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Domeniul privind prevenirea torturii In locurile de detentie
-In atenia Doamnei Magda Constanta StefänescuAdjunct a! Avocatului Poporului
Urmarea adresei dumneavoastrà 21.354 din 09.12.2016 (numàr de Inregistrare la
CENTRUL REGIONAL RADAUTI 2.875.435 din 14.12.2016), prin care ne-ai transmis
Raportul urmarea vizitei efectuatá In data de 19.08.2016 la centrul nostru, permitei-ne sà
apreciem veridicitatea, meticulozitatea §i concizia aspectelor constatate de cätre membrii
echipei.
Referitor la recomandrile efectuate, avem onoarea sà vä comunicäm urmàtoarele:
-asigurarea asistentei materiale pentru persoanele cazate In centrele din subordinea
Inspectoratului General pentru Imigràri este reglementatä in prezent de cätre O.M.A.I.
269/13.08.2007, cu modificärile i completárile ulterioare. In coninutul acestuia, sunt
definite asigurarea conditiilor de cazare, a bunurilor materiale pentru fiecare persoanà
cazatà, pentru dotarea cluburilor, sälilor §i a terenurilor de sport etc. Totodatà, sunt
definite bunurile materiale ce se asigurä pentru fiecare persoanà cazatä, bunurile
materiale §i materialele de intretinere §i igienä, bunurile materiale necesare pregätirii §i
servirii hranei, durata br de folosintä, precum §i normele cantitative maximale §i
materialele de curátenie necesare Intretinerii centrelor de cazare. Având In vedere unele
aspecte constatate In practicá privind asigurarea asistenei materiale a persoanelor cazate
In centrele regionale, và mentionm faptul cA, la nivelul Inspectoratului General pentru
Imigrri se aflä In curs de elaborare un proiect ce vizeazà modificarea ordinului
susmentionat, in sensul introducerii unor bunuri materiale noi i a reducerii duratei de
fo1osiná in cazul altora. In contextul recomandârilor dumneavoastrá, raportate la
impactul bugetar al acestora, vor fi efectuate propuneri In sensul asiguràrii i de
congelator, feliator, storcàtor de fructe, gril electric sau de grádinä, rafturi, foisor etc.;
-1ucrtri1e de Intre nere i reparaii curente se executà periodic in baza unor acte normative
cu caracter intern i a alocàrilor bugetare necesare. In acest context, In cursul semestrului I
din 2017, vor fi efectuate demersurile necesare pentru efectuarea reparapilor In bäi i
bucâtärie, prilej cu care vor fi Inlocuite plàcile de gresie si faiantà sparte;
-dupá expirarea perioadei de folosintá i obtinerea aprobàrilor necesare din partea
ordonatorului secundar de credite - Inspectoratul General pentru Imigrari, In cursul
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anului 2016 au fost casate i Inlocuite cu bunuri noi urmàtoarele: 58 saltele, 5 maini de
spälat (p.v. casare 2869800/30.08.2016), 2 aragazuri §i 7 frigidere (p.v. casare
2869798/30.08.2016);
-la data de 22.07.2016, a intrat In vigoare noul Stat de Organizare a Centrului Regional de
Proceduri i Cazare pentru Solicitantii de Azil Rádáuti, ce cuprinde, printre altele i functii
precum: o functie de ofiter specialist II (psiholog), o functie de medic specialist §i 3
functii de asistent medical principal (In prezent una este ocupatá). Mai mult chiar, la
finele anului 2016, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost initiate
demersurile necesare In vederea ocupárii unui numár de 170 de posturi vacante, dintre
care 12 au fost scoase la concurs la nivelul Centrului Regional Ràdáuti. Dintre acestea, cu
referire directA la domeniul asistentei medicale / psihologice a persoanelor cazate, la
nivelul centrului au fost scoase la concurs functiile de medic specialist, asistent medical
principal - 1 functie si cea de ofiter specialist II (psiholog). La data prezentei, situatia se
prezintà dupä cum urmeazá: a fost declarat ,,admis" un candidat ce a concurat pentru
ocuparea functiei de asistent medical principal (fund In curs demersurile pentru
Incadrare), nu a existat nicio inscriere pentru ocuparea postului de medic specialist, iar
concursul pentru ocuparea functiei de ofiter specialist II (psiholog) a fost anulat, In
perioada imediat urmàtoare reluându-se procedura de selectie pentru posturile vacante
neocupate;
-asistenta medicalà a persoanelor cazate in centru se asigur In prezent de cátre asistentul
medical principal din cadrul centrului cu sprijinul personalului din cadrul Centrului
Medical Judetean Suceava ori de cátre organizaiile neguvernamentale ICAR i J.R.S., care
implementeazá proiecte din fonduri europene, al càror obiect 11 constituie, printre altele, i
domeniul vizat, aceasta functie de categoria expresà din care fac parte cei In cauzá:
solicitanti de azil sau beneficiari ai unei forme de protectie internationalá. In privina
asigurärii medicale a gravidelor, In cursul trimestrului I al anului 2017 vor fi organizate
intâlniri de coordonare cu reprezentantii CASEI JUDETENE DE ASIGURARI DE
SANATATE SUCEAVA, pentru clarificarea aspectelor In litigiu legate de interpretarea
prevederilor legale In cauzä;
- In privinta ,,identificärii unei modalitati de amenajare a unui cabinet de medicinà
dentarä In incinta Centrului", apreciem Ca nu se impune efectuarea demersurilor In
sensul recomandãrii dumneavoasträ, raportat la prof ilul persoanelor cazate, a frecvenei
cazurilor celor care au solicitat asistentá stomatologicã §i la costurile generate de
amenajarea, dotarea §i functionarea unui asemenea cabinet. Mai mult chiar, In art 17,
alin. 1, litera ,,m" din Legea 122/2006 privind azilul In România, cu modificàrile i
completarile ulterioare se prevede dreptul solicitantului de azil pe durata procedurii ,,de a
prirni gratuit asistentà medicalä primara i tratament corespunzator, asistentà medicalà
spitaliceascà de urgena, precum i asistenta medicalä §i tratament gratuit In cazurile de
boli acute sau cronice care Ii pun viata in pericol iminent, prin sistemul national de
asistenta medica!à de urgenà i de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigura, dupà
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caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/i prin alte unitãti sanitare acreditate
i autorizate conform legii", motiv pentru care, apreciem ca fund viabilà practica
prezentâ, de apelare punctualá la serviciile unor cabinete medicale specializate In
domeniu, cu decontarea cheltuielilor aferente;
- In privina camerelor In care lumina naturalá este insuficientä, In cursul semestrului I
2017 vor fi efectuate demersurile necesare In vederea alocárii resurselor bugetare necesare

