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RAPORT
privind vizita efectuata la Centrul de Re^inere i Arestare Preventiva Suceava,
judetul Suceava

Sumar:
Prezentul raport, intocmit ca urmare a vizitei la Centrul de Retinere si Arestare
Preventiva Suceava, judetul Suceava, are ca obiect verificarea condi{iilor de cazare i
tratament din unitate si este structurat pe trei capitole, dupa cum urmeaza:
1.Cadrul general i organizarea vizitei.
2.Constatarile rezultate din vizita efectuata.
3.Recomandari.

1.Cadrul general i organizarea vizitei
Prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul optional (denumit in continuare OPCAT),
adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii i altor pedepse ori tratamente
cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie 1984.
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie din cadrul institutiei Avocatul
Poporului indeplinete atributiile de Mecanism National de Prevenire a torturii (MNP), conform

prevederilor OPCAT, monitorizand in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor private de libertate.
In acest sens, MNP poate vizita, anuntat sau inopinat, locurile in care persoanele sunt private de libertate,
in sensul art. 4 din OPCAT.
Avand in vedere situatia exceptionala cu care s-a confruntat Romania in contextul pandemiei de
coronavirus, a fost necesara aplicarea unor masuri ferme pentru combaterea raspandirii COVID-19, iar
MNP, ca entitate implicata in monitorizarea conditiilor de via{a i a tratamentului aplicat persoanelor
aflate in locuri de detentie, a urmarit permanent respectarea prevederilor legale i a standardelor
nationale i internationale in materia respectarii drepturilor fundamenta^, precum i interzicerea torturii
i a altor rele tratamente.
In temeiul OPCAT, precum i a art. 4, art. 16 alin. (1), art. 35 lit. a) i art. 39 alin. (3) din Legea
nr. 35/1997 privind organizarea i fiinctionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, coroborate
cu dispozitiile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea imputernicirilor i
ordinelor de deplasare in scopul realizarii anchetelor i vizitelor, in data de 22.04.2021 a fost efectuata
o vizita la Central de Retinere i Arestare Preventiva Suceava, judetul Suceava, avand ca obiectiv
consolidarea protectiei persoanelor aflate in locuri de detentie impotriva torturii i a pedepselor i
tratamentelor inumane sau degradante, precum i verificarea altor aspecte cu relevanta pentra activitatea
Mecanismului National de Prevenire, care pot aparea in timpul vizitei.
Echipa de vizitare a fost formata din: doamna(Jurist), domnul.. ,
' (medic) i domnul~ "(asistent social), consilieri ai Centralui Zonal Bacau
al institutiei Avocatul Poporalui, precum i doamna, reprezentant al organizatiei
neguvernamentale Asociatia Institutul pentra Partenenat Social Bucovina, judetul Suceava. Membrii
echipei au vizitat camerele de cazare, curtea de plimbare, spatiile de depozitare, cabinetul medical,
grapul sanitar i au purtat discutii, in conditii de confidentialitate, cu persoanele private de libertate care
i-au dat acordul in acest sens.
2.Constatarile rezultate din vizita efectuata
Central de Retinere i Arestare Preventiva Suceava este amenajat in imobilul in care se afla sediul
Inspectoratului de Poli^e al Judeftilui Suceava i func{ioneaza in baza dispozitiilor Legii nr. 254/19 iulie
2013 privind executarea pedepselor i a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in
cursul procesului penal, ale Hotararii de Guvern nr. 157/2016 pentra aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 254/19 iulie 2013 privind executarea pedepselor i a masurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, ale Ordinului Ministralui Afacerilor Interne nr.
14/2018 privind organizarea i functionarea centrelor de retinere i arestare preventiva, precum i
masurile necesare pentra siguranta acestora.
Din partea Centralui de Retinere i Arestare Preventiva Suceava au participat la discutii eful
centralui, personal medical, personal de paza etc.
In cadral discutiilor, eful centralui a facut o scurta prezentare a situatiei din unitate, precizand ca,
Central de Retinere i Arestare Preventiva Suceava este stractura de specialitate care asigura primirea,
inregistrarea, incarcerarea, paza i supravegherea, escortarea, punerea in libertate, respectarea drepturilor
i libert&tilor, precum i a obligatiilor ce revin persoanelor private de libertate.

