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Raport de vizita: Centrul Regional de Proceduri i Cazare pentru Solicitantii de Azil Radauti, judetul Suceava

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, adoptatS la New York la 10 decembrie

1984.

Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de deten^e 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 exceptiona^ cu care s-a confruntat Romania in contextul pandemiei

de coronavirus, a fost necesarS aplicarea unor masuri ferme pentru combaterea rSspandirii COVID-

19, iar MNP, ca entitate implicatS in monitorizarea conditiilor de via^S i a tratamentului aplicat

persoanelor aflate in locuri de deten^e, a urmSrit permanent respectarea prevederilor legale i a

standardelor nationale i internationale in materia respectSrii drepturilor fundamentale, 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 functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicatS,

coroborate cu dispozitiile Ordinului Avocatului Poporului nr. 134/2019 privind aprobarea

imputernicirilor i ordinelor de deplasare in scopul realizSrii anchetelor i vizitelor, in data de

14.04.2022, a fost efectuatS o vizita la Centrul Regional de Proceduri ?i Cazare pentru Solicitantii

de Azil RSdSu^i, judetul Suceava, avand ca obiective consolidarea protectiei persoanelor aflate in

locuri de deten^e impotriva torturii i a pedepselor i tratamentelor inumane sau degradante,

precum i verificarea altor aspecte cu relevanta pentru activitatea Mecanismului National de

Prevenire a Torturii in locurile de deten^e, care pot aparea in timpul vizitei.

Echipa de vizitare a fost formats din: doamna Maria Lepadatu i domnul Drago-Gelu Balan,

consilieri ai Centrului Zonal BacSu al institutiei Avocatul Poporului, domnul loan Miron, medic

i doamna Carmen-Elena Mihalache, psiholog, colaboratori externi ai institutiei Avocatul

Poporului, precum i doamna Raluca Ioana Iacob, reprezentant al organizatiei neguvernamentale

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, judetul Suceava.

2.Constatarile rezultate din vizita efectuata.
Centrul Regional de Proceduri i Cazare pentru Solicitantii de Azil Radauti are ca obiect

de activitate primirea cererilor de azil inregistrate in patru judete: Suceava, Botoani, Iai, Neamt,

analizarea acestora, precum i cazarea solicitantilor de azil. Centrul Regional Radauti are o

capacitate de 130 de locuri la regim deschis i 10 locuri la regim inchis (pentru cazarea persoanelor

cu un anume grad de rise pentru siguran(a nationals, mSsurS dispusS de un organ
judiciar/procuror), cu posibilitatea extinderii cazSrii panS la 150 de locuri. Conform informatiilor

furnizate de cStre personalul centrului, spatiul destinat regimului inchis nu fusese folosit panS la

data vizitei.
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La momentul vizitei, in centru erau gazduite 51 de persoane, dintre care 6 persoane

proveneau din Ucraina (mama i fiica minora). Conform informatiilor furnizate de catre

conducerea centrului, 25 de persoane erau solicitanti de azil (8 persoane din Afganistan, 7 din

Irak, 5 din Ucraina, cate 1 persoana din Pakistan, Iran, Siria, Moldova, Bangladesh), 4 aveau statut

de refugiat (3 din Somalia i 1 din Iran), iar 22 de beneficiari aveau protectie temporara (7 din

Afganistan, 6 din Somalia, 3 din Eritrea, 2 din Siria, 2 din Irak, 1 din Burkina Faso i 1 din

Ucraina). In cursul anului 2021 i in trimestrul I 2022 un numar de 204 straini a ob^inut o forma

de protecpe, astfel: 174 de persoane protec^ie subsidiara si 30 de persoane statut de refugiat.

Pe parcursul anului 2021 si trim. I 2022 au finalizat programul de integrare un numar de

216 beneficiari ai unei forme de protec(ie (184 cu protec(ie subsidiara i 26 cu statut de refugiat):

Din totalul celor 368 de beneficiari ai unei forme de protectie care au desfasurat activitati

in cadrul programelor de integrare pe parcursul intregului an 2021 si trim. 12022,368 au beneficiat

de consiliere, un numar de 368 de sesiuni de acomodare culturala i 201 de cursuri de limba

romana. La programul de integrare organizat in centru au participat i 75 de beneficiari ai unei

forme de protectie, cu reedinta stabilita in municipiul Radauti sau in alte orase arondate

C.R.P.C.S.A. Radauti.