suplimentärii corpurilor de iluminat artificiale amplasate atât In camerele de cazare cat
si In cele destinate personalului. Operaiunea de suplimentare se va efectua pe másura
eliberàrii camerelor de cazare, astfel Incât sA flu tulbure intimitatea locatarilor ori In functie
de volumul de muncä, pentru a nu afecta activitatea personalului;
- referitor la dotarea unei camere speciale pentru mamele care aläpteazä §i care au
sugari, cu bàie i màsue corespunztoare pentru cântàrire, Infàare precum i pentru
prepararea hrariei In coriditii sterile, precum i la Imbunätatirea i adaptarea mediului

ambiant din Centru prin amenaj area camerelor i a curii Centrului cu elemente care sã
ofere confort psihic Intr-un spatiu primitor, similar atmosferei i condiiilor dintr-o
familie (tablouri, bc de joacä pentru copii, foior etc.), mentionäm cä aceste aspecte sunt
preväzute de cãtre Inspectoratul General pentru Imigräri, atât In cadrul proiectelor de
monopol derulate de cätre institutia noastrã prin finantare cu fonduri europene /
elvetiene, cat 5i a acelora derulate in parteneriat cu organizatiile neguvernamentale,
proiecte In cadrul cärora se vizeazã Imbunátätirea infrastructurii §i dotarea centrelor
regionale de proceduri si cazare pentru solicitantii de azil;
- In privinta recomandrii de derulare In siguranä a activitätilor personalului Intr-un
corp de clãdire separat de cel destinat solicitantilor de azil, coroboratà i cu cea de

amenaj are a unei camere speciale pentru mamele care aläpteazà §i care au sugari, và
mentionàm cà, la momentul actual, acestea sunt imposibil de realizat pe fondul lipsei
acute de spatii destinate persoanelor cazate, personalului si ong-urilor partenere,
aspecte care sunt cunoscute ierarhic §i care au fost constatate si de cätre delegatia
dumneavoastrà, cu prilejul vizitei efectuatã In data de 19.08.2016. In acest context,
mentionàm cà, in cursul anului 2016 a fost inaintatà ierarhic, spre aprobare, TEMA DE
PROJECTARE pentru obiectivul de investitui "Creterea capacitàii operationale
(extinderea capacitàii de cazare) a Centrului Regional de proceduri §i cazare pentru
solicitantii de azil Rádàuti", obiectiv cu o ca citate total de cazare de 100 de bocuri, In
regim deschis, care include i spaii pentru orgj-uri, personalul propriu etc., prin realizarea
ciruia se va rezolva problema acutà cu care n onfruntám.
Cu deosebità stimá,
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