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1. Cadrul general i organizarea vizitei
In conformitate cu art. 35 lit. a) i art. 39 alin. (3) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea i
func^ionarea institu^iei Avocatul Poporului, republicata, coroborat cu art. 19 lit. a) din Protocolul
Optional la Conventia fmpotriva torturii ^i a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante, i cu dispozi^iile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019, la data de 23 iunie 2021 a
fost efectuata o vizita la Penitenciarul Arad-Sectia exterioara de femei, avand ca objective consolidarea
protectiei persoanelor private de libertate fmpotriva torturii i a pedepselor i tratamentelor inumane
sau degradante, verificarea masurilor fntreprinse pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei
COVID-19, precum ?i alte aspecte cu relevanja pentru activitatea Mecanismului National de Prevenire
a Torturii in locurile de deten^ie.
La efectuarea vizitei au participat reprezentan^ii institu^iei Avocatul Poporului,
jurist,psiholog, consilieri in cadrul Centrului Zonal Craiova al Domeniului privind
prevenirea torturii in locurile de deten^e, .medic colaborator,
asistent

social colaborator,

ipre^edinte, reprezentant

al Organizatiei

neguvemamentale Liga Apararii Drepturilor Omului Timi^oara.
Aviad: is t^iare .^xsditiH^ special^ impus^ d^ starea de alerta decretata in Romania incepand cu
e i5.t>5-22t) i in seopui destSurarii vizitei in conditii de siguran^a sanitara, membrii echipei de
vizita au purtat echipament individual de protectie, iar interviurile s-au desfasurat in conditii de
sigurantS, cu respectarea masurilor de protecfie impuse de situafia epidemiologica actuala.
2. Constatarile rezultate din vizita efectuata, din interviurile cu persoanele private de
1^3^libertate si cu personalul penitenciarului
a) referitor la masurile dispuse la nivelul Penitenciarul Arad-Sec{ia exterioara de femei, pe
perioada pandemiei COVID-19
Din documentele prezentate de conducerea penitenciarului, din interviurile cu persoanele private
de libertate ?i cu personalul penitenciarului, s-a constatat ca de la aparifia primelor cazuri de infectare
cu coronavirus din Romania, au fost luate masurile necesare pentru prevenirea infectarii persoanelor
private de libertate, a personalului angajat i pentru respectarea drepturilor acestora, constand in:
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-distribuirea echipamentelor de protec^ie individual^ persoanelor private de libertate i personalului,
consemnarea In registrul special intocmit si dotarea cu dispensere i dezinfectanfi cu actiune virucida
a tuturor spatiilor destinate accesului In sectie;
-informarea i prelucrarea masurilor de desfasurare a activitatilor cu Intreg efectivul de detinute si
personalul sectiei;
-dezinfectarea zilnica a spa^iilor de cazare si a tuturor spatiilor comune, a veselei folosite la servirea
hranei, a cazarmamentului persoanelor private de libertate i a spatiilor de plimbare, dupa fiecare serie
In parte;
-Intocmirea ^i verificarea programului de plimbare aferent fiecarui pavilion de de^inere i regim de
executare In parte, conform prevederilor legale, cu respectarea separaliunii pe camere, astfel incat sa
poata fi respectate masurile de distantare;
-Intocmirea graficului privind intrarea personalului de serviciu pe compartimente i purtarea

