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A. INFORMAȚII	GENERALE	

	

A1	 Membrii	echipei	de	monitorizare	

Florentina	Vîrtej,	jurist	

Mugur	Frățilă,	psiholog	

Ștefania	Dascălu,	voluntar	

Bianca	Beu,	voluntar	

Adela	Vintilă,	voluntar	

A2	 Data	monitorizării	 22.11.2016	

A3	
Intervalele	orare	în	care	a	avut	
loc	vizita	(ziua	1	şi	ziua	2)	

22.11.2016,	interval	orar	10.30	–	15.30	

A4	 Judeţ,	localitate	 Județ	Constanța,	localitate	Cernavodă	

A5	 Denumirea	completă	a	instituţiei	 Centru	de	Îngrijire	și	Asistență	,,Sf.	Laurențiu”,	Asociația	Positiv-Plus	

A6	 Adresa	 Cernavodă,	str.	1907,	nr.	10	județul	Constanța	

A7	 Şef/manager	al	instituţiei	 Marin	Olimpia,	psiholog,	coordonator	centru	

A8	
Personalul	prezent	la	data	vizitei,	
cu	care	se	discută	

Marin	Olimpia	–	coordonator	centru	

Gheorghe	Stela	–	asistent	manager	

Țiripan	Lenuța	-	Infirmier		

Turcu	Valerica	–	Infirmier	

A9	 Tipul	instituţiei		
Centru	 de	 îngrijire	 și	 asistență,	 organizație	 neguvernamentală,	
furnizor	acreditat	de	servicii	sociale	

A10	 Capacitatea	totală	(nr.	locuri)	 	

A11	
Nr.	locuri	efectiv	ocupate	la	data	
vizitei	

18	

A12	 Beneficiari	în	funcţie	de	gen	 M	7	 F	11	

A13	 Beneficiari	pe	vârste	
1	persoană		 14	ani	

17	persoane		 18-30	ani	
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A14	 Beneficiari	per	tip	de	dizabilitate	 Toți	rezidenții	sunt	infectați	cu	HIV	

A15	
Surse	de	finanţare,	inclusiv	
fonduri	europene	

Donații	și	sponsorizări	

Rotary	Club	of	Chester,	U.K.	și	Rotary	Club	Pontus	Euxinus	Constanța,	
România	

S.N.	NUCLEARELECTRICA	S.A.	

	

Alte	informații	
	
Centrul	de	 Îngrijire	și	Asistență	Sf.	Laurențiu	din	Cernavodă	este	unul	dintre	centrele	 la	care	au	
ajuns	 tineri	 transferați	 de	 la	 centrul	 pentru	 tineri	 cu	 dizabilități	 Endemedica	 din	 localitatea	
Bragadiru.	 În	 acest	moment	 în	 CIA	 Sf.	 Laurențiu	 locuiește	 1	 rezidentă	 (doamna	A.C.)	 care	 a	 fost	
transferată	 în	 cursul	 lunii	 septembrie	 2016	 de	 la	 Endemedica	 Bragadiru.	 A.C.	 venise	 în	 CIA	 Sf.	
Laurențiu	aprox.	în	2012-2013	apoi	a	fost	transferată,	după	aprox.	1	an,	la	Endemedica	Bragadiru	
de	unde	a	revenit	în	CIA	Sf.	Laurențiu	în	septembrie	2016.	
	
Centrul	a	luat	ființă	în	anii	”90	cu	scopul	de	a	primi	și	îngriji	copii	infectați	cu	HIV.	Pe	un	teren	ce	aparținea	
(și	aparține	și	în	prezent)	primăriei	Cernavodă	a	fost	construit	Centrul	de	Copii	Sf.	Laurențiu.	Centrul	a	fost	
fondat	de	Children	in	distress	(CID)	Marea	Britanie,	Copii	în	dificultate	(CID)	România	având	ca	partener	
organizația	Kind,	Germania.	
Centrul	 a	 traversat	 mai	 multe	 etape	 organizatorice.	 Inițial	 a	 avut	 o	 capacitate	 mare	 dar	 în	 prezent	
funționează	ca	centru	pentru	adulți	(Centru	de	Îngrijire	și	Asistență,	furnizor	acreditat	de	servicii	sociale,	
Asociația	 Positiv	 Plus)	 pentru	 18	 tineri	 infectați	 cu	 HIV	 care	 trăiesc	 în	 centru	 o	 viață	 pe	 cât	 posibil	
autonomă.	Cei	18	tineri	sunt,	pe	de	o	parte,	copii	care	au	crescut	în	centru	și	au	devenit	adulți	și,	pe	de	altă	
parte,	tineri	proveniți	de	la	alte	centre	din	județ	sau	din	țară.	
Unitatea	este	în	curs	de	acreditare	pentru	redeschiderea	unui	compartiment	pentru	copii.	

