Exemplar nr.1

Nr 32070/PBBC/11.08 2020

Doamnei Renate WEBER
Avocatul Poporului

Stimata doamna,
Avind Tn vedere adresa dumneavoastra nr. 11575/22.06.2020 privind raportul
Tntocmit ca urmare a vizitei efectuate la Penitenciarul Bacau, vizita ce a avut ca obiect
verificarea condi^iilor de cazare si tratament din unitate. referitor la propunerile si
recomandarile formulate va comunicam urmatoarele:
Referitor la aspectele privind prezenta plosnifelor la nivelul camerelor de
detinere va informam ca administrate penitenciarului depune toate eforturile pentru
eliminarea acestei probleme, sens Tn care au fost luate o serie de masuri, respectiv:
intensificarea acfiunilor de dezinsectie atat a spatiilor cat ^i a bagajelor personate ale
persoanelor private de libertate concomitent cu desfasurarea de actiuni de curatenie
la nivelul camerelor de detinere, de la Tnceputul lunii iunie si pna Tn prezent fiind
efectuate un numar de 8 acfiuni de dezinsectie la un numar de 8 camere de detinere
urmare a unor constatari punctuale si 2 ac^uni de dezinsectie cu firma specializata la
nivelul tuturor secfiilor de detinere.
De asemenea, au fost luate masuri ca la sfarsitul fiecarei saptamani, la nivelul
tuturor sectiilor de detinere sa se realizeze activitafi de curatenie generala
Referitor la existenta mobilierului si a saltelelor vechi, a grupurilor sanitare cu
igrasie si miros nepiacut, va comunicam faptul ca Tn toate camerele de detinere vor fi
efectuate lucrari de reparatii curente si de Tntretinere, p^na Tn prezent fiind final izate
astfel de lucrari la un numar de 12 camere de detinere.
De asemenea, anul acesta au fost achizi^ionate un numar de 60 de saltele si a
fost Tncheiat un nou contract pentru achizitionarea a Tnca unui numar de 150 de saitele,
urmand ca Tn functie de alocatiile bugetare sa fie Tnlocuite toate saltelele. In ceea ce
priveste obiectele de mobilier destinate depozitarii bunurilor personate, odata cu
realizarea lucrarilor de repara^ii acestea vor fi recondifionate sau Tnlocuite, dupa caz,
iar Tn camerele unde nu mai exista vor fi confectionate unele noi, astfel Tncat Tn fiecare
camera sa existe mobilierul necesar depozitarii bunurilor personate.
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fn ceea ce priveste situatia paturilor, pana in prezent nu s-a reusit achizitionarea
de noi paturi, Tnsi au fost solicitate fonduri atat la rectificarea bugetara pe anul in curs
cat ^i pentru proiectul de buget pentru anul 2021.
In ceea ce priveste indicele de supraaglomerare cu care se confrunta unitatea
noastra, acesta se datoreazi pe o parte dinamicii efectivelor custodiate, precum si
categoriilor de persoane private de libertate custodiate, iar pe de alta parte pandemiei
COVID-19, sens Tn care pentru prevenirea rispandirii virusului SARS CoV-2 la nivelul
unitatii au fost luate o serie de masuri printre care si izolarea medicala pentru o
perioada de 14 zile a persoanelor private de libertate depuse direct de catre organele
de polite Tn baza mandatelor de executare a pedepselor privative de libertate ori a
celor revenite Tn unitate dupa internarea Tn spitale din reteaua Ministerului Sanitate
Pentru asigurarea camerelor necesare asiguririi izolarii medicale, a fost necesar si
relocam frecvent persoane private de libertate si astfel ne-am Tnregistrat cu
supraaglomerare la nivelul acelor camere de detinere.
Tot datoriti contextului epidemiologic anumite transferuri nu au putut fi
realizate, fapt care a influentat indicele de supraaglomerare la anumite regimuri de
executare, Tn special la regimul semideschis.
Datoriti fenomenului de supraaglomerare am fost nevoi^i ca la anumite camere
de detinere si introducem nivelul 3 de paturi pentru a asigura fiecirei persoane private
de libertate pat individual.
Tot o consecinti a fenomenului de supraaglomerare o reprezinti ^i
imposibilitatea reorganizarii infirmeriei, Tn sensul Tn care Tn prezent cu exceptia unei
singure camere de detinere destinati exclusiv cazarii persoanelor private de libertate
pentru care existi recomandare de internare pe infirmerie, celelalte camere din cadrul
sectiei sunt folosite pentru cazarea persoanelor private de libertate nou depuse pentru
asigurarea perioadei de carantina-observare, asigurarea izolarii medicale, a celor
aflate Tn refuz de hrana, ori alte situatii cand este necesara relocarea unei/unor
persoane private de libertate si nu existi posibilitatea cazarii pe alte sectii.
Referitor la situatia persoanei private de libertate identificate Tn cadrul interviului
realizat de reprezentantii Avocatului Poporului ci prezenta un abces facial, vi
comunicam faptul ca Tn acea perioadi existau doui persoane private de libertate care
prezentau abcese mandibulare fistulizate facial. In cazul uneia dintre ele, s-a asigurat
prezentarea la sectia Chirurgie buco-maxilo-faciali din cadru Spitalului Judetean
Baciu Tnsi aceasta a refuzat interven^s chirurgicali, motiv pentru care s-a prescris
si s-a administrat tratament medicamentos, la momentul actual acesta
nemaiprezentind acuze de naturi stomatologici. In cazul celei de-a doua persoane
private de libertate, Tn urma consultatiei realizate la sectia Chirurgie buco-maxiloROMANIA, BacSu, str. General ^tefan Gu^e nr.3
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facials din cadru Spitalului Judetean Bac^u, acesteia i s-a recomandat tratament
medicamentos pna la retrocedarea leziunilor acute, urmand ca dupa aceasta sa se
procedeze la extrac^s dintelui cauzal. Acest lucru nu s-a mai putut efectua la termenul
stabilit deoarece fenomenele acute inflamatorii nu s-au remis, dar si pentru ca la data
de 06.06.2020 persoana privata de libertate a fost pusa in libertate la expirarea in
termen a pedepsei.
Facem precizarea ca aceste masuri pe linia asigurarii asistentei medicate au
fost luate anterior vizitei efectuate de reprezentantii Avocatului Poporului
Privitor la continuarea campaniei de informare si constientizare a persoanelor
private de libertate cu privire la respectarea masurilor de protectie pentru prevenirea
rdspandirii virusului SARS CoV-2, precizam faptul ca acest lucru se realizeaza zilnic
prin intermediul postului TV cu circuit Tnchis, dar si cu prilejul activitStilor desf^surate
cu persoanele private de libertate.
Referitor la practicarea de catre punctul comercial a unor preturi prea mari, va
comunicdm ca administra^ia penitenciarului a notificat in mai multe randuri
administratorul cu privire la acest aspect, solicitandu-i totodat^ reducerea preturilor
astfel incat acestea s5 se Tncadreze in media preturilor practicate de operatorii
economici locali. De asemenea, au fost purtate mai multe discutii directe cu
reprezentan^ii punctului comercial, discutii care au vizat att nivelul preturilor
practicate cat ^i modul defectuos de realizare a aprovizion^rii, iar in urma acestor
discutii s-au primit asigurari de remediere a problemelor semnalate.
Folosesc acest prilej, pentru a va asigura, stimata doamn^, de intreaga noastr
considera^e.
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