnintit.
Pentru buna functionare mi fost incheiate contracte de colaborare cu

medicul de farnHie Benga Alexandru Cristian (in evidentele cáruia erau inscrii

to;i paciençü Carninului de Batrãni i ai Centrului de Ingrij ire i Asistenta)
precurn i cu medicii Alma Rotaru (psihiatru) i Ana Toader (psiholog) de Ia

Spitalul pentru MäSUri de Siguran{a Sapoca, care examinau pacienii

sàptarnânal sau on de câte on era nevoie i prescniau medicatie
corespunzñtoare.

In datele de 21.11.2013 i 14.02.2014, exper;i din cadrul Fundaçiei

“Centrul de Resurse Juridice” au efectuat douä controale inopinate pentru a

verifica conditiile In care stau persoanele vârstnice i cu dizabilitàti din satul

Aldeni, comuna Cemãteti, jude;ul Buzäu.
Experii au constatat deficien;e, solicitând tragerea Ia rãspundere penalä

a suspectului Alexandru Vasile pentru cele cinci infractiuni menionate mai

sus.
Ca urmare a mediatizarii condi{iilor de locuit, au fost dispuse verificari

i de cätre Directia de Sanätate Publicã BUZãU, care eliberase Ia data de

20.02.2014 autorizatia sanitarã de func;ionare, precum i Agenia Jude;eana

pentni P1a i 1nspecie Sociala Buzau. Inspectorii ultirnei institutii, Ia

11.03.2014, au efectuat verificari atât Ia Cãminul de Bàtrãni, cat i Ia Centml

de Ingrijire i Asistença pentrU Persoane cu Handicap Aldeni, ocazie cu care au

constatat cä stint unele deficiente, stabilind termene pentru rernedierea

situatiei.
Monitorizarea s-a efectuat pâna Ia data de 18.04.2014, când Fundatia

“Alexandru Joan Cuza”, reprezentatã de cãtre suspectul Alexandru Vasile, a

fast sançionata contravençional cu suma de 5.000 Iei, procesul-verbal find

contestat Ia Judecatoria Buzàu.
Din analiza rapoartelor de constatare nr. 5312 i 5313 din 24.04.2014,

incheiate de inspectonii A.J.P.I.S. Buzäu, se rene cã nu au fost respectate, In

totalitate, standardele specifice de calitate pentru centrele reziden;iaIe pentru

persoanele vârstnice/persoanele adulte cu handicap, cà nu au fast incheiate

contracte pentru toti beneflciarii, precurn i faptul cã dosarele nu conin toate

documentele privitoare Ia standardele de calitate.

Trebuie precizat cã aceste deficiente flU intrunesc elernentele

constitutive ale infractiunilor reclamate de Centrul de Resurse Junidice

Bucureti.
Din declaratia rnedicului de farnilie Benga Alexandru Cnistian a reieit

faptul cá flecare persoanã aflatã In Carninul de Bãtrâni cat i din Centrul de
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Ingrijiri Aldeni are fiã de consu1tae, cã majoritatea persoanelor sunt
diagnosticate cu tulburãri mentale cu grad de deficiente de comportarnent,
tulburäri schizoafective, oligofrenie, epilepsie.

Cu privire Ia persoanele decedate, medicul a arãtat cá, din luna
noiernbrie 2013 i panA la data audierii (16.04.2014), au fost 7 decese, cauzele
find de insufcienta cardiacã sau accidente vasculare 5i In niciun caz nu au fost
semnalate leziuni de violentà.

Din adresa nr. 5068/04.04.20 13 a Primäriei cornunei Cernateti rezulta
Ca, in perioada 01.01.2013-04.04.2013, in cele doua Centre au fost inregistrate
14 decese (din care douà In Spitalul Jude;ean de Urgen;a Buzãu), respectiv 6
decese in anul 2013 si 8 decese in anul 2014, cauzele find, in general, de
hipertensiune arteriala sau retard mental sever.

Pentru verificarea conditlilor de locuit, Ia data de 02.09.20 14 procurorul
de caz s-a deplasat Ia unitatea in cauzá. Cu acest prilej a identificat doar un
singur pavilion thnctional. in care erau cazate cãte 3 persoane In camera 5i, din
declaratia asistentei medicale The Maria Rarnona, a reieit cã mai sunt 4
vârstnici i 23 de persoane cu dizabilita;i, Insã acestea din urmã vor fi preluate
de alte centre de pe raza municipiului Bucureti. Cu ocazia cercetãrii s-a
constatat cã asistenta medicala era ajutatã de 3 infirmiere.

Fata de situaa de fapt descrisä, se retine cã nu sunt incidente
prevederile legale invocate in plângerea penala forrnulata de Fundatia “Centrul
de Resurse Juridice”, sens In care se va dispune clasarea.

In baza art. 315 aIm. 1 lit. b C.p.p. rap. Ia art. 16 aIm. 1 lit, a C.p.p.,

DIS PU N:

1. Clasarea callzei privind pe suspectul ALEXANDRU VASILE,
fail lui Ion i Joana, näscut Ia data de 24.06.1948 in corn. Mãracineni, jud.
Buzau, dorniciliat in corn. Cernãtesti, sat Manasia, jud. Buzau, CNP
1480624100011, cercetat cercetat sub aspectul infractiunilor de omor,
lovirea sau alte violente, supunerea Ia rele tratamente, torturá i abuzul in
serviciu, prey. de art. 188 aIm. I C.p., art. 193 aIm. I C.p., art. 281 aIm. I
C.p., art. 282 aIm. 1 i 2 C.p., art. 297 aIm. I C.p., toate cu aplic. art. 38
aIm. 1 C.p., pentru cá faptele flu existá.

2. Cheltuielile de judeeatä In cuantum 40 Iei rämân in sarcina
statului.

3. So1uia se comunicà suspectului Alexandru Vasile 5i Fundatiei
“Centrul de Resurse Juridice”, cu sediul in mun. Bucureti, str. Arcului, nr. 19,
Sector 2.
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