De asemenea, s-a asigurat asisten^a financiara timp de 3 luni conform O.G. nr. 44/2004, cu

modificarile i completarile ulterioare pentru 248 de beneficiari, iar de ajutor nerambursabil din

partea AJPIS au beneficiat 158 de persoane.

In perioada de referinta un numar de 64 beneficiari inscrisi in programul de integrare au

fost cazati in locuin^e individuale, 38 beneficiari prin Proiectul JRS "O noua casa", iar restul

participanfilor au beneficiat de cazare in centru, cu plata chiriei, dupa primirea ajutorului

nerambursabil.

Prin programele de integrare, s-a asigurat accesul la urmatoarele drepturi/servicii:

1.Accesul la drepturile sociale: au fost intocmite 105 dosare pentru obtinerea ajutorului

nerambursabil i 42 pentru alocatii de stat pentru copii;

a)Accesul la un loc de munca: au fost inscri^i in evidentele A.J.O.F.M. Radau^i 110

beneficiari, dintre care 18 au incheiat contracte individuale de munca, ca urmare a diseminarii

ofertelor angajatorilor in centru sau prin eforturi personale;

b)Accesul la asisten^a medicala, la sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurari

sociale/medicale, precum i la sistemul na^ional de asisten(a sociala. Drept urmare, minorii

neinsotiti au fost inregistrati la C.A.S., precum i sotiile beneficiarilor angajati (coasigurati) si

femeile insarcinate (5 asigurate de I.G.I.);

2.Accesul la sistemul de inva(amant: 191 de beneficiari ai unei forme de protectie au fost

inscrisi la cursurile de limba romana, dintre care 95 de minori i in calitate de audienti.

De asemenea, s-au intreprins demersurile pentru constituirea Comisiei de evaluare a

participanfilor la cursul pregatitor intensiv de limba romana i eliberarea certificatelor de

competenta, la care au fost inscrii 29 de adulti i 18 minori, dintre care doar 3 adulp au obtinut la

evaluare certificate de competenta lingvistica.
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In eviden^a centrului RSdSu^i s-au aflat, in anul 2021 i trim. I 2022, un numSr de 2 565

persoane vulnerabile, solicitan^i de azil in procedu^^ administrat^s, dupS cum urmeazS: minori -

1456; minori neinso^iji - 188, persoane cu dizabilitS^i - 4, persoane in varstS - 465, femei

insSrcinate - 5, parin^ singuri cu copii minori - 428, victimele traficului de persoane - 1, persoane

cu afec^iuni mintale- 0, persoane care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de

violen^S - 18. Cu privire la persoana care figureazS ca victims a traficului de persoane, conducerea

centrului a ini^iat demersuri cStre organele de cercetare, pinS la momentul efectuSrii vizitei cauza

nefiind solu^ionatS.
Cel mai mare aflux de persoane a avut loc in trim. I 2022, cand au fost inregistrate 2310

persoane, dintre care 2266 ucraineni.

Cu privire la minorii neinso^i^i afla^i in eviden^a Centrului Regional de Proceduri i Cazare

pentru Solicitan^ii de Azil Radau^i, conform informa|iilor primite de la personalul centrului a

reieit ca 5 minori, beneficiari ai protec^iei interna^ionale (4 din Ucraina i 1 din Afganistan), erau

caza^i la Casa de tip familial ,,Universul copiilor" RSdSu^i din subordinea DGASPC Suceava.

TotodatS, au fost intreprinse demersurile necesare catre Inspectoratul colar Jude^ean in vederea

stabilirii unor modalita^i pentru ca beneficiarii unei forme de protec^ie i strSinii cu drept de edere

sau a celor din Uniunea Europeans, Spa^iul Economic European i a ceta^enilor Confedera^iei