Personalul	 ne-a	 primit	 cu	 deschidere	 și	 ne-a	 oferit	 tot	 sprijnul	 și	 asistența	 de	 care	 am	 avut	 nevoie,	
cooperând	deschis	și	onest	pe	întreaga	durată	a	vizitei	de	monitorizare.	Atmosfera	în	centru	este	deschisă	
iar	rezidenții	cu	care	am	discutat	și-au	manifestat	mulțumirea	și	aprecierea	față	de	personalul	unității.	Pe	
perioada	vizitei	de	monitorizare	am	observat	relațiile	frumoase,	deschise	și	autentice	dintre	rezidenți	și	
personalul	unității,	de	la	infirmieri	la	coordonator	centru.	

Unitatea	este	centrată	pe	conservarea	și	dezvoltarea	abilităților	pentru	viață	autonomă	și	este	o	unitate	
deschisă,	rezidenții	având	libertatea	a	ieși	în	oraș.	Condițiile	de	viață	în	CIA	Sf.	Laurențiu	sunt	bune	și	nu	
am	 identificat	 situații	 de	 încălcări	 ale	 drepturilor	 rezidenților,	 abuzuri	 sau	 tratamente	 inumane	 sau	
degradante.	

B. Contextul	social	al	PERSOANELOR	INSTITUȚIONALIZATE	

Unitatea	dispune	și	utilizează	diferite	instrumente/dosare	printre	care:	
- Dosar	acte	personale:	certificat	de	naștere,	dispoziții	de	plasament	în	regim	de	urgență,	referat	privind	

asigurarea	protecției,	procese	verbale	de	predare-primire,	decizii	de	admitere	în	centru,	altele.	
- Dosar	corespondență	DGASPC	și	alte	instituții	
- Dosar	evaluări	psiho-sociale,	anchete	sociale	din	alte	instituții	
- Dosar	 medical:	 buletine	 de	 analize	 medicale,	 fișe	 de	 internare/externare,	 scrisori	

medicale/recomadări/trimiteri,	fișe	de	tratament.	
	
	
Situațiile	sociale	ale	câtorva	dintre	rezidenții	care	locuiesc	în	CIA	Sf.	Laurențiu:	
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- Conform	propriilor	declarații,	doamna	I.R.,	rezidentă,	se	află	în	CIA	Sf.	Laurențiu	de	7	luni	și	provine	dintr-
o	unitate	de	asistență	socială	din	județul	Tulcea.	A	ajuns	aici	urmare	a	deciziei	DGASPC	Tulcea	și	nu	cunoaște	motivul	
transferului.	Din	spusele	acesteia	reiese	că,	în	trecut,	a	locuit	în	București,	unde	a	avut	un	loc	de	muncă	(vânzătoare).	
Și-ar	dori	să	se	mute	la	București.	
	
- Doamna	 I.P.,	 rezidentă,	 provine	 dintr-o	 unitate	 de	 asistență	 socială	 din	 Bârlad,	 județul	 Vaslui.	 Aceasta	
reclamă	 faptul	 că,	 de	 când	 a	 ajuns	 în	 CIA	 Sf.	 Laurențiu	 nu	mai	 primește	 pensia	 de	 boală.	 Din	 spusele	 acesteia,	
personalul	din	acest	centru	o	sprijină	pentru	redobândirea	pensiei	(au	fost	inițiate	demersuri	la	nivelul	CEPAH	–	
comisia	de	evaluare	a	persoanelor	adulte	cu	handicap).	La	data	vizitei	de	monitorizare	decizia	este	în	continuare	
așteptată.	Doamna	I.P.	nu	cunoaște	motivul	pentru	care	a	fost	transferată	la	CIA	Sf.	Laurențiu	și	declară	că,	atunci	
când	locuia	în	Bârlad,	a	absolvit	8	clase	la	o	școală	specială	iar	în	anul	2015	a	absolvit	un	curs	în	domeniul	vânzărilor,	
însă	nu	și-a	găsit	loc	de	muncă.	Nu	menține	legătura	cu	familia	deoarece	nu	are	telefon	mobil	și,	de	când	a	venit	la	
CIA	Sf.	Laurențiu,	nu	mai	are	numerele	de	telefon	ale	membrilor	familiei.	I.P.	declară	că	dispune	de	venituri	lunare	
de	1200	de	lei	din	care	își	achiziționează	îmbrăcăminte	și	alte	lucruri	necesare.	

	
- Conform	declarațiilor	sale,	domnul	P.E.C.	(27	ani)	a	dobândit	virusul	HIV	la	vârsta	de	2	ani.	Are	6	frați	cu	

care	menține	legătura	însă	situația	financiară	a	familiei	îi	împiedică	să	locuiească	împreună.	S-a	născut	în	Sectorul	
3,	București,	până	la	vârsta	de	16	ani	a	locuit	într-un	centru	de	plasament	din	localitatea	Vidra.		Apoi	a	fost	transferat	
în	centrul	de	plasament	Casa	Soarelui	sector	3,	București	care,	în	anul	2013,	a	fost	convertit	în	Centrul	Casa	Soarelui	
destinat	 intervenției	 timpurii	 în	 autism	 –	 Asociația	 HelpAutism	 iar	 P.E.C.	 a	 fost	 transferat	 la	 CIA	 Sf.	 Laurențiu	
Cernavodă	(29	noiembrie	2013).	P.E.C	afirmă	că	a	trebuit	să	aleagă	între	a	locui	pe	stradă	și	a	veni	aici.		
	