Centrul de Retinere i Arestare Preventiva Suceava era situat la demisolul cladirii Inspectoratului de
Politie Judetean Suceava i dispunea de 39 de locuri de cazare dispuse in 14 camere, cu respectarea
suprafetei minime i a metrilor cubi de aer pentru fiecare persoana custodiata.
La data efectuarii vizitei, in centru erau custodiate 29 de persoane adulte, de sex masculin, dintre
care 13 persoane erau transferate de la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Iasi, unde nu mai erau
locuri disponibile. Cazarea detinutilor se facea in 14 camere (cu suprafata de aproximativ 12 mp),
existand posibilitatea diferentierii pe sexe i pe grupuri de varsta, femeile fund cazate separat fata de
barbati. Camerele erau prevazute cu cate doua ferestre din termopan, in dimensiuni de aproximativ 1300
mm lungime si 560 mm latime, care se deschideau doar din afara. Camerele de detinere erau
intunecoase, ferestrele fund acoperite cu gratii care impiedicau patrunderea luminii si aerisirea.
Existau instalatii de aer conditiona^ insa unele camere prezentau o stare de igiena
necorespunzatoare, cu peretii murdari. In fiecare camera erau amplasate cate trei paturi cu raft, pe un
nivel, masa, raft pentru diverse produse alimentare, televizor. Din totalul de camere existente, doua erau
prevazute cu grup sanitar, acestea fund destinate in special femeilor, minorilor i/sau persoanelor cu
afecpuni medicale. De asemenea, desi camera duurilor i grupul sanitar comun fusesera renovate
complet prin montarea de gresie i faian(a, precum i instalarea a doua baterii din inox, antivandal, la
data efectuarii vizitei starea de igiena si aerisire era necorespunzatoare. Avand in vedere aceste
aspecte, membrii echipei de vizitare considera ca este necesar sa se efectueze mai des actiuni de
igienizare in camerele de cazare i la grupurile sanitare, eventual in baza unui plan saptamanal,
precum si continuarea demersurilor pentru demararea proiectului pentru construirea unui centru
suprateran, cu dotarile si capacitatea corespunzatoare necesitatilor.
Conform documentelor prezentate echipei de vizita, distribu|ia materialelor igienico-sanitare pentru
persoanele private de libertate se efectua lunar, pe baza de semnatura. Detinutii au declarat ca primesc
lunar hartie igienica, un aparat de ras, crema de ras, pasta de dinti i periute de dinti, dar adesea isi
suplimenteaza articolele de igiena cu cele aduse de rude, in pachete, motivat de faptul ca materialele
distribuite nu aveau o calitate multumitoare.
Operatiunile de dezinsectie se efectuau periodic i ori de cate ori persoanele private de liberatate
solicitau. Din observatiile facute de echipa de vizitare precum i din discutiile purtate cu persoanele
private de libertate a reieit faptul ca nu a fost semnalata prezenta insectelor sau a rozatoarelor in spatiile
centrului.

Curtea de plimbare in suprafata de 50 mp era acoperita partial i era dotata doar cu telefon si doua
bare fixe (spaliere metalice) incastrate in ziduri, neavand alt mobilier cum ar fi band, masa sau alte
aparate de gimnastica (bicicletele fitness erau defecte), astfel ca persoanele private de libertate nu
aveau posibilitatea de a se odihni sau relaxa, ci puteau doar sa beneficieze de dreptul la plimbare.
Conform informatiilor furnizate de personalul centrului, toate persoanele custodiate in centru aveau
acces la curtea de plimbare, acestea fiind scoase prin rotatie, timp de minim o ora zilnic. La data
efectuarii vizitei, la curtea de plimbare nu se afla nicio persoana care sa-si exercite dreptul la plimbare
zilnica. Avand in vedere cele de mai sus, membrii echipei de vizitare considera necesar sa se
efectueze demersurile legale pentru dotarea spatiilor destinate plimbarii persoanelor private de
libertate cu band i masa, precum si pentru repararea bicicletelor fitness defecte, conform
reglementarilor legale.
Membrii echipei au vizitat i sectorul pentru acordarea dreptului la vizita, acesta fund dotat cu 2
posturi cu dispozitiv de separare, precum si cu sistem audio de comunicatie intre vizitator si persoana

privata de libertate. Accesul in sectorul pentru acordarea dreptului la vizita se realiza prin intermediul
unor intrari separate, la momentul efectuarii vizitei fiind inregistrata o persoana privata de libertate care
primea vizita din partea membrilor familiei.
Cat privete personalul, schema de personal al centrului prevedea 26 de angajap (1 ofifer - ef centru