Elve^iene sS poatS urma cursuri de invS^are a limbii romane i la alte unitS^i colare, avand in

vedere numarul mare de beneficiari, fiind astfel intreprinse demersuri pentru desemnarea a inca 3

unitati de inva^amant pe nivele, respectiv precolar, colar i liceal.
In ceea ce prive^te personalul centrului, fa^a de ultima vizitS efectuata de reprezentan^ii

institu^iei Avocatul Poporului in anul 2019, au avut loc angajari, astfel ca postul de psiholog fusese

ocupat pe parcursul anului 2021, insa la data efectuarii vizitei era iarai vacant. Avand in vedere

ca posturile de psiholog i medic sunt func^ii indispensabile pentru acordarea serviciilor

corespunzatoare catre beneficiari, membrii echipei de vizita opineaza ca este necesar sa se
continue demersurile pentru angajarea unui medic $i a unui psiholog, in scopul desfa$urarii

in mod corespunzator a activita^ilor din Centrul Regional de Proceduri i Cazare pentru

Solicitanfii de Azil Radaufi.
Din informaiiile furnizate de catre conducerea centrului a reieit ca, in perioada februarie-

martie 2022, cand afluxul de persoane la frontiers pe sensul de intrare in Romania a fost foarte

mare, au fost luate o serie de mSsuri pentru sustinerea activitS^ilor specifice din centru. Astfel,

activitatea centrului a fost sprijinitS permanent cu personal delegat, atat de la nivel central, cat i

de la nivelul altor centre i structuri teritoriale ale Inspectoratului General pentru ImigrSri.

TotodatS, asisten^a medicals i psihologicS este asiguratS complementar, prin implementarea unui

proiect care are ca scop furnizarea de servicii de sSnState pentru solicitan^ii de azil din Romania,

finan^at prin Fondul Azil, Migra|iune i Integrare, implementat de Funda^ia ICAR. In ceea ce

privete personalul necesar asigurSrii serviciilor de interpretariat/traducere in/din limba

ucraineanS, erau in derulare 23 de contracte de prestSri servicii cu traducStori autoriza^i, fund

continuate demersurile pentru identificarea unor interpre^ de limba ucraineanS i incheierea de
contracte cu acetia. in scopul adaptSrii la afluxul masiv de persoane, au fost implementate
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numeroase alte masuri, printre care mentionam amplasarea in curtea centrului a unor containere

dotate cu statii de amprentare i statii ghiseu, astfel incat personalul sa poata procesa numarul

foarte mare de cereri primite (in unele zile aproximativ 450 de cereri), in termenul prevazut de

lege.

Conform informatiilor primite de la conducerea centrului, personalul angajat al unitatii

avea fise de aptitudine profesionala avizate de medicul de medicina muncii, pentru anul in curs.

Referitor la fondurile alocate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor din centru,

acestea au fost apreciate de personalul unitatii ca fiind suficiente desfaurarii in mod corespunzator

a activitatii centrului.

Dezinsecfia i deratizarea se faceau trimestrial. Curafenia in spafiile destinate cazarii

strainilor era planificata sa se realizeze zilnic de catre ace?tia, iar distribuirea de produse igenico-
sanitare se facea lunar.

In ceea ce privete condi^iile de cazare, Centrul Regional de Proceduri ?i Cazare pentru

Solicitanfii de Azil Radaufi era format din doua pavilioane pentru cazare, la care fusese adaugat

un container cu 2 paturi, chiuveta, iluminat si incalzitoare electrice, destinat cazarii solicitantilor

de azil din Ucraina, pentru o perioada de cateva ore.

Unul dintre pavilioanele pentru cazare straini avea o capacitate de 100 de locuri in regim

deschis, distribuite in 9 dormitoare i 10 locuri in regim inchis intr-un spa^iu special amenajat.

Persoanele cazate aveau la dispozifie o bucatarie pentru pregatirea hranei, doua grupuri sanitare

(separate pentru femei i pentru barba^i) prevazute cu duuri separate, pentru femei i barba(i, un

club, o sala de sport, o camera de rugaciuni i o camera de joaca sau consiliere pentru copii.

Camerele nu erau dotate cu grup sanitar ?i du, mobilierul din camere fiind format din paturi

metalice suprapuse, cu saltele, dulapuri metalice pentru haine, cu mese i scaune, cuiere, calorifere.

