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AFDPR Congresul al XXII-Iea, 28-29 august 2015 
Râmnicu Vâlcea 
 

SCRISOARE de PROTEST 
 

împotriva deciziei primăriei Municipiului Craiova de 
 

DESFIINȚARE a FUNDAȚIEI CENTRUL MEDICAL DE REABILITARE CRAIOVA  
 

prin neprelungirea contractului de închiriere a spațiului deținut 
de 18 ani! 

 

 
Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova (denumire anterioară Fundația ICAR Filiala 
Craiova) asistă cu precădere victimele torturii regimului comunist – membri ai Asociatiei Foștilor 
Deținuti Politici din România (foști deținuți politici, deportați, strămutați, ș.a - beneficiari ai legilor 
speciale 118/1990, 189/2000 și 309/2002) și deservește un număr de 833 de membri AFDPR. 
Fundația desfășoară activitate neîntreruptă de la înființare – 22.11.1997 și până în prezent în 
spațiul ce aparține domeniului public situat în Craiova, str. Amaradia nr. 30. Acest spațiu ce se află 
în administrarea RAADPFL Craiova face obiectul contractului de închiriere nr. 461/20.11.2007   
(contracte anterioare: 134/06.09.2000, 18/30.07.1997) și a fost pus la dispoziția fundației de către 
autoritățile administrației publice locale în conditiile legii în anul 1997, la solicitarea AFDPR. 
 

Rezumat : 
- La data de 8 iunie 2015 s-a depus la RAADPFL Craiova cererea de prelungire a contractului 

de închiriere aflat în derulare (nr. 8809/08.06.2015), respectiv cu 5 (cinci) săptămâni înainte 
de expirarea duratei închirierii, așa cum procedăm an de an în ultimii 15 ani, deoarece odată 
cu expirarea actului de spațiu încetează și alte contracte, autorizații, avize, acreditări care 
trebuie preschimbate/reînregistrate, în funcție de actul de spațiu. (Direcția de Sănătate 
Publică, Colegiul Medicilor Dolj și CAS Dolj, SC CEZ Vanzare SA) 

- În urma adresei făcute de fundație, RAADPFL Craiova a înaintat documentația necesară 
Primăriei Craiova (la data de 14 iulie 2015), conform Regulamentului cadru de închiriere a 
bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipilui Craiova (aprobat prin HCL 
192/2015, art.93): «La data expirării contractelor de închiriere încheiate anterior prezentului 
regulament, acestea se vor prelungi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova». 

- La data de 14 iulie 2015: 
a) reprezentanții RAADPFL au comunicat verbal Fundației că prelungirea contractelor nu mai 

este de competența RAADPFL.  
b) Fundația a depus adresa nr. 104409/14.07.2015 către Primăria Craiova. Rezultat: nu s-a 

primit niciun răspuns.  
c) Smarandache Simona, în calitate de reprezentant legal al fundației, s-a înscris în audiență la 

Primar (nu a fost alocat un număr de înregistrare, pretinzându-se că aceasta este procedura; 
«Va sunam noi»). Rezultat:  Nu s-a primit niciun telefon. 

b) Smarandache Simona, în calitate de reprezentant legal al fundației, a solicitat la cabinetul 
primarului o întrevedere cu Primarul, pentru a putea expune situația critică în care se află 
fundația. Răspunsul: “Ne pare rău, Doamna Primar nu vă poate primi. Lasați un număr de 
telefon și vă sunăm noi, când vă va putea primi. Rezultat:  Nu s-a primit niciun telefon. 
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- La data de 22 iulie 2015, Fundația a depus adresa nr. 7581/22.07.2015 la Instituția 
Prefectului – Județul Dolj, pentru a solicita sprijinul în rezolvarea situației critice. Rezultat:  
Instituția Prefectului a înaintat, la rândul ei, o adresă către Primăria Craiova. 

- La data de 21 august 2015, în urma publicării dispoziției ședinței ordinare din data de 
27.08.2015, se constată că cererea de prelungire a contractului de închiriere nu se regăsește 
pe ordinea de zi (aceste ședințe se țin o dată pe lună, în ultima joi a lunii). 
 

La data de 24 august 2015 : 
a) S-a întrerupt furnizarea de energie electrică de către reprezentanții SC CEZ Vanzare SA 

în timpul activităților medicale (proceduri de fizioterapie, consultații, eliberare de 
rețete), paralizând activitatea fundației și lăsând oameni bolnavi fără tratament. 

b) Smarandache Simona, în calitate de reprezentant legal al fundației, a solicitat la 
cabinetul directorului Direcției Juridice a Primăriei Municipiului Craiova o întrevedere cu 
acesta, pentru a putea expune situația critică în care se află fundația. Rezultat: după 
câteva minute, a fost “invitată“ să părăsească biroul, spunându-i-se: “Va rog, nu-mi pierd 
timpul cu așa ceva, nu mă interesează“. 

c) S-a solicitat la Registratura Consiliului Local al Municipiului Craiova înregistrarea unei 
adrese către Consiliul Local, dar primirea și înregistrarea acestei adrese a fost refuzată, 
acest lucru fiind posibil, după insistențe, abia la Registratura Primăriei Municipiului 
Craiova ( nr. 126205/24.08.2015). 