echipamentului individual de protectie;
-efectuarea triajului epidemiologic (monitorizarea temperaturii corporale i chestionarea anamnestica)
atat la intrarea, cat i la ie^irea din serviciu;
-instruirea personalului i a persoanelor private de libertate cu privire la obligatiile ce decurg din
ordinele emise, cu privire la masurile necesare pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19,
verificarea zilnica a modului In care a fost folosit echipamentul individual de protectie;
-consemnarea In registre a tuturor persoanelor care au acces In sectia de de^inere, astfel Incat sa poata
fi asigurata la nevoie reconstituirea facila a traseului epidemiologic;
-efectuarea triajului epidemiologic, cu monitorizarea temperaturii corporale i chestionarea
anamnestica a vizitatorilor;
-dezinfectarea spatiilor destinate desfa?urarii vizitelor i comunicarilor on-line, dupa fiecare serie de
vizitatori, i consemnarea in registrul intocmit;
-informarea detinutelor ?i a vizitatorilor cu privire la masurile ce trebuie respectate pe perioada
acordarii dreptului la vizita ?i la pachet/comunicari on-line;
-colectarea echipamentelor de protec|ie folosite de catre personal i detinute in recipiente special
destinate i ridicarea acestora separat;
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- mentinerea ventilatiei naturale prin aerisire si respectarea distantarii sociale in spatiile in care se
desfasurau activitatile de grup. Dupa fiecare activitate se realiza dezinfectarea spatiilor, se respecta
pauza de eel putin 15 minute intre activitati, se consemna In registrul intocmit in cadrul sectiei.
Echipa de vizita a constatat ca pe perioada pandemiei, la Sectia exterioara de femei din cadrul
Penitenciarului Arad au fost intreprinse masuri corespunzatoare pentru prevenirea raspandirii infectiei
SARS-CoV-2 si pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19.
A existat o buna colaborare intre conducerea Penitenciarului Arad si conducerea Directiei de
Sanatate Publica a judetului Arad. Materialele de igiena personala si colectiva au fost acordate la timp,
atat persoanelor private de libertate, cat si personalului penitenciarului. Nu au fost impuse restrictii
severe asupra miscarii persoanelor private de libertate si a existat transparent^! in comunicarea cu privire
la masurile intreprinse pentru combaterea pandemiei actuale.
Detinutele si personalul au fost informati corespunzator privind toate masurile luate, durata lor
si motivele acestora.
De la inceputul pandemiei si pdnd la data vizitei (23.06.2021), la nivelul Sectiei exterioare din
cadrul Penitenciarului Arad nu au existat cazuri de imbolndvire cu virusul Sars-Cov 2.
b) capacitatea de cazare si personalul sectiei
Sectia exterioara din cadrul Penitenciarului Arad, cu o capacitate legala de 94 de locuri, este
incadrata in categoria penitenciarelor cu regim de executare deschis i semideschis, si sunt custodiate
numai de^inute femei. La data efectuarii vizitei erau custodiate 105 persoane private de libertate
(55 - regim semideschis, 43 - regim deschis, 4 - arest preventiv, una - tranzit si doua - carantina),
gradul de ocupare fiind de 110%. Echipa de vizita a constatat supraaglomerare in cadrul sectiei,
nefiind respectate prevederile art. 1, alin. (3) din Anexa la Ordinul Ministerului Justitiei nr.
2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii privind condi^iile de cazare a persoanelor
private de libertate.
Din documente^ prezentate a rezultat ca in Sectia exterioara de femei erau instalate 149
de paturi. In situatia in care paturile instalate ar fi ocupate in totalitate, gradul de ocupare ar
ajunge la un procent de 158%.
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Repartizarea detinutelor in camere se realiza conform regimului de executare, varstei i gradului
de rise pentru siguran^a locului de de^inere. La data vizitei nu erau custodiate persoane private de
libertate vulnerabile din categoria persoane varstnice sau persoane cu dizabilitati.
Activitatea sectiei era asigurata de 57 de persoane angajate ale Administra^e^ Na^ionale a
Penitenciarelor, posturile prevazute in organigrama fund de 70, ceea ce corespunde unui procent
de incadrare de 81,4%, existand 13 posturi vacante (agenti de politie penitenciara).
c) conditiile de cazare si alimentatia persoanelor varstnice
In cadrul sectiei exista doua cladiri in care sunt amenajate spatiile de cazarea, amplasate pe un
singur nivel, pentru detinutele femei clasificate in regimurile de executare deschis i semideschis. Unul
din spatiile de cazare pentru persoanele private de libertate clasificate in regim deschis nu a mai
fost folosit din luna mai 2019, din cauza lipsei de personal. Echipa de vizita recomanda conducerii
Penitenciarului Arad efectuarea cu celeritate a demersurilor necesare pentru folosirea si a celui

de-al doilea spatiu de cazare, in scopul evitarii supraaglomerarii, tinand cont si de conditiile
impuse de situatia pandemica actuala.
Spatiul de cazare (Sectia de E2-femei) in care erau custodiate detinutele avea in components 19
camere de cazare.

Existau amenajate spatii destinate cazarii, birouri si spatii comune pentru desfasurarea unor
activitati specifice (activitati socio-educative), teren de sport, curte de plimbare, spalatorie, capela etc.
Au fost vizitate mai multe camere de detinere si am constatat ca acestea erau bine luminate
natural, avand cate o fereastra dubla care permitea o ventilare/aerisire buna. Iluminatul artificial era
asigurat permanent, dar lipsea iluminatul de veghe din toate camerele de detentie vizitate.
Echipa de vizita recomanda conducerii Penitenciarului Arad asigurarea iluminatului de
veghe in camerele de detinere si folosirea acestuia pe timpul nop^ii, in scopul asigurarii
supravegherii, potrivit prevederilor art. 6, alin. (6) din Anexa la Ordinul Ministerului Justitiei nr.
2772/C/2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile minime de cazare a
persoanelor private de libertate. De asemenea, pe holul sectiei nu existau montate camere video, in
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordinul nr. 4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului privind siguran^a locurilor de de^inere din subordinea Administratiei
Na^ionale a Penitenciarelor.
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Camerele de detentie nu aveau in dotare suficiente dulapuri pentru pastrarea bunurilor si
obiectelor personale. In unele camere (E2.4; E2.9 si E2.12) acestea erau pastrate in genti, sub
paturi, nefiind astfel respectate prevederile art. 4 alin. (1) din O. M. J. nr. 2772/C/2017.
In camere erau instalate paturi suprapuse pe doua randuri, cazarmamentul era curat, majoritatea
saltelelor \ paturilor verificate erau in stare buna, insa o parte din cazarmament avea un grad
avansat de uzura (camerele E2.9, E2.12 - regim deschis). Accesul la paturile suprapuse era
anevoios, lipsind scarile metalice fixate prin imbinari nedemontabile intre paturi, nefiind astfel
respectate prevederile art. 3, lit. d) din Anexa Ordinului Ministerului Justitiei nr. 2772/C/2017 pentru
aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile minime de cazare a persoanelor private de
libertate.
Echipa de vizita recomanda conducerii Penitenciarului Arad dotarea corespunzatoare a
camerelor cu mobilier adecvat si inlocuirea paturilor vechi cu paturi noi prevazute cu scarite
metalice fixate prin imbinari nedemontabile intre paturi, precum si a saltelelor care prezentau
un grad avansat de uzura.