Persoanele custodiate in Centru la data vizitei erau distribuite in camere conform propriilor op^iuni,

astfel ca echipa de vizita a putut observa camere in care se aflau doar doua persoane (mama si fiica

din Ucraina), iar in altele mai multe persoane, in func(ie de cat de numeroasa era familia din care

faceau parte. La momentul efctuarii vizitei, majoritatea persoanelor din centru se aflau in camere

la rugaciune sau odihna, motivat de faptul ca era sarbatorita perioada de Ramadan, iar majoritatea

activitatilor (curatenie, prepararea hranei etc.) se desfasurau dupa apusul soarelui.

Cele doua toalete i camerele pentru du erau organizate separat pentru femei i barba^i,

structura lor fiind in masura sa asigure intimitatea celor care le foloseau. Erau dotate cu cate 4

chiuvete, 3 wc-uri turceti i 7 cabine de du. Baile fusesera renovate in anul 2019, insa se putea

observa ca erau intens utilizate, starea de igiena fiind precara.

Bucataria comuna era dotata cu aragaze, chiuvete i mese metalice. Nu era dotata cu

frigidere sau vesela, motivat de faptul ca persoanele cazate in Centru le mutasera in camerele

proprii. Echipa de vizita a putut observa ca starea de igiena era necorespunzatoare, pavimentul

i faianfa de pe perefi erau vechi, sparte i neigienizate, iar cosurile pentru depozitarea

deseurilor menajere erau pline. De asemenea, membrii echipei de vizitare au observat

prezenta insectelor daunatoare pe pavimentul murdar al bucatariei.
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Conform opiniei membrilor echipei, pavilionul nu asigura condifii corespunzatoare

de igiena, de pregatire i depozitare a alimentelor, fiind necesar sa se ia urgent masuri in

acest sens.

Cel de-al doilea pavilion, destinat cazarii persoanelor vulnerabile, avea o capacitate de 30

de locuri, era o cladire nou renovata, cu doua nivele (P+l), dotata cu aparat de aer condi^ionat in

fiecare camera i geamuri termopan. Pentru persoanele cu dificulta^i locomotorii era amenajata o

rampa de acces. Cladirea cuprindea camere de cazare, oficii pentru prepararea hranei, sala pentru

servit masa, toalete i camere de du, sali pentru depozitarea produselor alimentare, sala de joaca

pentru copii. Cura^enia pavilionului era efectuata de persoanele cazate in centru, i in acest

pavilion membrii echipei de vizitare observand ca starea de igiena i curafenia in zona de cazare

nu erau corespunzatoare, perefii, pavimentul i camerele fiind murdare i neingrjite.

Conform informa^iilor furnizate de catre personalul centrului, in ultimul an, la Centrul

Regional Radau^i au fost efectuate numeroase lucrari de imbunata^ire a condi^iilor de cazare,
printre care men^ionam: reabilitarea grupurilor sanitare din primul pavilion de cazare (refacere

instala^ii, inlocuire placaje ceramice, inlocuire obiecte sanitare); inlocuire ui de la grupurile

sanitare, fiind montate unele cu tamplarie PVC; inlocuire ui de acces in primul pavilion de cazare,

fiind montate unele cu tamplarie PVC, prevazute cu feronerie antipanica (deschidere facila din

interior); inlocuire ui de la dormitoare; repararea grupurilor sanitare din Pavilionul de cazare a

persoanelor vulnerabile; refacerea placajelor ceramice ale scarilor de la intrarea in Pavilionul de

cazare a persoanelor vulnerabile i accesul in cabinetul medical etc.
Referitor la acordarea asistentei medicale, pentru monitorizarea starii de sanatate i

acordarea ingrijirilor personale, centrul de^inea un cabinet medical dotat cu pat/canapea de

consultafii, paravan mobil, lampa cu raze ultraviolete , instrumentar medical, mobilier, televizor

i calculator, precum i aparat de urgen^ aprovizionat cu medicamentele i materialele

consumabile prevazute de normativele in vigoare.
Cabinetul medical era organizat i dotat corespunzator cu aparatura, medicamente i

materiale sanitare la aparatul de urgen^a, cu sala de ateptare, sala destinata consulta^iilor i

efectuarii tratamentelor, izolator medical, precum i circuite corespunzatoare normelor igienico-

sanitare impuse de legisla^^a sanitara in vigoare.
Izolatorul medical era compus din 2 camere, fiind dotat i cu bucatarie, baie i loc de]

relaxare. Conform informa^iilor furnizate de catre personalul medical al centrului, in anul 2019 auj

fost cazate persoane care prezentau afecfiuni infecto-contagioase - scabie, pediculoza, Covid-19|
- pe perioada tratamentului pana la vindecare, ulterior fiind cazate impreuna cu alte persoane.\