- Doamna	V.I.	(rezidentă,	27	ani)	s-a	născut	în	comuna	Viziru,	jud.	Brăila	și	a	fost	abandonată	în	spital	(secția	
distrofici)	 la	 naștere.	 Există	 la	 dosar	 o	 cerere	 din	 data	 de	 27.01.2010	 către	 DGASPC	 Brăila	 din	 partea	 DGASPC	
Constanța	prin	care	rezidenta	solicită	încetarea	măsurii	de	protecție,	însă	nu	există	un	răspuns	sau	soluționare	a	
solicitării.	

Minori	

- În	CIA	Sf.	Laurențiu	există	1	minor,	P.M.	(14	ani),	plasat	în	baza	unei	dispoziții	de	plasament	în	regim	de	
urgență.	P.M.	împreună	cu	sora	sa	au	fost	plasați	în	Adăpostul	pentru	Copiii	Străzii	(ACS)	Dănilă	Prepeleac,	sector	2,	
București,	în	baza	dispoziției	nr.1525/03.07.2014	DGASPC	sector	2.	În	data	de	07.05.2015	minorul	a	fugit	din	A.C.S.	
Dănilă	Prepeleac	iar	în	data	de	06.01.2016	minorul	a	fost	identificat	apelând	la	”mila	publică”	pe	raza	administrativă	
a	sectorului	2	și	a	fost	reintegrat	în	ACS	Dănilă	Prepeleac	în	data	de	07.01.2016.	DGASPC	sector	2	București	a	solicitat	
transferarea	copilului	într-un	centru	din	subordinea	DGASPC	Călărași,	având	în	vedere	domiciliul	mamei	în	Călărași.	
Consiliul	 Județean	 Călărași,	 printr-o	 adresă	 către	 Asociatia	 Positiv	 Plus	 Cernavodă,	 informează	 că	 s-a	 emis	 o	
dispoziție	de	plasament	în	regim	de	urgență	(nr.	20/05.04.2016)	la	CIA	Sf.	Laurențiu	Cernavodă,	jud.	Constanța.	Sora	
minorului	se	află	la	Centrul	de	Plasament	Sf.	Ștefan	Perișoru,	din	subordinea	DGASPC	Călărași,	în	baza	dispoziției	de	
plasament	de	urgență	nr.	14/	14.03.2016.	În	anul	2014,	aceasta	a	fost	abuzată	sexual	de	către	concubinul	mamei	
(recidivist,	 fiind	condamnat	pentru	dublă	crimă)	care	 îi	obliga	pe	cei	doi	 frați	să	practice	cerșetoria	 în	București	
alături	de	mama	lor.	Minorul	P.M.	a	declarat	reprezentanților	DGASPC	sector	2	că	a	fost	martor	la	agresiunile	sexuale	
la	 care	 era	 supusă	 sora	 sa.	 Din	 raportul	 de	 evaluare	 psihologică	 (09.07.2014)	 reiese	 că	 băiatul	 susține	 că	 nu	 a	
frecventat	școala,	dar	și-ar	dori	să	fie	înscris	într-o	unitate	de	învățământ.		La	momentul	vizitei	de	monitorizare,	P.M.	
nu	se	afla	în	centru,	fiind	la	școală.	Într-o	adresă	trimisă	către	DGASPC	Călărași	din	partea	centrului	reiese	că	minorul	
a	fost	înscris	în	cursul	lunii	iulie	2016	în	progamul	,,a	doua	șansă”	în	cadrul	Școlii	Generale	cu	clasele	I-VIII	Mihail	
Sadoveanu	din	Medgidia,	iar	din	data	de	03.10.2016	a	început	școala	având	program	de	4	ore	și	se	deplasează	în	
localitatea	Medgidia	 însoțit	de	părintele	 social.	Dosar	nr.	495/116/2016	–	Tribunal	Călărași:	DGASPC	Călărași	 a	
formulat	 cerere	 de	 chemare	 în	 judecată	 (09.06.2016)	 împotriva	 Asociației	 Positiv-Plus,	 Centrul	 Sf.	 Laurențiu	
Cernavodă	solicitând	înlocuirea	plasamentului	în	regim	de	urgență	a	minorului	cu	plasament	în		cadrul	C.P.R.U.	Sf.	
Maria	Călărași	și	nu	în	cadrul	centrului	din	Cernavodă.	

