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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvaţi România 

 

Î N T R E B A R E 

Nr A/USR/124/13.04.2020 

 

 

Adresată: Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale 

De către: Bogdan Rodeanu, Deputat USR 

Circumscripția electorală: Nr. 18, jud. Galaţi 

Grup parlamentar: USR 

Obiectul întrebării: situația documentației de funcționare emise de Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale pentru Asociația "Șerban și asociații", care operează 

Căminul pentru persoane vârstnice "Sf. Ilie" Galați                    

            

       Stimată doamnă ministru, 

În cursul săptămânii trecute, Căminul pentru persoane vârstnice "Sf Ilie" din Galați 

a fost declarat focar epidemic, după diagnosticarea cu virusul COVID-19 a mai 

multor persoane internate. Au fost înregistrate și decese. 

A fost semnalată public următoarea situație: în Căminul pentru persoane vârstnice 

"Sf Ilie" erau internate 140 de persoane dar, în lista căminelor pentru persoane 

vârstnice, publicată pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la poziția 

321, Asociația "Șerban și asociații" ( CUI furnizor 366493387 ) a fost licențiată 

pentru Căminul pentru persoane vârstnice "Sf Ilie" din Galați, strada Odobești nr. 
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1bis; atât licența provizorie, din 15.07.2017, cât și licența de funcționare pentru 5 

ani, din 09.10.2017, prevăd o capacitate maximă de doar 66 de locuri. 

Mai mult, în spațiul public au apărut documente, în speță două Autorizații Sanitare 

de funcționare, emise de Direcția de Sănătate Publică Galați în 31.05.2017 ( înainte 

de emiterea licenței provizorii de funcționare ) și în 04.04.2019 ( după emiterea 

licenței de funcționare pe termen de 5 ani ), care menționează capacități de cazare 

mai mari, respectiv 111 locuri în Autorizația de funcționare din 31.05.2017 și 137 

de locuri în Autorizația de funcționare din 04.04.2019. 

Chiar și conducerea Căminului pentru persoane vârstnice "Sf Ilie" Galați 

menționează în rapoartele de activitate un număr de vârstnici cazați mult mai mare 

față de cele 66 de locuri stipulate în tabelul publicat pe site-ul Ministerului Muncii 

și Protecției Sociale.  

Deasemenea, în ambele rapoarte de activitate publicate pe propriul site, conducerea 

Asociației "Șerban și asociații" face următoarea afirmație: "Căminul pentru 

persoane vârstnice "Sf Ilie" Galați funcționeaza ca serviciu social al Asociației 

"Șerban și asociații" începând cu luna noiembrie 2016" dar nu precizează nimic 

legat de data sau de condițiile licențierii. 

Nu în ultimul rând, în rapoartele de activitate pentru anii 2017, 2018 și 2019, 

publicate de conducerea AJPIS Galați, sunt menționate acțiuni de control privind 

respectarea standardelor minime de calitate de către furnizorii privați de servicii 

sociale, de unde rezultă că AJPIS Galați a verificat ȘI Căminul pentru bătrâni "Sf 

Ilie" Galați, fără însă a semnala nicio problemă, în niciunul dintre rapoartele de 

activitate publicate atât pe propriu site cât și pe cel al Instituției Prefectului 

județului Galați. 

Ca urmare, doresc să-mi răspundeți la următoarele întrebări: 

1) Care este capacitatea de cazare a Căminului de bătrâni "Sf Ilie" Galați, operat de 

asociația "Șerban și Asociații Galați", consemnată în prezent în documentele 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale? 

2. De la emiterea licenței de funcționare pe termen de 5 ani ( 09.10.2017 ) 

furnizorul de servicii sociale Asociația "Șerban și asociații" din Galați a solicitat 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale aprobarea pentru mărirea capacității de 
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cazare în Căminul pentru persoane vârstnice "Sf Ilie"? Dacă da, când a fost 

solicitată aprobarea, ce răspuns a dat Ministerul Muncii și Protecției Sociale și la 

ce dată? 

3. Câte controale a întreprins AJPIS Galați la Căminul pentru persoane vârstnice 

"Sf Ilie" Galați, de la înființare și până în prezent, în ce perioade și care au fost 

rezultatele consemnate? În cazul în care, totuși, au fost sesizate orice fel de 

probleme, ce sancțiuni au fost date și ce termene de rezolvare au fost impuse? 

4. Întrucât între data începerii activității Căminului pentru persoane vârstnice "Sf 

Ilie" din Galați, menționată de conducerea Asociației "Șerban și asociatii" ( 

noiembrie 2016 ) și data obținerii licenței provizorii ( 15.06.2017 ) există o 

diferență de aproximativ 6 luni, vă rog să-mi transmiteți cronologia documentelor 

depuse de către Asociația "Șerban și asociații" pentru obținerea licenței provizorii, 

cu precizarea termenelor legale impuse pentru licențierea serviciilor sociale de 

tipul căminelor pentru persoane vârstnice. 

 

      Vă rog să îmi trimiteți un răspuns atât pe e-mail, la adresa 

bogdan.rodeanu@cdep.ro cât și în scris, pe adresa:  

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti  

În atenția domnului deputat Bogdan Rodeanu 

 

 

 

 

                                  

Bogdan Rodeanu 

                 Deputat USR 

 
 

 

 

 