Se respecta modalitatea de colectare i distrugere a deeurilor medicale i existau substan^e|
dezinfectante. Trusa de prim ajutor era bine dotata i accesibila.j

Exista intocmita Procedura pentru men^inerea sanataiii beneficiarilor, iar cabinetul dotat
corespunzator pentru asigurarea serviciilor de specialitate era autorizat, in condi^iile legii.j

Pentru monitorizarea starii de sanatate a beneficiarului i evidenfa serviciilor medicale

acordate, cabinetul medical de^inea registre de consulta^ii i tratamente. Totodata, erau intocmite

fie de  observa^ie  a  starii   de  sanatate  a  beneficiarului,  in  care  se  men^ionau
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serviciile/interven^iile/tratamentele efectuate. In registru/fia de observa^ie se consemnau numele

beneficiarului i varsta, data efectuarii consultafiei/tratamentului/intervenpei de specialitate,

medicamentele utilizate (denumire, cantitate), materialele sanitare folosite, semnatura personalului

de specialitate i semnatura beneficiarului.

Personalul medical care asigura asistenfa medicala era format din 2 asistenti medicali

generalisti care lucrau in program 8.00-16.00 si 14.00-22.00, cu exceptia zilelor de sambata

si duminica, cand persoanele straine nu beneficiau de asistenta medicala in Centru. In

perioada concediilor de odihna/medicale programul asistentilor medicali era 8.00-16.00.

Avand in vedere aceste aspecte, se impune sa se asigure continuitatea asistentei

medicale in Centru prin angajarea personalului medical necesar, precum si a unui medic,

care sa desfaoare zilnic activitati de preven^ie i curative, care sa poata interveni prompt i

eficient in diverse situafii medicale.

Exista un contract de colaborare cu Spitalul Municipal Radauti. Persoanele straine

programate, in baza unui tabel, erau prezentate in Ambulatoriul spitalului pentru consult sau

investigatii de specialitate, care se decontau din fonduri puse la dispozitie de Inspectoratul General

pentru Imigrari.

Analizand cele mai frecvente afec^iuni pentru care s-au adresat cabinetului medical, atat

minorii, cat i adul^ii caza^i in Centru, medicul echipei a observat ca predominau afeciiunile

respiratorii sezoniere, afecpuni ortopedice, dermatologice, algii cefalice sau dispepsii. In evidenta

cabinetului medical se aflau persoane care prezentau afectiuni cronice cardio-vasculare,

respiratorii, neurologice, pentru care li de administra medicatia recomandata de medicul specialist.

In perioada anterioara efectuarii vizitei, zilnic erau consemnate in registrul de consultatii 20-25

prezentari la cabinetul medical, cu tratamentele aferente.

La nivelul Centrului, prin intermediul organizatiei neguvernamentale ICAR, in cadrul unui

protocol de colaborare, un medic asigura beneficiarilor asistenta medicala. In cadrul proiectului,

persoanelor nou cazate in centru li se efectua un set de analize, conform prescriptiilor medicale.

De asemenea, Fundatia asigura asistenta stomatologies i ochelari de vedere pentru persoanele

straine.

In cazul aparitiei unei urgente se solicitau serviciile specializate prin apelare la 112.

Din informatiile primite de la personalul medical al centrului a reieit ca in anul 2021 i

pana la data efectuarii vizitei, nu fusesera inregistrate decese, tentative de suicid, refuzuri de hrana.

Cu privire la situatia medicala a strainilor caza^i in Centrul Radauti, din informatiile primite

de la personalul centrului i din registrele medicale, au reiesit urmatoarele date statistice:

Numarul de urgenta 112 a fost apelat de 17 ori in anul 2021 si de 9 ori in trimestrul I al

anului 2022.

De asemenea, pe parcursul anului 2021, un numar de 395 straini cazati au primit o forma

de asistenta medicala, 599 straini au fost evaluati la cazarea in Centru, 2 straini au fost internati in

Spitalul Municipal Radauti (infectati cu Covid-19) i 4 femei insarcinate au fost monitorizate.
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In trimestrul I al anului 2022, un numar de 121 straini caza^i au primit o forma de asisten^a

medicala, 435 straini au fost evalua^i la cazarea in Centru; 2 straini au fost interna^ in Spitalul

Municipal Radau^i (infecta^i cu Covid-19) i 1 femeie insarcinata a fost monitorizata.