	

	

Situația	domnului	P.E.C.:		
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Din	datele	de	la	dosar:	
În	 perioada	 (până	 în	 luna	 iunie	 2013)	 în	 care	 locuia	 în	 centrul	Casa	 Soarelui	 din	 București	 și-a	 făcut	 pensie	 de	
invaliditate	 –	 445	 lei/lună.	 La	 data	 de	 20	 august	 2013	 a	 semnat	 un	 angajament	 de	 plată	 prin	 care	 se	 obligă	 să	
plătească	suma	de	356	lei/lună	reprezentând	contribuția	de	întreținere	stabilită	de	DGASPC	Sector	3	pentru	centrul	
Casa	Soarelui,	începând	cu	luna	septembrie	2013.	
La	data	de	28	 august	2013	a	 semnat	un	 act	 adițional	 la	 contractul	de	 acordare	 servicii	 în	 cadrul	 centrului	Casa	
Soarelui	având	ca	obiect	constribuția	de	întreținere.	
La	data	de	01	octombrie	2013	a	primit	un	avertisment	din	partea	centrului	Casa	Soarelui	prin	care	i	se	reamintește	
că	trebuie	să	plătească	contribuția.		
	
Conform	 declarațiilor	 domnului	P.E.C.,	 acesta	 nu	 a	 plătit	 niciodată	 această	 contribuție	 de	 întreținere	 deoarece	 a	
semnat	pentru	că	a	fost	obligat.	Spune	că	a	fost	amenințat	(dacă	nu	semnează/plătește	va	fi	dat	afară	în	stradă).	
Ulterior	transferului	la	CIA	Sf.	Laurențiu	Cernavodă	nu	a	mai	primit	nicio	hârtie	din	partea	DGASPC	sector	3.	În	29	
martie	2016	a	fost	vizitat	de	reprezentanți	ai	DGASPC	Sector	3	și	i	s-a	adus	la	cunoștiință	că	are	de	plătit	10.000	lei.	
Reprezentanții	DGASPC	sector	3	nu	i-au	înmânat	nici	un	document	însă	l-au	înștiințat	că	există	o	factură	de	10.000	
lei	emisă	de	Curtea	de	Conturi	pe	numele	lui.	P.E.C.	s-a	deplasat	la	București	pentru	a	verifica	și	rezolva	situația	însă	
a	aflat	că	nu	există	nicio	factură.	În	prezent	domnului	P.E.C.	îi	este	teamă	să	nu	pățească	ceva	din	cauza	acestei	sume	
de	 bani	 neachitate	 pe	 care	 nu	 are	 în	 intenție	 să	 o	 plătească	 deoarece	 consideră	 că	 a	 fost	 instituită	 abuziv,	 prin	
mijloace	 de	 intimidare.	 Domnul	P.E.C.	 a	 fost	 rezervat	 inclusiv	 la	 momentul	 relatării	 acestei	 situații	 exprimând	
explicit	 preocuparea	pentru	posibilitatea	 existenței	 unor	 repercursiuni	 asupra	 lui	 din	 cauza	discuțiilor	 avute	 cu	
monitorii	CRJ	și	solicitându-le	acestora	să	nu	inițieze	demersuri	care	ar	putea	să	producă	efecte	negative	asupra	sa.	

C. CONDIȚII	DE	VIAȚĂ	ÎN	INSTITUȚIE	

Centrul	 este	 organizat	 în	 4	 casuțe	 de	 tip	 familial,	 un	 corp	 administrativ	 	 și	 o	 curte	 comună	 cu	 Căminul	 pentru	
persoane	vârstnice	Cernavodă,	curte	în	care	este	amplasată	și	o	capelă.	

Toate	căsuțele	dispun	de	bucătării	complet	dotate,	dormitoare	mobilate,	căldură,	apă	caldă,	grup	sanitar.	

”Casa	Catherine”	–	corpul	administrativ.	În	viitor,	în	această	clădire	vor	fi	amenajate	spații	de	locuit	pentru	copii	
însă,	la	data	vizitei	de	monitorizare,	unitatea	este	în	curs	de	autorizare/acreditare	pentru	acest	serviciu	social.	

Casa	 4	 este	 compusă	 din:	 hol,	 2	 dormitoare	 cu	 câte	 2-3	 paturi,	 grup	 sanitar	 cu	 toaletă,	 duș,	 chiuvetă	 (pentru	
personalul	ce	deservește	casa	4),	grup	sanitar	(3	posturi	pentru	duș	care	nu	sunt	separate,	mașină	de	spălat),	cameră	
de	zi	mobilată	cu	canapele,	fotolii,	dulapuri,	televizor,	bucătărie	(masă,	mobilă	de	bucătărie,	frigider,	aragaz,	cuptor	
cu	microunde)	

Casa	3:	 la	momentul	 vizitei	 era	 închisă	 (renovare	 și	 obținerea	 unor	 autorizații	 din	 partea	 Primăriei	 Cernavodă	
pentru	a	realiza	o	cale	de	acces	și	comunicare	cu	casa	4	pentru	a	permite	personalului	să	parcurgă	eficient	distanța	
dintre	 casele	 3	 și	 4,	 mai	 ales	 în	 turele	 de	 noapte,	 cu	 scopul	 de	 a	 supraveghea	 eficient	 rezidenții	 cu	 afecțiuni	
psihiatrice).	