Grupurile sanitare din camerele vizitate aveau in dotare vase de toaleta, chiuvete, dusuri, oglinzi
si etajere, baile fiind anexe ale camerelor. La grupurile sanitare din camerele E2.12 si E2.9 era
necesara igienizarea acestora (prezenta mucegaiului), dar si efectuarea unor lucrari de reparatii
la obiectele sanitare (dusuri), potrivit prevederilor art. 1 din Anexa Ordinului Ministerului Justitiei
nr.2772/C/2017.
In camera de detinere E2.4, destinata custodierii in regim semideschis, conditiile de cazare erau
mai bune decat in restul camerelor vizitate, grupul sanitar era curat, placat cu gresie si faian^a, dotat cu
dus i cadita, insa la grupul sanitar nu era asigurata intimitatea, in conformitate cu prevederile art.
5, alin. (1) din Anexa si art. 8 alin (1) Anexa 3 din Ordinului Ministerului Justitiei nr. 2772/C/2017
pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile minime de cazare a persoanelor
private de libertate, in camera fiind custodiate 6 persoane.
Apa rece era asigurata permanent, iar apa calda de doua ori pe zi, cate doua ore, conform
programului aprobat de conducerea unitatii. Cateva persoane private de libertate au sesizat
nerespectarea programului de apa calda in camerele de detentie E2.ll; E2.12; E2.13, invocand
unele probleme la conducta de alimentare. Echipa de vizita recomanda conducerii
Penitenciarului Arad urgentarea remedierii defectiunilor existente, in scopul respectarii
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programului de apa calda in cele trei camere, in conformitate cu prevederile art. 111 alin (7) din
Hotararea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013.
Dupa vizitarea camerelor de detentie, echipa de vizita a constatat si a adus la cunostinta
conducerii penitenciarului necesitatea amenajarii a eel putin unei camere de cazare cu grup
sanitar dotat corespunzator pentru persoanele cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile art. 1,
alin. (6) din Anexa Ordinului Ministerului Justitiei nr. 2772/C/2017, chiar daca la data vizitei nu era
custodiata nicio persoana cu nevoi speciale.
Periodic erau efectuate proceduri de dezinsec^ie i deratizare cu personal specializat din cadrul
penitenciarului, respectandu-se programul stabilit de catre conducerea unitatii. Nu a fost constatata
prezenta insectelor sau a rozatoarelor.

