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Urmare a raportului dvs. nr. 14328/20.07.2021, privind concluziile
vizitei efectuate de reprezentantii dvs. la Centrul de Retinere si Arestare
Preventiva Braila, in data de 26.05.2021, va comunicam punctul nostru de vedere
in raport cu propunerile si recomandarile dvs., dupa cum urmeaza:

1.Ocuparea posturilor vacante din cadrul CRAP Braila este o
activitate prioritara a comenzii IPJ Braila, sens in care efectuam demersuri pentru
atragerea de personal care sa lucreze in cadrul acestei structuri. Totodata,

precizam faptul ca politica de personal a IPJ Braila se incadreaza in politica de
personal de la nivelul IGPR, in momentul de fata, fiind vacante circa 15-20% din
totalul functiilor de la nivelul unitatii noastre.

2.In ceea ce priveste activitatile de intretinere a spatiilor centrului
(reparatii curente, zugraveli), in colaborare cu lucratori din cadrul  Serviciului
Logistic si Serviciul Financiar din cadrul IPJ Braila s-a intocmit si inaintat catrc
I.G.P. R. - Directia Financiara Cererea de credit nr. 39416/21.07.2021, prin care
s-au solicitat fonduri pentru efectuarea lucrarilor. In luna septembrie 2021 au fost
primitc fonduri dc la structura ccntrala insa accstca nu au fost suficicnte pentru
acoperirea costurilor de intretinere ale spatiilor centrului. De asemenea, facem
precizarea ca saltele existente in camerele de detinere au fost achizitionate in anul
2016 si au o norma de utilizare de 6 ani, conform dispozitiilor IGPR nr.
104/11.09.2018, privind cazarmamentul asigurat persoanelor private de libertate
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din subordinea IGPR., urmand ca in anul 2022 sa fie intreprinse demersuri pentru
inlocuirea acestora.

Igienizarea holurilor si a grupului sanitar se efectueaza zilnic de catre
personalul de serviciu.

3.Cu privire la faptul ca ferestrele camerelor ar trebui sa fie
suficient de mari pentru a permite o iluminare mai buna mentionam faptul ca
Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Braila functioneaza la demisolul unei
cladiri din beton, acest fapt nepermitand redimensionarea acestora acestora.
Totodata precizam ca aceste ferestre tip termopan au fost inlocuite in anul 2016,
odata cu modernizarile efctuate la CRAP Braila, in urma unui proiect de
colaborare cu statul norvegian, moment in care au fost montate si aparatele de aer

conditionat.
4.In momentul de fata asistenta medicala in cadrul Centrului de

Retinere si Arestare preventiva este asigurata de un medic si 2 asistenti din cadrul
Centrului Medical Judetean Braila. Din discutiile purtate reprezentantii Centrului
Medical Judetean a rezultat faptul ca, actualmente exista un deficit accentuat de
personal, astfel incat este imposibil ca distribuirea tratamentelor persoanelor
private de libertate sa fie efectuata exclusiv de catre personalul medical. Si la
aceasta unitate se depun eforturi pentru completarea schemei de personal, fapt ce
ar conduce la rezolvarea situatiei din cadrul CRAP.

5.In ceea ce priveste obtinerea Autorizatiei Sanitare de Functionare
precizam ca, in momentul de fata suntem in faza de intocmire a documentatiei (in
sensul ca a fost intocmit memoriul tehnic si fisa tehnica de unitate) in vederea
transmiterii acesteia catre organismele abilitate.

6.La nivelul IPJ Braila au fost initiate demersurile cu Unitatea de
Primiri urgente a Spitalului Judetean Braila, in vederea realizarii unui protocol
intre cele 2 unitati, astfel incat fiecare persoana privata de libertate sa beneficieze
de o examinare medicala, la momentul depunerii in centru.

7.In cadrul CRAP Braila se aplica in mod constant masurile de
prevenire si combaterii a efectelor pandemei de Covid 19, asa cum au fost
stabilite prin Planul de Masuri de la nivelul IGPR si al Planului de Masuri pentru
aplicarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
Covid 19 in contextul ansamblului normativ vizand instituirea starii de alerta in
Romania, intocmit la nivelul IPJ Braila. Totodata zilnic se efectueaza dezinfectia
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autospecialelor utilizate si a spatiilor comune iar persoanele private de libertate
beneficiaza de masti de protectie si dezinfectant.

8.In ceea ce priveste dotarea curtii de plimbare cu aparate si
materiale sportive, pentru asigurarea drepturilor persoanelor custodiate la miscare
sau activitati sportive, va informam faptul ca, In colaborare cu lucratori din cadrul
Serviciului Logistic si Serviciul Financiar din cadrul IPJ Braila s-a intocmita si
inaintata   catre LG.P.R. -  Directia Financiara   Cererea  de credit    nr.

39416/21.07.2021, prin care s-au solicitat fonduri pentru aceste dotari. In luna
septembrie 2021 au fost primite fonduri de la structura centrala insa acestea nu au
fost suficiente pentru acoperirea costurilor de achizitie pentru astfel de aparatura.

9.CRAP Braila functioneaza la demisolul unei cladiri care nu
permite modificari sau reamenajari datorita modului in care a fost construita
(demisolul este construit din beton armat, in anii 1970), astfel ca amenajarea unei
bai omologate pentru persoanele cu deficiente locomotorii nu este posibila,
deoarece ar trebui rediniensionale usile de acces, fapL care nu este posibil.

10.IPJ Braila a demarat activitatile de identificare a unor organizatii
neguvernamentale in vederea cooptarii acestora in derularea unor programe la

nivelul CRAP, in sprijinul persoanelor vulnerabile (minori, persoane in varsta,
persoane fara adapost).

In speranta ca raspunsurile noastre corespund cerintelor dvs. va

asiguram de intreaga noastra consideratie si de sprijinul nostru la orice colaborare
viitoare.

Cu stima,