Casa	2	este	compusă	din	hol,	2	grupuri	sanitare,	cameră	de	zi	(mobilă,	canapea),	3	dormitoare	(2	dormitoare	cu	câte	
1	pat	și	un	dormitor	cu	3	paturi),	bucătărie	complet	dotată.	

Casa	1	este	compusă	din	hol,	bucătărie	complet	dotată,	cameră	de	zi	(canapea,	masă,	mobilă),	3	dormitoare	(2x2	
paturi	și	1x1	pat),	2	grupuri	sanitare,	spațiu	pentru	depozitare	(încălțăminte,	produse	igienizare,	etc.)	

Camerele	 rezidenților	 beneficiază	 de	 lumină	 naturală,	 sunt	 personalizate	 (de	 ex.	 fotografii,	 decoruri,	 obiecte	
personale,	altele)	și	mobilate	(paturi	de	o	persoană,	mese/birouri,	dulapuri,	noptiere,	etc.).	Rezidenții	dispun	de	
propria	cheie	a	camerei	unde	 locuiesc.	 Instrumentele	de	 igienă	personală	se	află	 în	camerele	rezidenților.	Fetele	
locuiesc	separat	de	băieți.	

Hrană.	Unii	dintre	rezidenți	 își	cumpără	singuri	alimentele	și	 își	gătesc	singuri,	considerând	că	așa	este	 firesc	și	
această	libertate	reprezintă	o	expresie	a	autonomiei	lor	personale.	În	general,	în	măsura	ăn	care	este	posibil,	aceștia	
gătesc	prin	rotație	(de	exemplu,	la	momentul	vizitei	de	monitorizare,	într-una	dintre	căsuțe	un	rezident	pregătise	
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meniul	de	prânz	pentru	el	și	colegii	lui:	cartofi	prăjiți	și	pulpe	de	pui	la	cuptor).	În	altă	căsuță	o	rezidentă	prepara	
sarmale	pentru	ea	și	colega	ei.	Există	și	rezidenți	care	primesc	mâncarea	în	sistem	catering.	Hainele	rezidenților	sunt	
personalizate	(în	general	aceștia	își	cumpără	singuri	hainele)	și	în	camere	există	dulapuri.	

D. SERVICII	MEDICALE	

Toți	rezidenții	CIA	Sf.	Laurențiu	sunt	înscriși	la	un	medic	de	familie	din	Cernavodă.	12	dintre	rezidenți	beneficiază	
de	asistență	și	monitorizare	psihiatrică.	Aceștia	sunt	evaluați	de	medicul	psihiatru	curant	care	se	află	în	Medgidia	
(inițial	 lucra	la	Spitalul	orășenesc	Cernavodă	dar	s-a	mutat	 la	Medgidia	și,	având	în	vedere	că	avea	deja	o	relație	
consolidată	 și	 cunoștea	 rezidenții	 centrului,	 a	 rămas	 medicul	 lor	 psihiatru	 curant).	 Evaluările/consulturile	
psihiatrice	sunt	efectuate	la	nevoie	sau	de	1-3	ori	pe	an,	 în	funcție	de	diagnostic	și	evoluția	bolii.	Consulturile	de	
specialitate	pentru	alte	afecțiuni	inclusiv	afecțiuni	conexe	infecției	cu	HIV	sunt	efectuate,	în	general,	la	spitale	din	
municipiul	 Constanța.	 Există	 o	 colaborare	 cu	 clinica	 Fundației	Baylor	Marea	Neagră	 care	 funcționează	 în	 cadrul	
Centrului	 de	 Excelență	 Clinică	 Constanța	 și	 care	 dispune	 de	 mijloace	 necesare	 acordării	 serviciilor	 medicale	
(stomatologice,	ginecologice)	persoanelor	infectate	cu	HIV.	Pentru	efectuarea	analizelor	sau	consulturilor,	o	parte	
din	personalul	centrului	(inclusiv	asistent	medical)	însoțește	rezidenții	și	se	deplasează	cu	autoturismul	sau	trenul.	
Personalul	centrului	declară	că	în	ultimii	ani	nu	au	existat	situații	în	care	să	fie	necesară	internarea	rezidenților	în	
spitale/secții	de	psihiatrie.	