Persoanele private de libertate cazate in sectie aveau acces in curtile de plimbare, dotate
corespunzator, conform programului aprobat de administratia penitenciarului.
Hrana zilnica a persoanelor private de libertate era preparata la blocul alimentar al Penitenciarului
Arad, conform situatiei de efective transmise zilnic de personalul sectiei exterioare. Transportul hranei
preparate de la sediul penitenciarului la sec^ia exterioara se efectua cu autospeciala autorizata sanitarveterinara, de trei ori pe zi, in recipiente de inox, cu respectarea normelor de igiena.
Hrana se prepara diferentiat, in functie de normele de hrana prevazute de O.M.J. 1365/C/2020
privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrana pentru persoanele private de libertate
din sistemul administratiei penitenciare, care se acorda unitar tuturor persoanelor private de libertate
incadrate la aceasta norma. Meniurile decadale erau intocmite si avizate de catre medicul unitatii, care
verifica si listele cu detinutii bolnavi care beneficiau de norme de hrana si meniuri specifice.
Hrana persoanelor private de libertate era preparata zilnic si distribuita ulterior in maximum doua
ore. Mancarea era preluata de supraveghetorul de pe sectia de detinere, care asista la distribuirea ei pe
camere, verificand ca aceasta sa fie distribuita in mod uniform si egal intregului efectiv.
Existau prelevate probe alimentare, pastrate intr-un frigider destinat acestui scop, timp de 48 de
ore, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de
igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.
Pentru pastrarea alimentelor primite sau achizitionate de persoanele private de libertate exista un
frigider amplasat pe holul sectiei de detinere.
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d) verificarea modului de aplicare a sanctiunilor disciplinare persoanelor private de
libertate
In cursul anului 2020 au fost Tntocmite 45 de rapoarte de incident pentru 19 detinute custodiate
in cadrul sectiei exterioare. Au fost aplicate 40 de sanctiuni, constand in: 7 avertismente, 9 sanctiuni
cu suspendarea dreptului de a participa la activitati culturale, artistice si sportive, pe o perioada de eel
mult o luna, 11 cu suspendarea dreptului de a primi si de a cumpara bunuri, cu exceptia celor necesare
pentru igiena individuals, pe o perioada de eel mult doua luni, 13 cu suspendarea dreptului de a primi
vizite, pe o perioada de eel mult 3 luni.
Au fost formulate 10 plangeri la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate impotriva
sanctiunilor aplicate de comisia de disciplina. Au fost mentinute 7 sanctiuni, doua au fost anulate si o
sanctiune modificata. impotriva incheierii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate au fost
introduse 8 contestatii la judecatorie, fund anulate doua sanctiuni.
In cursul anului 2021, in cadrul Sectiei exterioare a Penitenciarului Arad au fost intocmite 9
rapoarte de incident. Au fost aplicate 8 sanctiuni: un avertisment, o sanctiune cu suspendarea dreptului
de a participa la activitati culturale, artistice si sportive, pe o perioada de eel mult o luna, una cu
suspendarea dreptului de a presta o munca, pe o perioada de eel mult o luna, si 5 sanctiuni cu
suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioada de eel mult 3 luni.
Au fost formulate la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate 10 plangeri impotriva
sanctiunilor aplicate, 7 dintre acestea au fost mentinute, doua anulate, iar o sanctiune modificata.
impotriva incheierii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate au fost introduse 8 contestatii
la judecatorie, care a anulat doua sanctiuni.
Din documentele prezentate si din interviuri s-a constatat ca nu a fost Tntocmit niciun raport de
incident de catre seful de escorta sau pe timpul transportului persoanelor private de libertate.
In cursul anului 2020 au formulat plangeri la judecatorul de supraveghere a privarii de libertate 4
detinute pentru nerespectarea unor drepturi, Tnsa toate cele 4 plangeri au fost respinse ca nefondate. In
cursul anului 2021, pana la data vizitei, persoanele private de libertate nu au formulat plangeri la
judecatorul de supraveghere a privarii de libertate din cadrul Penitenciarului Arad.
Avdnd in vedere sanctiunile aplicate persoanelor private de libertate in cursul anlilor 2020 2021 ^i numdrul celor anulate in urma contestatiilor formulate, echipa de vizita a constatat cd
rapoartele de incident intocmite de personalul sectiei si sanctiunile aplicate de comisia de disciplina
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au respectat criteriile prevdzute de art. 224 din Hotdrdrea de Guvern. nr. 157/2016pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013.
In anii 2020 si 2021 nu a fost aplicatS nicio sanctiunea disciplinarS cu izolarea persoanelor private
de libertate din cadrul sectiei.
In timpul vizitei, conducerea Penitenciarului Arad a precizat cS in cursul anului 2020 au fost
acordate 98 de recompense persoanelor private de libertate, iar in cursul anului 2021, pana la data
vizitei au fost acordate 63 de recompense.
In Sectia exterioara a Penitenciarului Arad nu au fost inregistrate incidente deosebite in perioada
pandemiei.
e) masurile pentru asigurarea dreptului de petitionare, a dreptului la corespondents si a
dreptului la comunicari on-line
in perioada instituirii starii de urgentS si ulterior a starii de alerta, la nivelul Sectiei exterioare din
cadrul Penitenciarului din Arad, in cursul anului 2020 au fost acordate 870 de convorbiri online, iar in
cursul anului 2021 au fost acordate 730 de convorbiri online. Nu au fost inregistrate sesizSri privind
nerespectarea dreptului la comunicari on-line. Detinutele intervievate au precizat ca pe perioada
pandemiei le-a fost suplimentat numarul comunicSrilor on-line si le-a fost respectata confiden^ialitatea.
Atat in cursul anului 2020, cat si in anul 2021, cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de
petitionare si a dreptului la corespondents au fost suportate de catre persoanele condamnate. Din
documentele prezentate i din intervievarile cu mai multe persoane private de libertate s-a constatat ca
la sectia exterioara nu au existat solicitSri de mijloace banesti necesare pentru cheltuieli in vederea
exercitSrii dreptului de petitionare. De asemenea, au mentionat ca nu au fost probleme in adresarea de
cereri, reclamapi i sesizari, au fost informate cu privire la condi^iile de exercitare a dreptului de
petitionare si exista intocmita Procedura de distribuire a materialelor destinate exercitarii dreptului de
petitionare i a dreptului la corespondents, aprobatS prin decizie a directorului general al Administratiei
Nationale a Penitenciarelor.
Pe holul sectiei era instalatS cutia postals, la care aveau acces atat persoanele private de libertate,
cat si personalul furnizorului de servicii postale, cSruia i se asigura accesul in interior insodt de o
persoanS din cadrul sectiei. Tot pe holul sectiei erau amplasate si cele doua infochioscuri, la care
persoanele private de libertate puteau consulta documentele i informa^iile de interes, dar unul
nu functiona.