 

La data de 25 august 2015:  s-a solicitat încă o data o intrevedere cu Doamna Primar, dar nici de 
această dată nu a fost posibil. 
 

Ca urmare a acestei situații solicităm instituțiilor abilitate acțiuni urgente, în scopul soluționării 
cererii și acordarea sprijinului pentru: 

- cei 833 de membri ai AFDPR înscriși la fundație, pacienți ce beneficiază de servicii medicale, 
psihologice și sociale 

- a nu pune în pericol continuitatea activității fundației, a contractelor interne și externe în 
derulare, respectiv: 
a) Contractul nr. 932 pentru servicii clinice în ambulatoriu și nr. 1253 pentru servicii de 

recuperare a sănătății, semnat cu CAS Dolj  
b) Contractul HOME/2013/PPVT/AG/5309 30-CE-0637334/00-51, semnat cu Comisia 

Uniunii Europene  
c) Contractul nr. P.165-DA, semnat cu Înaltul Comisariat pentru Drepturile Omului al 

Națiunilor Unite 
- a justifica în fata organismelor internationale finanțatoare INVESTIȚIA DE PESTE 40.000 DE 

EURO FĂCUTĂ ÎN SPAȚIUL ÎN DISCUȚIE, PENTRU A-L ADUCE LA STANDARDELE NAȚIONALE ȘI 
EUROPENE DE FUNCȚIONARE. 

 

Întreruperea implementării contractelotr în curs ATRAGE CONSECINȚE JURIDICE DE CARE NU 
FUNDAȚIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, CI AUTORITĂȚILE LOCALE CARE AU ÎMPIEDICAT ACEST 
LUCRU.  
 

Această atitudine a autorităților locale atrage prejudicii chiar și unor instituții ale statului, prin 
neîncasarea taxelor și contribuțiilor ce decurg din aceste contracte. 
 

Amintim că România este semnatară a:  
- Convenției  Națiunilor Unite împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, 

inumane și degradante, din 26 iunie 1987, Convenția supunând că: guvernele țărilor  
participante să-și asume respectarea legilor internaționale privind prevenirea și suportul 
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victimelor torturii și să-și asume următoarele obligații: Interzicerea absolută a torturii; 
punerea sub acuzație și pedepsirea torționarilor; garantarea dreptului la reparație, 

incluzând reabilitarea pentru victimele torturii;  
- Directivei 2012/29/UE  A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 

2012 ,  din care cităm:  
Articolul 8 - Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor 
(3) Statele membre adoptă măsuri pentru a institui servicii specializate, gratuite și confidențiale 
de sprijinire a victimelor în plus față de sau ca parte integrantă a serviciilor generale de sprijinire 
a victimelor sau pentru a permite organizațiilor de sprijinire a victimelor să facă apel la entități 
specializate existente care oferă astfel de sprijin specializat. Victimele au acces la astfel de 
servicii în conformitate cu nevoile lor specifice, iar membrii familiei au acces la respectivele 
servicii în conformitate cu nevoile lor specifice și cu gradul de vătămare suferit ca urmare a 
infracțiunii săvârșite împotriva victimei. 
(4) Serviciile de sprijinire a victimelor și orice servicii specializate de sprijinire pot fi instituite ca 
organizații publice sau neguvernamentale și pot fi organizate pe bază profesională sau 
voluntară.     

 

Menționam că fundația: 
- Depune eforturi mari pentru atragerea de fonduri externe nerambursabile direct de la 

oganisme internaționale, pentru a asigura servicii medicale pentru un număr de 833 de 
beneficiari – victime ale torturii regimului comunist și familiile acestora.  

- Prezintă în mod constant organismelor internaționale sprijinul autorităților publice locale 
române pentru suportul victimelor torturii și, implicit, al activității fundației, prin punerea la 
dispoziție a acestui spațiu imperativ necesar pentru desfășurarea activității.  
 

Activitatea fundației constă în acordarea serviciilor medicale, psihologice și sociale pentru membrii 
AFDPR Dolj și alte persoane vârstnice – membri ai diverselor asociații de pensionari. Activitatea 
fundației este monitorizată continuu de către organisme internaționale precum Înaltul Comisariat 
pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite, Comisia Uniunii Europene și Consiliul Internațional al 
Victimelor Torturii, unde centrul nostru este membru acreditat (www.irct.org). 
 

De asemenea, activitatea fundatiei face obiectul ședinței anuale a Comitetului consultativ de dialog 
civic pentru problemele persoanelor vârstnice, constituită la nivelul Instituției Prefectului – Județul 
Dolj și este raportată mai departe Guvernului, ca activitate desfățurată în județul Dolj în sprijinul 
persoanelor vârstnice. 
 

Fundația Centrul Medical de Reabilitare Craiova este centru medical avizat și acreditat de către 
Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor Dolj și CAS Dolj. 
 

Ne exprimam convingerea că autoritățile române, prin instituțiile abilitate, își vor duce la 
îndeplinire responsabilitățile asumate față de sociatatea civilă și față de organismele 
internaționale, la ale căror convenții și directive România este semnatară. 
 

 
 
În numele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România,  
Președinte Octav Bjoza 
 
29 august 2015, 
Râmnicu Vâlcea 