Persoanele intervievate de membrii echipei de vizitare au fost, in general, multumite de

conditiile din Centru, au declarat ca se simt sprijinite de statul roman, To^ii intervieva^ii au raspuns

negativ la intrebarile privind existen^a unor rele tratamente in Centru sau situa^ii de tortura.

Referitor la acordarea asisten^ei psihologice, conform informa^iilor furnizate de catre

personalul din centru, a reieit ca pe o perioada de 2 ani i 2 luni a existat un psiholog angajat care

acoperea serviciile de asisten^a psihologica, evaluare i consiliere, insa la data efectuarii vizitei

activitatea de asisten^a psihologica se desfaura doar prin intermediul ONG-urilor.

In anul 2021 activitatea de asisten^a psihologica s-a desfaurat la nivelul Compartimentului

de Asisten^a Psihologica constituit la nivelul C.R.P.C.S.A. Radau^i din cadrul Inspectoratului

General pentru Imigrari, conform Avizului de func^ionare nr. 14/18.12.2006 eliberat de Colegiul

Psihologilor din Romania.
Prin activita^ile de asisten^a psihologica s-a urmarit un ansamblu de masuri specific menite

sa asigure capacitatea de func|ionare optima a individului din punct de vedere al parametrilor

psihici in conformitate cu:
-reglementarile internafionale necesare in special pentru respectarea art. 22 (intitulat

,,Evaluarea nevoilor speciale de primire ale persoanelor vulnerabile") din Directiva 2013/33/UE a

Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru

primirea solicitan^ilor de protec^ie internaiionala;
-legislafia primara in domeniu - Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu

modificarile i completarile ulterioare. Conform Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu

modificarile i completarile ulterioare, in categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale

sunt inclui minorii, minorii neinsotiti, persoanele cu dizabilita^i, persoanele in varsta, femeile

insarcinate, parin^ii singuri insotiti de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele

cu afec^iuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme grave de

violen^a psihologica, psihica sau sexuala, ori aflate in alte situa^ii speciale, similare celor

meniionate anterior i a Legii nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de

libera practica;
- legislafia secundara in domeniu - H.G. nr 1251/2006 pentru aprobarea normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania i H.G. nr 788/2005

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004.
Luand in considerare tipurile de asisten^a psihologica stabilite prin PS-IGI-DAI-40 i PS-

IGI-DAI-41, compartimentul asisten^a psihologica a avut in vedere trei pai principali de urmat, i

anume: identificarea timpurie a solicitantilor vulnerabili, evaluarea nevoilor speciale ale acestora

i oferirea de raspunsuri adecvate nevoilor identificate.
Pentru identificarea timpurie a solicitan^ilor vulnerabili a existat o colaborare buna cu

personalul I.G.I., pe toate liniile de munca, care a intrat in contact cu solicitan^ii de azil la

momentul inregistrarii cererii de azil sau orice alta procedura de lucru. Prin observarea atenta a
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comportamentului solicitantilor, ascultarea declaratiilor acestora i studierea documentelor avute

la dispozitie, au rezultat indicii care sa conduca la concluzia existentei unor posibile vulnerabilitati.

Surse de informatii utilizate au fost si declarati^e altor solicitanti sau observatiile personalului

ONG-urilor active din centru sau UNHCR.

Evaluarea nevoilor speciale s-a realizat in cadrul asisten(ei psihologice profilactice prin:

evaluarea psihologica la sosirea in centru i prin profilaxia psihologica (materiale informative,

activita^i de grup i/sau individuale).