Domeniul privind
prevenirea torturii- MNP

Raport de vizitS: Penitenciarul Arad-Sectia exterioarS de femei

Referitor la plangerile formulate de persoanele private de libertate catre diverse autoritati sau
institutii, am constatat ca in perioada ianuarie 2020 - iunie 2021 au fost inregistrate si solutionate 5
petitii Tntocmite de 5 detinute, care au sesizat la Ministerului Justitiei nerespectarea unor drepturi.
Conducerea penitenciarului a prezentat documente din care a rezultat modul de solutionare a
sesizarilor, nefiind constatate incalcari ale drepturilor legale in vigoare.
Directorul unitatii penitenciare a acordat persoanelor private de libertate din cadrul sectiei 60 de
audiente in anul 2020, i 35 in cursul anului 2021. Pe parcursul anului 2020, eful sectiei a acordat 720
de audiente si 420 in anul 2021, pana la data vizitei.
f) acordarea asistentei medicale, tratament si ingrijiri
In cadrul Sectiei exterioare Arad exista amenajat un cabinet medical care detinea autorizatie
sanitara de functionare. Din documentele prezentate a rezultat ca in anul 2021, pana la data vizitei au
fost acordate 2367 de consultatii, pentru boli acute, subacute si cronice.
Cabinetul medical al sectiei avea in components o incapere pentru cabinetul medical si alta pentru
tratamente.

In unitate exista un cabinet stomatologic, medicul dentist avand program o zi/saptamana.
La nivelul cabinetului medical au fost verificate urmatoarele evidente primare: Registru de
consultatii, Registru pansamente si injectii, Registru-receptie a medicamentelor pentru bolnavii cronici,
Registru medicamente personale ale persoanelor private de libertate din fondul personal sau al
penitenciarului, Registru analize control periodic al persoanelor private de libertate care merg la munca,
Registrul de leziuni traumatice, Condica de prescriptii medicamente si materiale sanitare.
In Registrul de consultatii, Fisele medicale si Registrul de leziuni traumatice existau rubrici
in care nu era aplicata parafa medicului, in conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Ordinul
429/2012 privind asigurarea asistentei medicale persoanelor private de libertate aflate in custodia
Administratiei Nationale a Penitenciarelor. De asemenea, au fost cateva cazuri in care persoanele
private de libertate nu semnau pentru primirea medicamentelor in Registrul de consultatii sau
in Registrul de bolnavi cronici, potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Ordinul 429/2012.
S-a constatat ca unele tipizate (registre de consultatii, registru de tratamente, registru de
vaccinari, fise medicale de consultatii) nu corespundeau normelor Ministerului Sanatatii.
Serviciile medicale pentru persoanele private de libertate custodiate in cadrul sectiei erau
acordate de personalul medical angajat al Penitenciarului Arad, care se deplasa cateva ore zilnic la
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sectia exterioara. Echipa de vizita recomanda conducerii Penitenciarului Arad analizarea
posibilitatii de a se asigura asistenta medicala permanenta in cadrul sectiei exterioare, tinand
cont de capacitatea maxima de cazare (94 de locuri).
In sectia exterioara erau custodiate femei care prezentau urmatoarele afectiuni: 4 - TBC sechelar,
una - psoriazis, 26 - afectiuni cardiovasculare, 3 - diabet zaharat, din care o persoana
insulinonecesitanta, 25 - afectiuni psihice. Toate persoanele private de libertate primeau tratament
medicamentos recomandat de medicii angajati ai penitenciarului, de medicii de alte specialitati, in baza
scrisorilor medicale.
In anii 2020 i 2021, pana la data vizitei nu au existat persoane private de libertate consumatoare
de droguri.
In perioada 01.01.2020 -23.06.2021, la nivelul sectiei exterioare nu au fost Tnregistrate refuzuri
de hrana si nu au fost constatate decese ale persoanelor private de libertate.
Asistenta medicala de urgenta se asigura la nivelul cabinetului medical, in limitele competentei,
in caz ca aceasta era depasita, se apela serviciul 112.
Persoanele private de libertate beneficiau de asistenta medicala de specialitate la cerere, in unitate
medicala specializata, in baza unei programari, efectuata in functie de gravitatea afectiunii pe care o
prezentau.

