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În cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Periș au fost reparate 
rampele de acces și vor fi date în folosință, până la finele acestui an, o sală 

de recuperare-relaxare și o bibliotecă – Rezultatele vizitei Avocatului 
Poporului 

 
 
 

Avocatul Poporului a efectuat o vizită la Căminul pentru persoane 

vârstnice Periș-Ilfov. Aceasta a avut ca scop verificarea condițiilor de cazare și 

tratamentul aplicat beneficiarilor. În urma vizitei, Avocatul Poporului a emis 

mai multe Recomandări, la care a primit următoarele răspunsuri:  

1. cu privire la urgentarea reparației rampei degradate și dotarea 

acesteia cu bare de susținere pentru facilitarea deplasării beneficiarilor cu 

handicap/dizabilități. 

Răspuns: s-au efectuat lucrări de reparații necesare la rampele de acces în 

unitate pentru facilitarea deplasării beneficiarilor din Cămin cât și a 

personalului. S-au instalat bare de susținere și s-au placat rampele cu covor 

antiderapant.  

 2. referitor la identificarea posibilității de alocare a unui spațiu 

separat cu destinație de bibliotecă și dotarea corespunzătoare a acestuia. 

Răspuns: în ceea ce privește spațiul de relaxare, se află în construcție din 

fonduri alocate pe investiții de la Consiliul Județean Ilfov o sală de recuperare și 

relaxare, bibliotecă, care se va da în folosință până la finele anului 2016.  

 3. în legătură cu examinarea posibilității de reluare a colaborării cu 

un medic geriatru-gerontolog și cu un medic nutriționist.  

Răspuns: în propunerea de buget pentru anul 2017, s-au prevăzut 

fondurile necesare prestărilor de servicii pentru derularea unor activități 
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medicale complementare, respectiv colaborarea cu un medic geriatru-gerontolog 

și cu un medic nutriționist. 

4. în ceea ce privește identificarea posibilității de dotare a Căminului 

cu autosanitară proprie în vederea asigurării transportului beneficiarilor la 

consulturi și/sau internări în alte unități spitalicești.  

Răspuns: Căminul deține în custodie, de la fostul spital, o autosanitară 

pentru transport persoane, dar care nu a putut fi utilizată întrucât organigrama 

aprobată la înființarea căminului nu a permis prevederea unui post de 

conducător auto (cu permis adecvat). Se fac demersuri privind exploatarea 

acestei autosanitare pentru transportul beneficiarilor la consulturi/internări. 

5. cu privire la întocmirea unui Program zilnic/săptămânal/lunar 

privind desfășurarea activităților de recuperare a beneficiarilor.  

Răspuns: s-a întocmit Programul zilnic/săptămânal/lunar privind 

desfășurarea activităților de recuperare a beneficiarilor. 

 

 

 
 
 
 
Matei Vîrtosu                                                                     21 decembrie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 
 
 

 
 
 

 
 


