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Data: 13.11.2020 

Către: Doamna director DGASPC Sector 3 - Mihaela Ungureanu  

             Domnul șef de centru al Casei Max -Andrei Bădulescu 

 Spre știinţă: Doamna președinte ANPDPDCA -Maria Mădălina Turza  

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 Domn Șef de centru,  

 

Astăzi, 13.11.2020, ați fost contactat de către un membru al echipei Centrului de 

Resurse Juridice,  Oana Dodu, pentru a discuta în legătura cu noile cazuri de infectări cu 

SARS-CoV 2 apărute în centrul pe care îl conduceți dumneavoastră. Din discuțiile purtate 

în jurul orei 09:50 cu domnul Ionuț Rusu – inspector de specialitate, care ne-a informat 

asupra absenței dumneavoastră datorită unui concediu, nu am reușit să obținem, din nou, 

la fel ca în urmă cu 2 săptămâni, informațiile solicitate. Am fost îndrumați către o cerere 

scrisă adresată conducerii DGASPC sector 3. Sperăm să dați curs cererii noastre azi, și nu 

peste alte două săptămâni.  

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

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

echipa noastră prin adresa nr.224/26.10.2020, cu privire la posibilitatea de apariție a 

unui focar cu COVID-19 și a necesității unei intervenții rapide și eficiente pentru a preveni 

infectarea altor rezidenți, următoarele informații de interes public: 

 Numărul de rezidenți infectați în prezent cu virusul SARS-CoV 2 din CIA Casa Max, 

data ultimei testări, precum și pentru fiecare din aceste persoane –număr de telefon la 

care poate fi contactat, vârstă, grad și tip dizabilitate, perioada de când este 

instituționalizat/ă, de cât timp este infectat și care este starea fiecăruia de sănatate acum, 

de ce tratament beneficiază și ce medic îl are sub observație; 

 Numărul angajaților infectați cu SARS-CoV 2 – data utimului test, de cât timp sunt 

infectați, unde se află în prezen (în CIA Max sau la domiciliu) și care este starea fiecăruia 

de sănatate în prezent, de ce tratament beneficiază și ce medic îi are sub observație; 

 Măsurile sanitare de izolare a celor infectați, precum și cele de protejare a celorlalți 

rezidenți din CIA Casa Max pe care le-ați adoptat, planul de măsuri impuse/recomandate 

de DSP București, precum și planul impus la nivel de Sector 3 de către DGASPC; 
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 În cazul celor infectați cu SARS-CoV 2 și care prezintă simptome grave – unde sunt 

tratați aceștia și ce ingrijiri primesc în concret. 

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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