g)

asigurarea dreptului la asistenta psihosociala

Asistenta psihologica la sectia exterioara era asigurata de catre un ofiter psiholog, o data pe
saptamana, in program de lucru 8h/zi, in ziua de luni. In functie de nevoi/situa(ii de criza, ofiterul
psiholog asigura interventia specifics si in alte zile ale saptamanii, la dispozitia sefului ierarhic.
Psihologul avea drept de libera practica, fiind atestat profesional in specialitatea Psihologie clinica, in
condi(iile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
infiintarea, organizarea i functionarea Colegiului Psihologilor din Romania. Desi au fost solicitate
informatii despre participarea psihologului la cursuri de formare profesionala continua, acestea nu au
fost oferite echipei de vizita.
La nivelul sectiei exterioare, psihologul isi desfasura activitatea intr-un birou plasat in spatiul
administrativ, care era dotat cu logistica necesara (birou, scaune, calculator). La nivelul sectiei de
detinere, activitatile directe cu persoanele private de libertate se desfasurau in doua cluburi de activitati
i in cabinetul psihologie, care intrunea conditiile privind confidentialitatea actului profesional si
10
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securitatea emotionala a beneficiarilor. Pana in luna aprilie 2021 a functionat si un al treilea spatiu
destinat pentru activitatile de grup in spatiul de detinere, care, pentru o perioada de timp determinate,
suplinea spatiul de cazare pentru persoanele private de libertate, pana la renovarea unor camere de
detinere.
Psihologul desfasura activitati de convorbiri individuale, evaluare psihologica, consiliere
psihologica, programe de asistenta psihologica, activitati psihologice de grup. Sedintele de consiliere
psihologica individuals erau consemnate in Registrul Specialistului i in aplicatia informatica
PMSWeb. Dei era intocmit, Registrul nu era inregistrat la secretariatul unitatii pe anul in curs si
era un registru in care era consemnata asistenta psihologica acordata de catre psiholog pe toate
sectiile de detinere, nu doar in sectia exterioara de femei. Pentru situatiile in care este delegat un alt
psiholog care sa asigure asistenta psihologica in sectia exterioara, cazuri de concediu medical ori de
odihna, centralizare a informatiilor doar pentru sectia exterioara etc., este necesar sa fie infiintat un
Registru de evidenta a actelor profesionale pentru sectia exterioara femei, sa fie pastrat aici, sa
fie numerotat si inregistrat pe anul in curs la secretariatul unitatii.
Referitor la activitatea de evaluare psihologica, ofiterul psiholog realiza evaluarile utilizand
instrumentele standard de evaluare elaborate si aprobate la nivelul sistemului penitenciar, precum si
ghidurile de interviu pentru evaluarea psihologica, ambele promovate prin decizii ale directorului
general. Suplimentar, pentru cazurile in care erau indicatori ai psihopatologiei sau domeniile
investigate necesitau clarificari si aprofundari, la nivelul penitenciarului au fost achizitionate probe si
instrumente de evaluare psihologica avizate de Comitetul director al Colegiului Psihologilor din
Romania, care puteau fi utilizate de catre psihologii angajati: Interviul clinic structurat pentru
tulburarile clinice de personalitate de pe axa I a DSM (SCID-I); Interviul clinic structurat pentru
tulburarile clinice de personalitate de pe axa II a DSM (SCID-II); Inventarul Clinic Multiaxial Millon
(Millon Clinical Multiaxial Inventory - III); Sistemul de Evaluare Clinica (SEC); State-Trait Anxiety
Inventory (STAI); Inventarul de depresie Beck (BDI-II).
Cu privire la demersurile de asistenta psihologica la nivelul sectiei exterioare, din cauza
contextului epidemiologic creat de raspandirea infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si a masurilor dispuse,
au fost organizate mai putine activitati de grup, cu un numar redus de persoane participante. In cadrul
sedintelor de consiliere, In concordanta cu recomandarile din planul individualizat de evaluare si
interventie educativa si terapeutica, accentul a fost pus pe interventia in regim individual. Astfel, In
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cursul anului 2020, psihologul a consiliat 35 de femei; iar in Programul de pregatire pentru liberare au
fost incluse 20 de femei. In perioada ianuarie - iunie 2021, psihologul a desfasurat urmatoarele
activitati: consiliere psihologica - 15 femei; Proiect de activitate psihologica destinat persoanelor cu
afectiuni psihice - 5 femei; Protocol clinic pentru tulburari anxioase la femei - 10 femei.
In cadrul Penitenciarului Arad se implementa Strategia de reducere a comportamentelor
agresive. Lunar, echipa multidisciplinara desemnata analiza evolu(ia conduitelor auto/heteroagresive
i masurile luate, formuland propuneri de modificare/ imbunata(ire a interven(iei. Pe parcursul anului
2020, la nivelul sectiei exterioare a fost identificat riscul de adoptare a unor comportamente autolitice
pentru o singura persoana private de libertate, care a fost monitorizata pe parcursul unei luni, ulterior
fund transferata la o alta unitate penitenciara pentru executarea pedepsei, demersul urmand a fi
continuat in unitatea respectiv^ In perioada ianuarie - iunie 2021 au fost luate in evidenta echipei
multidisciplinare doua persoane private de libertate, care au prezentat rise de adoptare a unor
comportamente autolitice ori rise de suicid. Acestea au beneficiat pe tot parcursul traseului executional
de interventie individuals de specialitate (consiliere psihologica).
Majoritatea persoanelor private de libertate avea intocmit propriul Dosar de educatie si asistenta
psihosociala, care cuprindea mai multe documente ce trebuiau sa fie completate de psiholog (Fisa
psihologica - Concluziile evaluarii initiale; Fisa psihologica- Evaluare periodica; Planul individual izat
de evaluare si interventie educativa si terapeutica; Planul individualizat de evaluare si interventie
educativa si terapeutica revizuit; Desfasurarea interventiei educationale/psihosociale). Au fost
verificate mai multe dosare, unele persoane private de libertate nu aveau dosar intocmit, iar alte
dosare erau completate doar partial, nu erau intocmite Fisa psihologica, Planul individualizat de
evaluare si interventie educativa si terapeutica etc., erau nesemnate sau nedatate.