Coordonatoarea	 centrului	 relatează	 că,	 în	 urmă	 cu	 câțiva	 ani,	 s-au	 confruntat	 cu	 situația	 rezidentei	R.S.	 	 care	
provenea	dintr-o	unitate	de	asistență	socială	din	Ialomița.	DGASPC	Ialomița	au	solicitat	preluarea	rezidentei	de	către	
CIA	Sf.	Laurențiu.	S-a	sugerat	că	mediul	din	centrul	din	Ialomița	nu	este	binevenit	pentru	evoluția	rezidentei	R.S.	
Rezidenta	a	ajuns	în	CIA	Sf.	Laurențiu	în	septembrie	2014.	În	perioada	de	adaptare	a	traversat	un	episod	intens	de	
agitație	psihomotorie	cu	heteroagresivitate.	Din	cauza	intensității	episodului	s-a	luat	decizia	internării	rezidentei	la	
Spitalul	 de	 Psihiatrie	 Palazu	 Mare,	 jud.	 Constanța.	 Acolo,	 rezidenta	 a	 manifestat	 episoade	 intense	 de	 agitație	
psihomotorie	iar	personalul	spitalului	a	făcut	presiuni	pentru	externarea	pacientei,	invocându-se	inclusiv	faptul	că	
este	infectată	cu	HIV	și	spitalul	nu	dispune	de	personal	și	proceduri	adecvate.	Rezidenta	a	fost	transferată	la	spitalul	
de	boli	 infecțioase	unde,	de	asemenea,	personalul	spitalului	au	solicitat	externarea	pacientei,	de	data	aceasta	din	
cauza	afecțiunilor	psihice	pe	care	personalul	spitalului	de	boli	 infecțioase	nu	 le	putea	gestiona.	 În	cele	din	urmă	
rezidenta	 a	 revenit	 în	 CIA	 Sf.	 Laurențiu.	Ulterior	 a	 fost	 transferată	 la	 centrul	 pentru	 tineri	 cu	 dizabilități	
Endemedica,	din	localitatea	Bragadiru.	

Personalul	centrului	reclamă	faptul	că,	deseori,	întâmpină	probleme	în	colaborarea	cu	unitățile	medicale	în	
legătură	cu	gestionarea	dosarelor	medicale	ale	rezidenților.	Deseori	unitățile	medicale,	invocând	diferite	
motive,	 nu	 furnizează	 personalului	 CIA	 documentele	 medicale	 aferente	 unor	 consulturi,	 analize	 sau	
internări.	 Această	 situație	 (alături	 de	 anumite	 vicii	 de	 procedură	 și	 superficialitate	 în	 organizarea	
transferurilor	rezidenților	între	diferite	unități	de	asistență	medicală	și/sau	socială)		face	ca	dosarele	unora	
dintre	 rezidenți	 (medicale,	 personale,	 sociale,	 etc)	 aflate	 în	 centru	 să	 fie	 incomplete.	 Această	 situație,	
dincolo	 de	 faptul	 că	 reflectă	 lipsa	 de	 respect	 pentru	 demnitatea,	 personalitatea	 și	 viața	 unor	 rezidenți,	
crează	dificultăți	în	intervenția	specifică	necesar	a	fi	furnizată	acestor	rezidenți	și	crează	riscuri	cu	privire	
la	gestionarea	diagnosticului	și	tratamentelor	medicale	ale	rezidenților.		

E. DREPTUL	LA	EDUCAȚIE	ȘI	FORMARE	

În	CIA	Sf.	 Laurențiu	 locuiește	1	minor.	Acesta	 frecventează	 cursurile	 școlii	 de	masă	 –	program	de	4	ore	 (Școala	
Generală	cu	clasele	I-VIII	Mihail	Sadoveanu	din	Medgidia).		

La	momentul	 vizitei	 de	monitorizare	 o	 parte	 dintre	 rezidenți	 se	 aflau	 la	 capela	 din	 curtea	 centrului	 unde	 este	
amenajat	 un	 atelier	 de	 confecționat	 lumânări	 iar	 rezidenții	 confecționau/decorau	 lumânări	 pentru	 Târgul	 de	
Crăciun.	La	momentul	vizitei	de	monitorizare,	rezidenții	din	casa	4	desfășurau	activități	educaționale	și	de	recreere	
(transcriau	poezii,	desenau)	fiind	asistați	de	2	infirmiere.	Deși	centrul	nu	dispune	de	spațiu	de	joacă,	curtea	centrului	
reprezintă	locul	în	care	rezidenții	au	acces	oricând	doresc	și	desfășoara	diferite	activități	recreative	sau	gospodărești	
(de	ex.	mătură	frunze).	
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În	camera	de	zi	a	fiecărei	căsuțe	există	câte	un	televizor.	În	funcție	de	context	și	posibilități,		rezidenții	și	personalul	
organizează	excursii	 în	 județ,	 în	 țară,	 aniversări	 ale	 zilelor	de	naștere,	participări	 la	diferite	evenimente	 iar	unii	
dintre	rezidenți	fac	parte	din	ansamblul	muzical	al	centrului	Sf.	Laurențiu.	În	căsuțe	nu	există	posturi	de	telefonie	
fixă	însă	rezidenții	pot	deține	telefoane	mobile	și	pot	utiliza	telefonul	fix	din	corpul	administrativ.		