i 25 agenp, din care 10 la serviciul escorts i 15 la serviciul paza). Din totalul de 26 de funcpi, 3 functii
erau vacante (1 funcfie la escorta i 2 funcpi la paza), ceea ce ingreuna desfaurarea activitaplor. La
nivelul Centrului de Repnere i Arestare Preventiva Suceava ii desfaurau activitatea 2 persoane de sex
feminin, care lucrau in schimburi pentru asigurarea serviciului de paza i supraveghere, conform
dispozipilor art. 190 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind organizarea i funcponarea centrelor de
repnere i arestare preventiva, precum i masurile necesare pentru siguran^a acestora, care prevad ca "in
cazul in care in centru sunt depnute persoane private de libertate de sex feminin, serviciul de paza i
supraveghere se asigura obligatoriu i de catre un polipst de sex feminin" i "daca in situapa prevazuta
la alin. (3), centrul nu are incadrat suficient personal de sex feminin pentru a asigura serviciul de paza i
supraveghere, administrapa centrului dispune masurile necesare exercitarii temporare a acestui serviciu
de catre personal de sex feminin din cadrul altor structuri, ce urmeaza a fi instruit pentru indeplinirea
misiunilor i atribupilor specifice acestui gen de activitap."
Din informapile furnizate de catre personalul centrului, precum i din observapile membrilor echipei
de vizitare, a reiept ca, imediat dupa introducerea in centru, persoanei custodiate i se comunicau, sub
semnatura, date despre posibilitatea de a informa, personal sau prin intermediul administrapei centrului,
un membru al familiei sau alta persoana desemnata de persoana privata de libertate despre locul unde
este depnuta, precum i informarea cu privire la drepturi, obligapi i interdicpi, recompense, abateri i
sancpuni disciplinare care pot fi aplicate conform Legii nr. 254/2013, inclusiv dispozipile art. 228, alin.
2-5 din Codul de procedura penala cu privire la incunotin^area despre arestarea preventiva i locul de
depnere a inculpatului arestat preventiv.
Din documentele prezentate de personalul centrului, precum i din interviurile purtate cu persoanele
cazate in centru, a reieit ca acestea erau vizitate de familie, rude, avocap, prieteni etc.
Cumparaturile pentru persoanele custodiate se faceau saptamanal, de catre o firma care prelua in
fiecare zi de joi comenzile, iar in ziua urmatoare (vineri) livrau produsele comandate. In afara
interdicpilor legale, persoanelor custodiate in centru nu le erau impuse limite la efectuarea
cumparaturilor, cu privire la cantitatea sau calitatea produselor solicitate.
Erau realizate edinj:e de informare a beneficiarilor cu privire la masurile de autoprotecpe in
contextul aparipei pandemiei de COVID-19. Referitor la acest aspect, membrii echipei de vizitare
considers necesar sa se continue campania de informare i con$tientizare privind masurile
implementate in centru pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, prin intermediul
materialelor tiparite (brouri, flyere).
Referitor la acordarea asistentei medicale, Centrul de Repnere i Arestare Preventiva Suceava
dispunea de un cabinet medical, unde se efectua vizita medicala a persoanelor custodiate. Cabinetul
medical era dotat cu mobilier de stricta necesitate (canapea consultapi, birou medic, dulap pentru
pastrarea registrelor medicale) i de asemenea cu aparatura medicala: tensiometru, glucometru,
termometre, pulsoximetru. Exista un aparat de urgen^a care avea medicamente conform baremului,
tratamentele persoanelor repnute fiind pastrate intr-un dulap plasat in cabinetul medical al Centrului.
Din relatarile conducerii a rezultat faptul ca, la data vizitei, Centrul de Re^inere i Arestare
Preventiva Suceava nu avea Autorizafie Sanitara de Funcponare, documentapa pentru obpnerea

