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Avocatul Poporului solicită directorului DGASPC Olt să ia măsuri pentru
evitarea producerii, pe viitor, a unor incidente de genul celui în care un
bărbat cu handicap a părăsit Căminul de bătrâni din Slatina, fără ca
personalul de îngrijire să-și dea seama – Recomandare emisă de către
Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a emis o Recomandare către directorul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt, în care îi solicită să dispună
realizarea demersurilor ce se impun pentru evitarea producerii unor astfel de evenimente în
viitor (de genul celui în care un bărbat cu grad de handicap a părăsit Căminul pentru
persoane vârstnice din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Slatina, fără ca
personalul de îngrijre să-și dea seama) și asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor,
așa cum sunt prevăzute de Ordinul Nr. 2126 din 5 noiembrie 2014.

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu, anchetei și a altor demersuri
întreprinse de Avocatul Poporului, după apariția, în presă, a unor materiale de presă referitoare la
dispariția unui bărbat, bolnav de Alzheimer, de la un Cămin de bătrâni din Slatina, bărbat găsit de
poliție după câteva zile.

În urma anchetei desfășurate, Avocatul Poporului a constatat, între altele, că, deşi
familia informase că bătrânul are tendinţa de a părăsi spaţiul în care se află, este neliniştit şi are un
comportament dezorganizat, fiind diagnosticat cu demenţă senilă, acesta a dispărut din Centru fără
a fi observat de personalul de serviciu. Avocatul Poporului a mai fost informat că DGASPC Olt a

dispus efectuarea cercetării disciplinare prealabile cu privire la împrejurările dispariţiei din Centru
a beneficiarului. După efectuarea cercetării disciplinare, s-a concluzionat, între altele, că:
personalul de serviciu și îngrijire, în data dispariției, desfăşura activităţi zilnice în diferite spaţii
ale centrului, fără a-l supraveghea îndeaproape pe beneficiar, care avea dificultăţi datorită
deteriorării cognitive grave şi dezorientării temporo-spaţiale, motiv pentru care nu se familiarizase
cu Centrul; salariatul responsabil cu paza Centrului a părăsit locul de muncă, fără să avizeze
conducerea Centrului, fără a lăsa un angajat înlocuitor şi fără a asigura poarta instituţiei; au fost
cercetați disciplinar 15 salariaţi ai Centrului, pentru nesupravegherea permanentă a bărbatului,
aplicându-se sancţiuni cu reducerea salariului cu 10% pe durata de o lună şi avertisment scris ;
salariatul responsabil cu paza Centrului a fost sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului
individual de muncă.

Toate împrejurările și motivele de mai sus au condus la emiterea Recomandării către
DGASPC Olt, recomandare ce poate fi consultată, în integralitate, pe site-ul instituției, la secțiunea
Recomandări – 2019.
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