F. VIAȚA	ÎN	COMUNITATE	

Unii	dintre	rezidenți	că	sunt	vizitați	uneori	de	prieteni.	De	asemenea,	unii	dintre	rezidenți	afirmă	că	au	dreptul	să	
părăsească	centrul	fără	aprobare	prealabilă	și	să	iasă	în	oraș	(de	ex.	la	un	magazin	din	apropiere	pentru	a	realiza	
diferite	cumpărături).	Alți	rezidenți	au	voie	să	părăsească	centrul	doar	însoțiți.	Atât	rezidenții	cât	și	personalul	CIA	
Sf.	 Laurențiu	 afirmă	 că	 societatea	manifestă	 reticență	 (uneori	 chiar	 rejecție)	 față	 de	 rezidenți	 având	 în	 vedere	
condiția	lor	medicală	(infecție	cu	HIV).		

G. PERSONALUL	INSTITUȚIEI	

Personalul	centrului,	conform	documentului	Structura	de	Personal	Angajat	(contract	individual	de	muncă	și/sau	
contract	prestări	servicii),	octombrie	2016:	

Personal	administrativ	

Coordonator	centru	 	 1	

Contabil		 	 	 1	

Electrician	întreținere	reparații	 1	

Asistent	manager	4	ore/zi		 1	

	

Personal	de	specialitate	

Psiholog		 	 	 1	

Asistent	social	 	 	 	2	

Asistent	medical		 	 	 1	

Kinetoterapeut		 	 	 1	

Terapeut	ocupațional		 	 2	

Infirmieră		 	 	 5	(dintre	care	1	cu	4	ore/zi)	

Total:	16	angajați.	Raport	rezident/angajat:	1/1,	conform	documentului	menționat,	luna	octombrie,	anul	2016	

	

Completare	personal	de	specialitate	

Logoped	(contract	prestari	servicii	2	ore/saptamana		 1	

Infirmier		 	 	 	 	 	 2	

	

Turele	de	noapte	sunt	asigurate	de	1	persoană	(infirmiere)	pentru	fiecare	casă.	
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H. DECESE		

În	perioada	2012-2015	nu	a	existat	niciun	deces	în	CIA	Sf.	Laurențiu.	În	anul	2016	au	existat	2	decese	(doamna	S.A.,	
2	februarie	2016	și	doamna	R.I	01	septembrie	2016.)	

Situația	 doamnei	 R.I.,	 născută	 în	 21.02.1989	 și	 decedată	 în	 01.09.2016.	 Nu	 există	 certificat	 de	 deces,	 nu	 a	 fost	
întocmit	de	primărie.	

R.I.	avea	26	ani	la	data	decesului,	locuia	în	centru	din	anul	1993,		fusese	abandonată,	(există	o	declarație	a	mamei	
din	anul	2008	în	care	aceasta	menționează	că	este	de	acord	cu	menținerea	măsurii	de	internare	în	centru.	Sentința	
civilă	 1419	 din	 10.07.2006	 –	menține	măsura	 plasamentului	minorei).	 Nu	 au	 fost	 identificate	 alte	 rude,	 nu	 era	
vizitată.	Parcursese	cursuri	școlare	8	clase,	avea	certificat	pentru	lucrător	în	comerț	din	2016,	cameristă	din	2010.	
Dispunea	de	certificat	de	handicap	grav	cu	asistent	personal,	permanent,	 începând	cu	data	de	05.05.2009,	buget	
personal	complementar	91	lei,	indemnizație	202	lei,	gratuitate	transport,	scutire	impozit.	Începând	cu	anul	2004,	
dispunea	de	certificat	încadrare	–	infecție	HIV,	encefalopatie	HIV	persistentă.	Decizia	privind	capacitatea	de	muncă:	
deficiență	accentuată.	Pensie	de	invaliditate	–	nr.	459534	din	18.11.2013	în	valoare	de	762,1	lei.	Contract	servicii	
sociale	nr.	21293	din	12.04.2013.	Există	o	declarație	a	rezidentei	din	01.07.2011	în	care	afirmă	că	dorește	să	rămână	
în	CIA	Sf.	Laurențiu.	Potrivit	raportului	de	evaluare	din	2015,		doamna	R.I.	avea	venituri	1316	lei.	