Cu privire la evaluarea psihologica la sosirea in centru, a fost realizata in eel mai scurt

termen, pentru a stabili daca un solicitant face parte dintr-o categorie vulnerabila, atunci cand

exista suspiciuni in acest sens. Delimitarea intre categorii nu a fost intotdeauna clara i categoriile

s-au suprapus in unele cazuri. Astfel, o persoana a fost inclusa in mai multe categorii; de exemplu:

un minor cu probleme mentale; o femeie insarcinata este i victima a traficului de persoane sau

victima a unei practici nocive cum ar fi mutilarea genitala feminina (MGF). Pe de alta parte, o

persoana care nu e incadrabila intr-o categorie anume, poate avea nevoi speciale de receptie i

procedurale (de exemplu, un barbat singur, care in aparenta este perfect sanatos, dar datorita

experientelor suferite sau a diferentelor culturale prezinta un grad ridicat de inadaptare la viata de

zi cu zi).

Evaluarea nevoilor speciale ale solicitantilor in cazul carora existau semne de

vulnerabilitate a reprezentat o etapa cheie in functie de care au putut fi luate masurile adecvate. La

identificarea problemelor cu care se confruntau migran(ii, s-a constatat ca unii solicitanti aveau

idei clare despre problemele cu care se confruntau, altii nu.

Din informatiile ftirnizate de catre personalul centrului a reiesit ca, in anul 2021, au fost

identificate urmatoarele categorii de persoane vulnerabile din punct de vedere psihologic: persoane

cu tulburari mintale, persoane care au fost supuse violului sau altor forme grave de violen^a

psihologica, fizica sau sexuala, LGBTI si persoane cu nevoi de gen.

Termenul de tulburari mentale acopera o gama larga, de la probleme psihiatrice cronice

pana la stari mentale temporare. Simptomele variaza in timp, fund influentate in mare masura de

conditiile de viata dificile i stresante. Ex.: combinatii anormale de ganduri, perceptii, emotii,

comportamente in relatia cu sine i ceilalti, abuzul de substante, diferitele tulburari cauzate de

trauma.

Violenta de orice fel, inclusiv cea sexuala se poate intalni in cazul femeilor, barbatilor, dar

si al copiilor, agresorii putand fi straini (cum ar fi traficanti, calauze), dar i alti membri ai familiei.

Are o puternica incarcatura culturala si e practicata in scopul mentinerii controlului in interiorul

familiei/comunitatii, in special fata de acei membrii care au incalcat anumite credinte religioase/un

anume cod al onoarei.

Din aceasta categorie s-au identificat situa(ii de expunere a persoanelor la: violenta sexuala;

violenta fizica; violenta psihologica/emotionala; practici nocive cum ar fi mutilarea genitala

feminina (MGF), casatoria timpurie, casatoria fortata.

Din categoria tulburarilor mintale au fost identificate in anul 2021, trimestrial, urmatoarele

persoane:
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-Trim. I -12 persoane (6 Afganistan, 4 Somalia, 1 Ucraina, 1 Irak)

-Trim. II -7 persoane (1 Camerun, 1 Iran, 2 Afganistan, 1 R. Moldova, 2 Somalia)

-Trim. Ill -3 persoane (1 Camerun, 1 Iran, 1 Afganistan)

-Trim. IV -6 persoane (3 Irak, 1 Somalia, 1 Eritreea, 1 Afganistan

Din categoria persoanelor supuse oricaror forme de violenta, au fost identificate in anul

2021, trimestrial, urmatoarele persoane:

-Trim. I -3 persoane (2 Somalia, 1 Afganistan)

-Trim. II -3 persoane (1 Camerun, 2 Somalia)

-Trim. IV -18 persoane (1 Irak,l Eritreea, 16 Somalia).
Profilaxia psihologica a constat in identificarea eventualelor vulnerabilitati psihice i

desfaurarea de programe menite sa ii asigure individului capacitatea de a face fata mediului bio-

psiho-social, astfel ca, in anul 2021, in cadrul activitatilor de profilaxie psihologica s-au desfaurat

activitati de distribuire a unor materiale informative, 24 activit^ de grup i 308 activitati

individuale.
De asemenea, s-a desfaurat programul de profilaxie ,,Non-stereotipuri- Egalitate de anse

intre femei i barba^i", cu scopul dezvoltarii de atitudini i comportamente nonviolente pentru

atingerea obiectivului "toleran^a zero" fata de violenta domestics i violenta sexualS.
Conform informatiilor furnizate de catre personalul centrului, in cadrul activitStii de

profilaxie s-au desfaurat i urmatoarele actiuni:
-Campanii de informare a persoanelor imigrante/refugiate privind legislatia din Romania -

dreptul la siguran^S i integritate corporals, servicii de suport i modalitSti de raportare in caz de

abuz;
-Derularea unor activit^ de informare a copiilor, tinerilor i p&rintilor privind gestionarea

pericolelor in legSturS cu accesarea platformelor de socializare online;
-Alinierea la initiativele Comisiei Europene privind armonizarea unor forme specifice de

violenta bazata pe gen (in conformitate cu articolul 83 alineatul (1) TFUE), aa-numitele