A fost consultata si Mapa Proiectului de activitate psihologicS destinat persoanelor private de
libertate cu afectiuni psihice, finalizat la data efectuarii vizitei, Iipseau diverse fise din mapa, sau
erau introduse fise de lucru individuale necompletate de catre persoanele private de libertate.
Activitatea de evaluare sociala era realizata de catre specialistul asistent social, care utiliza
instrumentele standard de evaluare elaborate la nivelul sistemului penitenciar, promovate prin decizii
ale directorului general, precum si metode si tehnici de specialitate.
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In cadrul Penitenciarului Arad erau angajati 4 ofiteri asistenti sociali (un ofiter asistent social era
imputernicit in functia de sef serviciu asistenta psihosociala).
Asistentii sociali din Penitenciarul Arad erau inscrisi in Registru National al Asistentilor Sociali
din Romania si detineau avizul de exercitare a profesiei, treapta de competenta principal.
Seful serviciu asistenta psihosociala, care a insotit echipa de vizita la sectia exterioara, a precizat
ca din cauza numarului mare de detinuti custodiati in penitenciar, la sectia exterioara se efectua
activitatea de asistenta sociala o data pe saptamana.
Asistentul social din Penitenciarul Arad avea intocmit Registrul specialistului, unde erau
consemnate activitatile desfasurate, registrul fiind comun pentru detinutii din Penitenciarul
Arad si detinutele femei din Sectia exterioara femei.
Documentele si actele Tntocmite de asistentul social erau in conformitate cu normele in vigoare.
Activitatile cu detinutele la nivelul sectiei se desfasurau in doua cluburi de activitati si in cabinetul
psihologic.
h) concluziile dupa interviurile cu persoanele private de libertate
Mai multe persoane private de libertate si-au manifestat dorinta sa fie intervievate de membrii
echipei de vizita. Realizarea interviurilor s-a facut cu respectarea regulilor i regulamentelor interne
din penitenciar.
In cadrul interviurilor cu persoanele private de libertate au fost abordate mai multe subiecte, cu
titlu de exemplu: modul in care le-au fost respectate drepturile pe perioada starii de urgenta si a starii
de alerta, respectarea normelor de igiena, calitatea hranei, sanc^iunile disciplinare aplicate, relatia cu
personalul penitenciarului, cazuri de rele tratamente/tortura, violen^a etc.
Din intervievarile efectuate a rezultat ca persoanele private de libertate s-au declarat multumite
de modul in care au fost tratate pe perioada pandemiei, de conditiile de detentie, de modul in care
le-au fost respectate drepturile.
Mai multe persoane private de libertate au mentionat ca ar fi necesar ca in cadrul sectiei sa
se desfasoare diverse cursuri de calificare in munca si ulterior sa fie repartizate la munca. Din
discutiile purtate cu conducerea penitenciarului a rezultat ca au fost efectuate unele demersuri in acest
sens, urmand ca in eel mai scurt timp sa fie identificate oportunitati atat pentru participarea la cursuri
de calificare, cat si pentru repartizarea la munca.
Echipa de vizita considers necesar ca administra^ia Iocului de de^inere sa intreprinda
demersurile necesare pentru identificarea posibilita^ilor de a organiza mai multe cursuri de
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inifiere, califlcare, recalificare, perfecfionare i specializare a definutelor, in conformitate cu
prevederile art. 193, alin. (1) si alin. (4) din Hotararea de Guvern nr. 157/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013.
Conform situatiei prezentate de conducerea penitenciarului, la data de 23.06.2021, din 105
persoane private de libertate, erau selectionate pentru activitati lucrative 24 la deservirea unitatii
penitenciare.