R.I.	avea	un	istoric	medical	complicat	și	de	lungă	durată:	infecție	HIV,	hipoacuzie,	aparat	auditiv,	retard	psihic	minor,	
tulburare	anxioasă,	moluscum	contagios	gigant	 suprainfectat	 cu	proteus	 (1996)	operat,	TBC	(1995),	pneumonie	
trenantă,	 anemie	 hipocromă	 (1997),	 herpes	 zoster	 jesier	 (1999),	 agent	 HBS	 pozitiv,	 sindrom	 convulsiv	 (1996),	
hepatită	 cronică	 de	 tip	 B,	 colică	 abdominală,	 cicatrici	 cheloidale	 Moluscum	 Contagiosum,	 cicatrici	 faciale,	
pancitopenie,	tulburări	de	alimentație,	teste	inflamatorii	crescute,	sechele	TB	pulmonar	(cf.	FI	16744/22.09.2015	
Spitalul	Clinic	de	Boli	 Infecțioase	Constanța),	 infecție	urinară	 cu	Klebsiella,	hepatosplenomegalie,	 SDR	dispeptic,	
anemie,	 epistaxis,	 edem	 al	 membrelor	 inferioare	 (cf.	 FI	 8494/12.05.2016	 Spitalul	 Clinic	 de	 Boli	 Infecțioase	
Constanța).	Conform	afirmațiilor	personalului,	în	ultimii	ani	R.I.	avea	2,3	internări	anual.	În	perioada	premergătoare	
decesului,	 doamna	 R.I.	 a	 avut	 mai	 multe	 internări	 (de	 câte	 3	 luni),	 ultima	 dată	 fiind	 internată	 aproximativ	 la	
jumătatea	 lunii	august	2016	pentru	că	acuza	vărsături	și	dureri	abdominale.	Aceasta	a	 fost	ultima	 internare,	R.I.	
decedând	 în	 spital.	 Potrivit	 certificat	 medical	 constatator	 nr.	 14	 din	 01.09.2016	 emis	 de	 dr.	 Resul	 Ghiulendan:	
insuficiență	 cardio	 respiratorie	acută,	 tumoră	hepatică	 cu	determinări	 secundare	 cerebrale	 și	pulmonare,	 ciroză	
hepatică	 decompensată,	 sindrom	 de	 imunodependență	 majoră	 dobândită,	 coinfecție	 cu	 HIV	 și	 virus	 hepatic	 B,	
pneumopatie	dreapta,	gastro-esofagită	hemoragică,	nefrită	interstițială,	aderențe	entero-mezenterice.		

Anumite	inadvertențe	și	lacune	prezente	în	documentele	medicale	prezente	în	CIA	Sf.	Laurențiu	cu	privire	la	situația	
doamnei	R.I.	permit	crearea	ipotezei	că	doamna	R.I.,	și	din	cauza	dizabilităților	și	a	contextului	social	în	care	se	afla,	
nu	a	beneficiat	cu	consecvență	de	cele	mai	bune	evaluări	și	tratamente	medicale	fără	să	putem	înțelege	dacă	sau	în	
ce	măsură	decesul	 doamnei	R.I.	 a	 fost	 cauzat	 de	 inconsecvența	 în	 furnizarea	unor	 servicii	medicale	 adecvate	 în	
unitățile	medicale	unde	a	fost	internată	în	repetate	rânduri.	

	

	

I. [această	pagină	se	înmânează	reprezentantului	servicului	
monitorizat]	

	

VĂ	MULŢUMIM	PENTRU	COOPERAREA	DVS.	ÎN	CADRUL	VIZITEI	REALIZATE	DE	MONITORII	
CENTRULUI	DE	RESURSE	JURIDICE!	
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Pentru	orice	întrebări,	vă	rugăm	să	contactaţi	Centrul	de	Resurse	Juridice:	

Adresă:	Str.	Arcului	nr.	19,	Sector	2,	București,	021032	

Telefon:	(+40)	21-212	06	90	|	(+40)	21-212	05	20	|	Fax:	(+40)	21-212	05	19	

E-mail:	office@crj.ro	|	Web:	www.crj.ro	|	Urmărește-ne	pe:	fb.com/CRJro	

	

Vizita	 CRJ	 s-a	 realizat	 în	 baza	Art.	 33(3)	 a	 convenţiei	ONU	privind	drepturile	 persoanelor	 cu	
dizabilităţi:	Implementarea	şi	monitorizarea	naţională	(1)	Potrivit	sistemului	lor	de	organizare,	
statele	 părţi	 vor	 desemna	 unul	 sau	 mai	 multe	 puncte	 de	 contact	 în	 cadrul	 Guvernului	 pentru	
probleme	referitoare	la	implementarea	prezentei	convenţii	şi	vor	acorda	atenţia	cuvenită	stabilirii	
sau	 desemnării	 unui	 mecanism	 de	 coordonare	 în	 cadrul	 Guvernului	 pentru	 a	 facilita	 măsurile	
aferente,	 în	diferite	 sectoare	 şi	 la	diferite	niveluri.	 (2)	Statele	părţi,	 în	conformitate	cu	propriile	
sisteme	juridice	şi	administrative,	îşi	vor	menţine,	consolida,	desemna	sau	stabili	fiecare	un	cadru	
care	 să	 includă	 unul	 ori	 mai	 multe	 mecanisme	 independente,	 după	 cum	 este	 cazul,	 pentru	 a	
promova,	proteja	şi	monitoriza	implementarea	prezentei	convenţii.	La	desemnarea	sau	stabilirea	
unui	 asemenea	 mecanism,	 statele	 părţi	 vor	 ţine	 cont	 de	 principiile	 referitoare	 la	 statutul	 şi	
funcţionarea	 instituţiilor	 naţionale	 pentru	 protecţia	 şi	 promovarea	 drepturilor	 omului.	 (3)	
Societatea	civilă,	în	special	persoanele	cu	dizabilităţi	şi	organizaţiile	care	le	reprezintă,	vor	
fi	implicate	şi	vor	participa	pe	deplin	la	procesul	de	monitorizare.	

	