acesteia fund inca in lucru. Din acest motiv echipa de vizitare considers necesar continuarea
demersurilor in vederea obtinerii acestei autorizatii.
Asistenta medicals a persoanelor private de libertate era asiguratS de un numSr de 4 medici din
cadrul Centrului Medical Judetean Suceava, preponderent insS de cStre unul dintre acestia, care avea
specializarea de medicinS de familie, cu un program de lucru intre orele 08-15, precum i de un numar
de 4 asistenti medicali, tot din cadrul Centrului Medical Judetean Suceava, prin rotatie, cu program de
lucru intre orele 08-16. DupS orele de program si in perioada sSrbStorilor legale, asistenta medicala era
asigurata de aceleasi cadre medicale printr-un serviciu de permanenta, conform unei planificSri lunare.
Din relatSrile personalului medical a rezultat faptul cS asigurarea continuitatii activitStii medicale se
realiza in mod practic de catre un singur asistent medical care se deplasa in cadrul Centrului atunci cand
era solicitat in afara programului.
La nivelul Centrului au fost luate mai multe mSsuri pentru prevenirea i combaterea efectelor
pandemiei COVID-19, printre care: au fost asigurate materiale de igienS si echipamente de protectie
individuals, atat pentru persoanele private de libertate, cat i pentru personalul Centrului; au fost realizate
instruiri ale personalului cu privire la respectarea mSsurilor de prevenire a infectarii; persoanele private
de libertate au fost verificate cu privire la situatia epidemiologies (triaj, cazare in camere separate,
verificare in bazele de date), monitorizarea stSrii de sSnState prin termometrizare periodicS, testare,
acordarea vizitelor doar cu sistem de separare. In urma mSsurilor luate la nivelul Centrului, in perioada
pandemiei nu a fost inregistrat niciun caz de infectie COVID-19 in randul persoanelor private de
libertate. Au existat 11 cazuri de infectie cu noul coronavirus la angajatii din cadrul centrului, de la
inceputul pandemiei, ace^tia fund izolati la domiciliu i primind in acelai timp tratamentul necesar, farS
aparitia de complicat^.
Vizita medicals a persoanelor private de libertate se efectua la introducerea in arest, la cabinetul
medical, de cStre medic sau asistentul medical, in acest caz urmand ca in eel mai scurt timp posibil,
persoana privatS de libertate sS fie consultatS si de medic, intocmindu-se cu acest prilej o fisS medicals
de triaj. Au fost studiate in mod aleatoriu fise de triaj medical, acestea continand date despre tratamentele
pe care persoanele respective le primeau pe perioada retinerii, eventualele semne i simptome de boalS
acutS, informapi despre consumul de droguri sau alcool. Fisele de triaj aveau semnStura sau parafa
cadrului medical care le-a intocmit, precum i un consimtSmant al persoanei retinute referitor la
procedura efectuatS. Avand in vedere faptul cS in aproximativ 40% din cazuri depunerile in cadrul
Centrului de Retinere si Arestare PreventivS Suceava se efectuau pe parcursul noptii, examinarea initials
a acestor persoane se realiza i in cadrul UnitStii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgente
Suceava.

Medicul care asigura asistenta medicals acorda servicii de asistentS primarS persoanelor private
de libertate la cererea acestora, in baza unei programSri, precum si ori de cate ori era necesar. A fost
studiat in mod aleatoriu Registrul de consultatii care continea in anul 2020 un numSr de 800 de
consemnSri, iar in anul 2021, de la inceput i panS la data efectuSrii vizitei 248 de inregistrSri. Erau
notate datele de identificare ale persoanei, data acordSrii consultatiei medicale, simptomatologia,
tratamentul acordat i eventual informatii despre evolutia clinicS a cazului, existand i semnStura i
parafa medicului care a facut respectiva consultatie. Au fost acordate consultatii medicale si tratamente
pentru afectiuni respiratorii (rinofaringite, traheobronsite, otite), afectiuni digestive (sindroame
dispeptice, gastroenterite), hipertensiune arterialS, tulburSri psihiatrice (sindroame depresive, diverse
adictii, etilism, tulburSri de personalitate), obezitate, epilepsie. La data efectuSrii vizitei erau custodiate
in centru si o persoanS cu varsta de 45 de ani care suferea de nanism hipofizar, precum i o persoanS cu
amputatie la nivelul membrului inferior i tromboflebitS, cu varsta de 49 de ani si care se deplasa cu
ajutorul unei carje. Din analiza documentelor medicale a reieit cS ambele persoane primeau tratament
medical corespunzStor pentru afectiunile respective.
Din punct de vedere al afectiunilor psihiatrice, in cursul anului 2021 a fost inregistrat un numSr de
30 de pacienti care primeau medicatie psihotropS. De asemenea, din relatSrile personalului medical a
rezultat faptul cS in urmS cu circa 2 luni a existat o persoanS cu o simptomatologie psihiatricS complexS