Din informatiile furnizate de conducerea penitenciarului, unitatea s-a confruntat cu o situatie
dificila in perioada pandemiei, in ceea ce priveste posibilitatea incheierii unor contracte de prestari
servicii cu persoane juridice, in scopul participarii persoanelor private de libertate la activitati lucrative.
Totusi, echipa de vizita considera necesar ca administrafia locului de definere sa
intreprinda demersurile necesare pentru incheierea unor contracte de prestari servicii cu
persoane juridice, in scopul participarii persoanelor private de libertate la activitati lucrative, in
conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1) din Hotararea de Guvern. nr. 157/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013. De asemenea, trebuie avute in vedere si prevederile
art. 173 alin. (5) din acelasi regulament - ,,munca prestatd de definu^i urmdrete men\inerea ?i
cre^terea capacitd{ii acestora de a-?i cd$tiga existenfa dupd liberare i realizarea unor venituri, care
sepotfolosi la imbundtdtirea conditiilor de deteniie, dar i pentru susiinerea acfiunilor de reintegrare
sociald a persoanelor condamnate". Totodata, Normele Comitetului European pentru Prevenirea
Torturii (CPT) mentioneaza la Regula 47 (extras din eel de-al 2-lea Raport general, pagina 18) ca, „ un
program de activitati satisfdedtor (muncd, educatie, sport, etc.) are o importantd cruciald pentru
bundstarea detinutilor ".

Cateva persoane private de libertate si-au manifestat dorinta de a fi transferate in penitenciare
aflate cat mai aproape de localitatea de domiciliu a acestora, justificand necesitatea de a putea fi vizitati
de catre familii. Membrii echipei de vizita au adus la cunostinta conducerii Penitenciarului Arad
solicitarea persoanelor private de libertate pentru a fi analizata impreuna cu conducerea Administratiei
Nationale a Penitenciarelor.
Avand in vedere aspectele constatate, in temeiul art. 43 alin. (1) i art. 47 din Legea nr. 35/1997
privind organizarea i func(ionarea institu(iei Avocatul Poporului, republicata, Avocatul Poporului
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RECOMANDA
conducerii Penitenciarul Arad-Sectia exterioara de femei sa intreprinda masurile legale care
se impun pentru:
1.gestionarea supraaglomerarii constatate, in conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Anexa la
Ordinul Ministerului Justitiei nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime obligatorii privind
conditiile de cazare a persoanelor private de libertate;
2.efectuarea cu celeritate a demersurilor necesare pentru folosirea i a celui de-al doilea spatiu de
cazare, in scopul evitarii supraaglomerarii, tinand cont si de conditiile impuse de situatia pandemica
actuala;
3.efectuarea demersurilor necesare pentru incadrarea personalului pe functiile vacante;
4.identificarea posibilita^ilor de a organiza mai multe cursuri de ini^iere, calificare, recalificare,
perfec^^onare i specializare a de^inutelor si efectuarea demersurilor necesare pentru incheierea unor
contracte de prestari servicii cu persoane juridice, in scopul participarii persoanelor private de
libertate la activitati lucrative;
5.infiinfarea unui Registru de evidenta a actelor profesionale de catre psiholog care sa fie pastrat la
nivelul sectiei exterioare, sa fie numerotat si inregistrat pe anul in curs la secretariatul unitatii;
6.completarea Dosarelor individualizate de evaluare si interventie educativa i terapeutica si a mapelor
proiectelor de activitate cu documentele necesare;
7.asigurarea iluminatului de veghe in camerele de detinere si folosirea acestuia pe timpul nop^ii, in
scopul asigurarii supravegherii, potrivit prevederilor legale in vigoare;
8.dotarea corespunzatoare a camerelor cu mobilier adecvat pentru pastrarea bunurilor si obiectelor
personale, inlocuirea paturilor vechi cu paturi noi prevazute cu scarite metalice fixate prin imbinari
nedemontabile intre paturi si a saltelelor care prezentau un grad avansat de uzura;
8.efectuarea reparatiilor necesare la obiectele sanitare (dusuri), igienizarea grupurilor sanitare si
asigurarea intimitatii la utilizarea acestora;
9.urgentarea remedierii defectiunilor existente in vederea respectarii programului de apa calda in
camerele E2.ll; E2.12; E2.13;
10. amenajarea a eel putin unei camere de cazare cu grup sanitar dotat corespunzator pentru persoanele
cu dizabilitati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
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11. repararea infochioscului defect, astfel meat persoanele private de libertate sa poata consulta
Idocumentele i informa^iile de interes la ambele puncte de informare;
112. montarea camerelor video in sec^ie, cu respectarea prevederile art. 8 alin. (1) din Ordinul nr.
I4800/C/2018 din 27 noiembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguran^a locurilor
|de de^inere din subordinea Administra^iei Na^ionale a Penitenciarelor;
|13. analizarea posibilitatii de a se asigura asistenta medicals permanenta in cadrul sectiei exterioare,
|^inand cont de capacitatea maxima de cazare;
114. aplicarea parafei medicului in Registrul de consultatii, Fisele medicale i Registrul de leziuni
traumatice i semnarea de catre persoanele private de libertate in Registrul de consultatii sau in
Registrul de bolnavi cronici pentru primirea medicamentelor;
15. achizitionarea si utilizarea tipizatelor (registre) folosite la cabinetul medical, in conformitate cu cele
prevazute de Normele Ministerului Sanatatii;
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