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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu și anchetă în legătură cu problemele 

întâmpinate de către beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice 
Solca, județul Suceava  

 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și va efectua o anchetă în legătură cu 

problemele întâmpinate de către beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Solca, 

județul Iași. 

 

Potrivit informațiilor furnizate de către Evenimentul Moldovei, în articolul 

„Avocatul Poporului, singura salvare pentru bătrânii din Solca”, publicat în 20 februarie 

2017, ”instituția nu a reușit să facă rost de bani pentru salariile angajaților, pentru hrana 

beneficiarilor și pentru plata facturii restante la energie electrică. Totuși, în urma articolului 

publicat de către cotidianul Evenimentul Regional al Moldovei, Primăria Solca a virat în 

contul Căminului de bătrâni suma de 5.000 lei. Alți 5.500 lei s-au adunat din donații. 

Directoarea instituției, Elena Repciuc, a declarat că a folosit banii ca să cumpere combustibil 

pentru centrala termică a căminului”. Conform declarațiilor directorului instituției, ”Mai avem 

o săptămână sau două la dispoziție ca să achităm factura la energie electrică. Mâncarea 

bătrânilor este din donații. Salariații nu și-au primit banii. Vor să meargă în ședința 

Consiliului Local Solca pentru a-și cere drepturile”. Cei 28 de salariați nu și-au primit 60% 

din salariile pe decembrie și lefurile pe luna ianuarie. 

 

Căminul se află în subordinea Primăriei Solca, dar instituția nu are bani să achite 

cheltuielile. Primarul orașului Solca a făcut demersuri la Consiliul Județean Suceava pentru 

preluarea Căminului, dar nu a primit nici un răspuns. O altă soluție, conform declarațiilor 

autorităților, ar  fi ca Ministerul Muncii să asigure finanțarea, așa cum s-a întâmplat în 

perioada 2010-2016, când a existat un contract de finanțare care a expirat, unitatea rămânând 

fără bani și fără tutelă. În acest scop, conform declarațiilor directorului instituției, s-a luat 
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legătura cu sindicaliștii de la Sanitas, cărora li s-a cerut să informeze pe Ministrul Muncii cu 

privire la problemele de la Solca.  

 

Potrivit ziarului Evenimentul Moldovei, o soluție ar fi ca Avocatul Poporului să 

demareze o anchetă la Solca și să la pună în vedere persoanelor și instituțiilor responsabile să 

remedieze situația, unde cei 57 de bătrâni cazați, stau cu stres din cauza instabilității 

financiare a unității. Tot în articolul de presă se face referire la cazul Centrului de Reabilitare 

Neuropsihiatrică de la Zvoriștea, unde au fost probleme cu asigurarea căldurii, când Avocatul 

Poporului s-a autosesizat. 
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