5

i care a fost transferata i internata la Spitalul de Psihiatrie i pentru Masuri de Siguranta Padureni-

Grajduri din judepil Iai.
Exista i un Registru de internari in spital in care era consemnat un numar de 7 cazuri in anul 2020
i un caz in anul 2021. Pacien^ii respectivi fusesera trimii la Penitenciarele-Spital din Targu-Ocna i
Poarta Alba, iar motivele constau in afecpuni psihiatrice, infectii de cauza neprecizata, tuberculoza
pulmonara activa, infecfie HIV.
Referitor la asigurarea serviciilor stomatologice pentru persoanele arestate din relatarile

personalului medical a rezultat faptul ca, desi la nivelul Centrului Medical Judetean Suceava exista un
cabinet stomatologic dotat in mod corespunzator, nu era angajat medic stomatolog, astfel incat
tratamentele erau asigurate de catre Spitalul de Urgenta din Suceava.
Au fost studiate prin sondaj fiele medicale ale persoanelor private de libertate. Acestea contineau
date despre diagnosticele persoanelor custodiate in centru, antecedente medicale, un examen clinic
general, existand de asemenea i un formular de consim|amant informat prin care acetia ii manifestau
acordul pentru evaluarea starii de sanatate, cu scopul precizarii unui diagnostic i formarea unui program
terapeutic individual prescris de medicul specialist.
Persoanele aflate in arest preventiv beneficiau de tratament medicamentos in mod gratuit, in baza
unor prescrip^ii medicale eliberate de medicul care asigura asisten^a medicala in Centrul de Re^inere i
Arestare Preventiva sau de al^i medici specialiti. La cerere, puteau fi solicitate i anumite medicamente
i materiale sanitare, contra cost, conform legislatiei in vigoare, cu acordul medicului care asigura
asistenja medicala in centru. Medicamentele prescrise de catre medic, ce urmau sa fie distribuite
persoanelor private de libertate, erau pastrate in plicuri individuale, in condi^ii corespunzatoare de
siguran^a, intr-un dulap amenajat in cadrul centrului.
Potrivit documentelor prezentate i in urma discu^iilor cu personalul medical, a rezultat faptul ca
tratamentele recomandate de medicul specialist erau distribuite persoanelor private de libertate atat de
catre personalul medical in timpul programului de lucru, cat i de personalul operativ (agen^i) in afara
acestuia, in urma indica^or cadrelor medicale. Nu erau astfel respectate prevederile procedurii de
sistem elaborate de Directia Medicala din Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea normele
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii (CPT) recomanda ca distribuirea i
administrarea tratamentului medical sa fie facuta numai de catre i in prezen^a personalului
medical deoarece personalul operativ nu are pregatirea necesara i nici atribu^ii pentru
desfa^urarea acestei activita^i. Drept urmare, membrii echipei de vizitare considera necesar luarea
masurilor astfel incat distribuirea tratamentelor persoanelor private de libertate sa fie facuta
numai de catre personalul medical, in conformitate cu prevederile procedurilor de sistem
elaborate de Directia Medicala din Ministerul Afacerilor Interne, precum i cu recomandarile
cuprinse in normele CPT.
Daca la examinarea persoanelor private de libertate se constata ca acestea au fost supuse unor acte
de tortura i/sau prezentau pe corp urme de violenta, acestea erau consemnate in detaliu in fia medicala,
intocmindu-se cu acest prilej i o nota de constatare. Din studierea documentelor a rezultat faptul ca de
la inceputul anului i pana la data efectuarii vizitei au fost 5 cazuri de constatare ?i raportare a marcilor
traumatice. Au fost studiate in mod aleatoriu aceste documente, constatandu-se faptul ca Notele privind
constatarea plagilor traumatice erau completate in totalitate cu informatii referitoare la data examenului
medical, descrierea cazului din punct de vedere clinic, institutia, numele, prenumele i functia persoanei
competente careia i-au fost transmise, data i ora transmiterii acestei note, precum i gradul, numele i
prenumele personalului medical care a transmis nota, fiind de asemenea completate diagnosticele
medicale precum i schi^ele anatomice referitoare la examinarea torturii i a relelor tratamente. Din
informatiile furnizate de personalul Centrului Medical Jude^ean Suceava a reieit ca s-au inaintat sesizari
catre Parchete, cu respectarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor i a masurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Referitor la aceste sesizari
transmise de catre personalul Centrului Medical Judetean Suceava, institutia Avocatul Poporului

