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În atenția:  
• Mariei Mădălina Turza, Președinte Autoritatea Națională pentru Drepturile  

  Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, registratura@anpd.gov.ro  
• Georgetei Nadia Crețuleac, Director, Direcția Generală de Asistența Socială și 

Protecția Copilului Suceava, office@dpcsv.ro 
 
 
 

Doamnă Președinte, 
 
 
Subsemnații NICOLAE MARIUS HĂMBĂȘAN, domiciliat la 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap (CRRPH) 
Dumbrăveni, str. Mihai Eminescu nr.54, loc. Dumbrăveni, jud. Sibiu, email: 
marius.hambasan@gmail.com, și CONSTANTIN COJOCARIU, domiciliat în Str. 
Păcurari, nr. 18, bloc 3, sc. C, apart. 10, 700511, Iași, email: 
constantincojocariu@yahoo.com, vă supunem atenției următoarea problemă.  
 
În contextul apariției unor focare de infecție cu COVID-19 în instituțiile rezidențiale 
din Județul Suceava, am luat legătura cu mai multe familii și cunoscuți ai unor 
persoane care ‘beneficiază’ de serviciile CRRN Sasca Mică si CRRN Costâna. Am 
fost informați că funcționarii abilitați de la nivel de instituție rezidențială și de la nivel 
județean refuză să comunice rudelor și cunoscuților informații esențiale cu privire la 
starea de sănătate a ‘beneficiarilor ‘ și la situația generală din instituții, inclusiv 
măsurile luate pentru a combate aceste focare. Blocajul informațional este agravat de 
blocajul fizic, aceste localitați fiind supuse regimului de carantină.  
 
Familiile resimt pe bună dreptate teamă, panică și revoltă, având în vedere și starea 
accentuată de vulnerabilitate în care se găsesc multe din persoanele care locuiesc în 
aceste centre. În plus, le este teamă să protesteze după ce în trecut au fost șantajate de 
angajații din instituții cu amenințarea că ‘beneficiarii’ vor fi restituiți familiei și 
măsura de plasament instituțional anulată dacă vor mai reclama vreun abuz. Mai avem 
în vedere că accesul la informație și la comunicare (prin Internet și alte mijloace de 
media) reprezintă o garanție importantă împotriva abuzurilor.  
 
Notițele metodologice publicate de ANDPDCA până la această dată nu conțin nici o 
măsură care să compenseze întreruperea legăturilor beneficiarilor cu comunitatea în 
timpul pandemiei, prin anularea învoirilor între altele. În contrast, o instituție precum 
Administrația Națională a Penitenciarelor a adoptat dispoziții metodologice prin care 
urmărește să asigure deținuților accesul la mijloace de comunicare audio/video pentru 
a păstra legătura cu familia.  
 
Unele instituții rezidențiale din sistemul de protecție socială permit accesul la Internet 
și la telefoane mobile. Cu toate acestea, există diferențe marcante din acest punct de 
vedere între diferite instituții sau între beneficiarii aceleiași instituții, în funcție de 
posibilitățile materiale ale fiecăruia, dar și de existența unei rețele de suport în 
comunitate. În acest sens, este important ca accesul la informație și/sau comunicare să 
fie garantat în egală măsura tuturor, indiferent de existența unei rude/’aparținător’ sau 
de natura dizabilității pe care o are beneficiarul în cauză, și ca accesul să fie adaptat la 
circumstanțele fiecăruia.  
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În consecință, vă solicităm să luați următoarele măsuri: 
 

- să puneți la dispoziția publicului o listă de persoane de contact la nivelul 
fiecărei instituții unde s-a instalat un focar COVID-19, care să furnizeze de 
urgență informații relevante ‘aparținătorilor’ și prietenilor/cunoscuților;  
aceste persoane urmează sa furnizeze infomația periodic, atât proactiv, cât 
și la cerere; 

- să vă asigurați că persoanele contact ințeleg și își îndeplinesc 
corespunzător sarcinile mai sus-menționate; 

- să asigurați accesul efectiv al ‘beneficiarilor’ la mijloace de infomare 
și/sau comunicare (telefon, poștă, Internet, mass-media).  

 
Menționăm ca subsemnatul, Marius Nicolae Hămbășan, sunt o persoană cu 
dizabilități, beneficiar al Centrului de Reabilitate și Recuperare pentru Persoane cu 
Handicap Dumbrăveni, Județul Sibiu, cu o lungă istorie de reprezentare a persoanelor 
cu dizabilități în relația cu autoritățile. Pe de altă parte, subsemnatul, Constantin 
Cojocariu, sunt avocat cu lungă experiență în apărarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilități pe plan național și european, fiind implicat în dosare la CEDO precum 
Valentin Câmpeanu c. României sau N. c. României, și îndeplinind o funcție de 
interes public similară unei organizații neguvernamentale cu activitate în domeniu. 
 
Vă rugăm să ne furnizați urgent număr de înregistrare și răspuns, având in vedere 
situația sesizată.  
 
Dată, 05.05.2020   

 

Marius Nicolae Hămbășan 

	
Constantin	Cojocariu  

 

 

Spre știința: 
Vasile Domșa, Șef Centru, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Costâna 
crrn.costina@yahoo.com  
 
Luminița Maria Fron, Șef Centru, Centrul de Recuperare și Reabilitare 
Neuropsihiatrică Sasca Mică 
crrnsascamica@dgaspcsv.ro 

	


