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Către: Doamnei director executiv al DSP București — Oana Nicolescu 

Ref.: Petiţie în baza Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor și Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia informaţiile de interes 

public 

 

Stimate doamnă director executiv,  

 

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, revenim în legătură cu sesizarea cu numărul CRJ 

224/26.10.2020 adresată instutuției dumneavoastră, în legătură cu iminența declanșării unui 

focar cu SARS-CoV 2 în incinta Centrului de Îngrijire și Asistență ,,Casa Max” din str. Vasile 

Goldiș, nr 1, Sector 3, București în urma transferării a 3 persoane deja infectate din Complexul 

de Servicii pentru Persoane fără Adăpost. La acel moment, nu am primit un răspuns scris de la 

dumneavoastră ori vreo informare în legătură cu demersurile întreprinse pentru a preveni 

apariția unui focar, însă întelegem, din adresa primită de la DGASPC Sector 3 că ați luat 

legătura cu aceștia și că ați impus anumite măsuri pentru a asigura izolarea (din informații – 

delimitarea locului de izolare de celelalte spații în care au acces rezidenții printr-o folie de 

plastic trasă peste dulapul amplasat inițial de angajați în mijlocul holului). 

Din păcate, la câteva săptămâni după sesizarea noastră, inevitabilul s-a produs, iar 

astăzi, 13.11.2020 ne aflăm în situația în care, în cadrul CIA ”Casa Max”, din datele primite la 

CRJ, se află alți noi rezidenți infectați cu SARS-CoV 2, cu care nu putem lua contact pentru a 

afla cum se simt, ori ce simptomatologie au (întelegem că sunt cel puțin 2 persoane cu 

simptome severe).  Lipsa de reacție din partea dumneavoastră, în cazul în care persistă, ar 

putea duce chiar la infectarea cu SARS-CoV 2 a tuturor rezidenților si a angajaților din CIA Casa 

Max. 

Astfel, venim din nou în atenția dumneavoastră cu o nouă solicitare scrisă, prin care vă 

rugăm să ne comunicați cât mai urgent posibil, azi, date fiind și îngrijorările exprimate de 

echipa noastră prin adresa anterioară cu nr.224/26.10.2020, referitor la extinderea unui focar 

cu COVID-19 și a necesității unei intervenții rapide și eficiente pentru a preveni infectarea altor 

rezidenți, următoarele informații de interes public:  
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 Măsurile luate până în prezent sau recomandate către CIA Casa Max, și rezultatul 

anchetei epidemiologice realizată în urma transferării celor 3 persoane din 

Complexul de Servicii; 

 Numărul rezidenților testați, precum și numărul de teste cu rezultat pozitiv, în 

perioada octombrie-noiembrie, defalcat pe perioadele de testare; Data testării 

și data confirmării pentru fiecare din aceste teste; 

 Numărul angajaților testați, precum și numărul de teste cu rezultat pozitiv, tot în 

perioada martie-noiembrie; Data testării și data confirmării pentru fiecare din 

aceste teste. 

 Măsurile pe care le veți lua în viitor, pentru a evita extinderea acestor cazuri 

 Dacă DSP Mun. București a transmis vreo recomandare în vreunul dintre centrele 

rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități, minori și vârstnici, în sensul ca 

angajații infectați cu Sars Cov – 2 să rămână izolați în centrele în care munceau. 

Având în vedere situația în care se găsește acum CIA Casa Max, dar și probabilitatea reală 

de extindere a acestor cazuri la nivelul tuturor rezidenților din centru, vă rugăm să ne 

comunicați cât mai rapid aceste date și să ne comunicaţi și demersurile pe care le-aţi întreprins 

până în prezent. 

Facem precizarea că acţiunile din CIA Casa Max pot fi calificate din perspectiva 

dispoziţiilor art.352 Cod Penal — Zădărnicirea combaterii bolilor, precum și a art. 19 din 

Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ,, Viaţă independentă şi integrare în 

comunitate” .  

Pentru once informaţii suplimentare vă stăm Ia dispoziţie Ia următoarele contacte : 

Oana Dodu — oana.dodu@cri.ro, Georgiana Pascu, manager de program gpascu@crj.ro  

 

Vă mulțumesc.  
Oana Dodu 
Asistent de Proiect  
Centrul de Resurse Juridice 
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