urmeaza sa sesizeze Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni si Judecatoria Gura Humorului
cu privire la aspectele constatate.
Conform informatiilor furnizate de c&tre personalul Centrului de Retinere si Arestare PreventivS
Suceava, de la inceputul anului 2020 i panS la data efectuSrii vizitei nu au fost inregistrate cazuri de
refliz de hranS, sinucideri sau decese.
In ceea ce priveste acordarea asistentei medicale consumatorilor de droguri, in fisa medicals erau
consemnate sub semn&tura persoanei private de libertate informatii legate de consumul de droguri. Din
informatiile fornizate de personalul medical si din studierea Registrului pentru evidenta consumatorilor
de droguri a rezultat faptul cS la nivelul Centrului, in anul 2021, a fost inregistrat un numSr de 7 persoane
consumatoare de substante etnobotanice, cocainS, heroinS, pentru fiecare caz fiind luatS legStura cu
Agentia Nationals Antidrog prin Centrul de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Suceava.
Exista i un Registru de recoltare probe biologice, in care era consemnat un numar de 4 cazuri ale
unor persoane cSrora le fiisese recoltatS sputa pentru diagnosticarea infectiei COVID-19. La nivelul
centrului exista i un Registru de luare in evidenta i monitorizare a femeilor gravide, in care, pentru anii
2020, 2021 nu era consemnat niciun caz.
Cu privire la dreptul la hrana si conditiile de servire a mesei, din informatiile furnizate de
conducerea centrului a rezultat faptul ca aceasta era asiguratS de o firma specializatS pe baza unui
contract de prestSri-servicii. Persoanele private de libertate serveau masa in camerele de detentie
conform unui program zilnic prevSzut i in Regulamentul de ordine interioarS. Hrana era portionatS
separat pentru fiecare persoana alocatS la drepturi de catre societatea distribuitoare i ambalatS
corespunzStor in ambalaje de unicS folosintS. Zilnic se recoltau probe de hrana, care erau pSstrate la
frigiderul din dotarea Centrului, conform prevederilor sanitar-veterinare. Normele de hrana i valorile
calorice ale hranei erau stabilite prin contractul de prestari servicii sus mentionat. Spre exemplu la data
efectuarii vizitei se serveau la micul dejun: ceai, paine, telemea, biscuiti, marmeladS; la pranz : ciorbS
de fasole cu tSitei, pilaf cu legume i pore; la cinS: salatS orientals. Din discutiile purtate cu persoanele
private de libertate a reieit cS programul de masS era respectat, iar hrana era corespunzStoare din punct
de vedere calitativ i cantitativ. De asemenea, potrivit informatiilor furnizate de cStre conducerea
centrului, in perioada analizatS (anii 2020-2021) nu au fost inregistrate plangeri referitoare la calitatea
i cantitatea hranei servite.
In timpul vizitei in centru membrii echipei de vizitare au identificat un spatiu dotat cu 3 frigidere,
in care se pSstrau alimentele primite de persoanele private de libertate, in pachete. In acelasi spatiu erau
amplasate i dulapuri pentru pSstrarea obiectelor personale ale persoanelor private de libertate.
Centrul de Retinere i Arestare PreventivS nu avea angajat asistent social, activitatea specifics
fiind realizatS de cStre agentii centrului.
Referitor la respectarea dreptului la informare i asigurarea legSturii cu exteriorul, membrii
echipei de vizitare au retinut cS, la intrarea in centru, era amplasat un avizier unde erau afisate mai multe
materiale informative, cum ar fi: programul de acordare a dreptului la pachet suplimentar cu ocazia
sSrbStorilor, lista cu bunurile care pot fi cumpSrate, pSstrate i folosite de cStre persoanele private de
libertate, regulamente, plan de evacuare etc.
Existau televizoare in toate camerele de cazare, iar programul zilnic de vizionare era de la ora
8,00 panS la ora 22,00 (desi in timpul interviurilor unele persoane de libertate au declarat cS au acces
non-stop la televizor).
In anul 2021, Centrul de Retinere si Arestare PreventivS Suceava a implementat un nou sistem
telefonic prin amplasarea de aparate telefonice in toate camerele de cazare, bibliotecS, curte de plimbare,
accesul persoanelor private de libertate la telefoane facandu-se cu ajutorul uni card digital. Pentru a
beneficia de convorbiri telefonice, persoanele private de libertate trebuiau sS adreseze o solicitare cStre
conducerea unitStii in care mentionau maxim 10 numere de telefon pe care doreau sS le apeleze pe durata
aflSrii in detentie. Ulterior aprobSrii, datele continute in solicitare erau introduse in sistemul digital, care
genera un cod pe care persoana privatS de libertate urma sS-1 introduca in aparatul telefonic ori de cate
ori dorea sS initieze o convorbire telefonicS.

Vizitele se acordau in fiecare zi a saptamanii, criteriul in baza caruia se facea programarea

saptamanala i zilnica a vizitelor fiind initiate numelui persoanei private de libertate, existand un grafic
in acest sens la intrarea in sediul Inspectoratului de Polifie Jude^ean Suceava. La camera de vizite erau
amenajate 2 posturi de vizitare cu geam separator, iar discujiile dintre vizitator i persoana privata de
libertate aveau loc prin intermediul receptoarelor telefonice. In timpul unei vizite erau admii maxim 4
vizitatori la o persoana privata de libertate.
Referitor la dreptul de a efectua cumparaturi, conform informa^iilor primite de la personalul

centrului, in ziua de joi a fiecarei saptamani se inregistrau solicitarile pentru cumparaturi, iar vinerea
persoanele private de libertate primeau cumparturile solicitate. Nu au fost inregistrate nemultumiri sau
plangeri legate de accesul la cumparaturi, in perioada analizata.
Pentru asigurarea dreptului la plimbarea zilnica, persoanele private de libertate aveau la
dispozi^ie o curte de plimbare cu suprafaja de 50 mp, semiacoperita, care putea fi utilizata i pe timp
ploios. La curtea de plimbare putea fi efectuate i unele exerci^ii fizice, acesta fiind dotata cu 2 spaliere
pentru exercitii fizice i bare pentru trac^iuni. Totodata, existau i cateva biciclete fitness, la data
efectuarii vizitei fiind defecte. Membrii echipei de vizita considera ca persoanele private de
libertate trebuie sa aiba mai multe opfiuni de a face miscare sau sport drept urmare, considera
necesar sa se efectueze demersuri pentru dotarea curtii de plimbare cu mai multe aparate i
materiale sportive, precum i repararea bicicletelor defecte.
Referitor la colaborarea cu organizajiile neguvernamentale active in domeniul promovarii i
protecliei drepturilor omului, conducerea centrului a comunicat membrilor echipei de vizita ca, in anii
2020 i 2021, nu au fost vizite ale acestora in centru i nici nu existau colaborari cu organiza^ii
neguvernamentale care sa deruleze programe in centru. Referitor la acest acest aspect, membrii
echipei de vizitarea apreciaza ca ar fi benefica cooptarea unor organizafii neguvernamentale care
au ca obiect de activitate promovarea i respectarea drepturilor omului, pentru a derula programe
in centru, mai ales cu persoanele vulnerabile - minori, persoane fara resurse familiale ^i materiale
(cazuri sociale), mame cu copii etc., suplinind in acest fel oferta de servicii (psihologice, de asistenfa
sociala, medicala etc.) a centrului.
Conform datelor fiirnizate de conducerea centrului, in anul 2021 s-au inregistrat 3 solicitari ale
unor persoane private de libertate de a beneficia de asistenta religioasa, drept care le-a fost acordat dupa
aprobarea solicitarilor de catre conducerea unitSfii.
Membrii echipei de vizita au analizat Registrul de eviden^a vizite, pachete i sume de bani i nu
au observat dicrepan^e sau erori in modul de completare al registrului. La rubrica observa^ii din Registru
erau consemnate sumele de bani primite, hainele de schimb sau pachet cu menfionarea greuta^ii acestuia.
In perioada 04.01.2021-21.04.2021 fiisesera inregistrate 325 de vizite. Din registru amai reieit i faptul
ca familiile persoanelor private de libertate trimiteau sume de bani i prin intermediul avocatului, aspect
confirmat i de conducerea centrului.
In Registrul de eviden^iere a scoaterilor la curtea de plimbare erau consemnate data i intervalul
orar petrecut la curtea de plimbare, iar la sfaritul rubrica^iei se faceau men^iuni in legate de
comportamentul persoanei private de libertate. De asemenea, erau inregistrate i refuzurile de a iei la
curtea de plimbare. S-a observat ca in registru erau consemnate i perioade mai mici de o ora petrecuta
in curte, cauza fiind refuzul persoanei private de libertate de a sta o ora la curtea de plimbare. Programul
la curtea de plimbare se derula doar prin scoaterea persoanelor private de libertate cazate in aceeai
camera.

Cu privire la alte aspecte surprinse in timpul vizitei, membrii echipei de vizitare au retinut ca in
centru era amenajata o ffizerie dotata cu scaun special i maina de tuns, dar nu exista un frizer angajat
al centrului, acest serviciu fiind asigurat de persoanele private de libertate, in mod reciproc.
De asemenea, in timpul vizitei in centru membrii echipei de vizita au observat ca pe interiorul
uilor camerelor de deten^e erau afiate mai multe documente informative, cum ar fi: Extras din
Regulamentul de Ordine Interioara al Centrului, Anun^ privind instaurarea starii de urgenta in Romania,

Programul zilnic de activitati, etc. In unele camere vizitate exista cate un exemplar din Regulamentul de
organizare si functionare al centrului de detentie.
Persoanele private de libertate intervievate au declarat, in conditii de confidentialitate, ca au acces
la toaleta, ori de cate ori au nevoie, chiar si pe timpul noptii. De asemenea, respondentii s-au declarat
multumiti de conditiile de cazare din centru si de hrana oferita de firma de catering. Nicio persoana
intervievata nu avea cunotinta despre incidente sau agresiuni ale caror victime sa fi fost persoane private
de libertate custodiate in centru, ori despre situatii de tratament discriminatoriu sau acte de agresiune
fizica, verbala sau de alta natura, savarsite asupra persoanelor custodiate. De asemenea, au mentionat ca
aveau relapi bune cu personalul Centrului de Retinere si Arestare Preventiva Suceava si le era respectat
accesul la avocati, iar vizitele din partea familiilor se desfasurau in conditii corespunzatoare.
3. Recomandari.

Avand in vedere cele de mai sus, in temeiul art. 43 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 privind
organizarea i func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului:

RECOMANDA
A) Conducerii Inspectoratului de Politie al Judetului Suceava sa intreprinda
masurile legale care se impun pentru:

1.Continuarea demersurilor pentru demararea proiectului de construire a unui nou centru de
retinere i arestare preventiva suprateran, cu dotarile si capacitatea corespunzatoare necesitatilor.
2.Ocuparea posturilor vacante din statul de fUnctii al Centrului de Retinere si Arestare Preventiva
Suceava, avand in vedere volumul mare de activitati si de documente gestionate, precum i necesitatea
asigurarii in conditii corespunzatoare a drepturilor persoanelor private de libertate (dreptul la aparare,
petiponare, coresponden^, vizita, pachete etc.).

B) Conducerii Centrului de Retinere si Arestare Preventiva Suceava sa intreprinda
masurile legale care se impun pentru:

1.Luarea masurilor necesare astfel incat distribuirea tratamentelor persoanelor private de libertate
sa fie facuta numai de catre personalul medical, in conformitate cu prevederile procedurilor de sistem
elaborate de Directia Medicala din Ministerul Afacerilor Interne i cu recomandarile cuprinse in normele
CPT.
2.Continuarea demersurilor pentru obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare a Centrului de
Retinere si Arestare Preventiva Suceava.
3.Respectarea in continuare a masurilor pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
4.Imbunatatirea conditiilor de cazare prin efectuare actiunilor de igienizare in camere i la grupul
sanitar cu o frecventa mai mare, eventual in baza unui plan saptamanal
5.Dotarea curtii de plimbare cu aparate i materiale sportive, precum si repararea bicicletelor
defecte, astfel incat persoanele private de libertate sa aiba posibilitatea de a se odihni, relaxa sau efectua
exercitii fizice.
6.Identificarea i cooptarea unor organizapi neguvernamentale care au ca obiect de activitate
promovarea i respectarea drepturilor omului, pentru a derula programe in centru, mai ales cu persoanele
vulnerabile - minori, persoane fara resurse familiale si materiale (cazuri sociale), mame cu copii etc.