Eurocrimes i/sau la masurile suplimentare pentru prevenirea i combaterea unor forme specifice

de violenta bazata pe gen, inclusiv pentru hartuire sexuala i abuz impotriva femeilor, mutilare

genitala feminina.
Tot in categoria profilaxiei s-a desfaurat programul "Autocunoatere i dezvoltare

personals". Acest program a urmarit identificarea timpurie a semnelor, simptomelor tulburSrilor

psihice i remisiunea starilor disfunctionale, mentinerea sanatatii psihice, precum i creterea

performantelor personale.
Dupa etapa de identificare a nevoilor speciale, personalul de specialitate a discutat cu

solicitantii care sunt actiunile necesare pentru acoperirea nevoilor identificate, reunite in planuri

de actiuni desfaurate pe o perioada de 3 luni calendaristice, urmarind ca obiective, acordarea de

asistenta psihologica pentru prevenirea, identificarea i gestionarea reactiilor specifice (anxietate,
depresie, probleme psihosomatice, comportamentale), dezvoltarea rezilientei psihologice i/sau

remisiuni/ameliorari ale problemelor psihologice. Aceste actiuni au fost cuprinse in etapa de

asistenta psihologica primara.
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Din informatiile primite de la personalul de specialitate, s-a observat o evoiufie a

numarului de persoane asistate, precum si o cretere a numarului de persoane cu probleme

de natura psihologica fafa de anul 2020, astfel ca membrii echipei de vizita re considera

necesar sa se continue demersurile pentru organizarea concursului de ocupare a postului de

psiholog, in conformitate cu prevederile Iegale.

Avand in vedere numarul mare al minorilor inregistrati in ultima perioada, in

contextul socio-politic existent, precum si a faptului ca dislocarea din mediul din care provin

in contextul razboiului constituie un eveniment traumatic pentru acestia, avand in vedere si

particularitatile psihologice ale acestei etape de varsta (amintite mai sus), membrii echipei

de vizitare considera necesar sa se implementeze masuri apte a contribui la imbunatatirea

situatiei acestora, oferind servicii integrate pentru a raspunde prompt nevoilor copiilor la

momentul sosirii in Romania, pe perioada procedurii de azil si dupa obtinerea protectiei

internationale, in vederea integrarii in plan social si educational. Ca exemple de astfel de

masuri, mentionam activitati de consiliere psihologica pentru persoanele vulnerabile rezidente ale

centrului, cu atentie sporita asupra mamelor i copiilor, activitati terapeutice (artterapia- terapia

prin desen care este un mijloc de exprimare a trairilor i a conflictelor interioare, o modalitate de

diminuare a tensiunii emotionale acumulate i de exteriorizare a emotiilor; ludoterapia -

exercitii/jocuri de grup pentru facilitarea interactiunii i cunoasterii intre solicitantii de azil, din

culturi i etnii diferite, pentru facilitarea comunicarii; tehnici de managementul conflictelor etc.).

Referitor la activitatea de asistenta sociala desfasurata in centru, aceasta era derulata de
catre specialistii organizatiilor neguvernamentale care desfaurau activitati in centru, dar exista i
un asistent social, angajat al centrului care, la momentul vizitei, se afla in concediu pentru cresterea
copilului.

Organizatiile neguvernamentale care derulau Proiecte in centru erau: Fundatia ICAR,
J.R.S. - Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati din Romania, C.N.R.R. - Consiliul National Roman
pentru Refugiati, Salvati Copiii Romania, AIDRom - Asociatia Ecumenica a Bisericilor din
Romania.

Organizatiile neguvernamentale prezente in centru dezvoltau diferite programe,
complementare serviciilor asigurate de statul roman, de asistenta medicala, juridica, sociala sau
psihologica, adresandu-se tuturor categoriilor de persoane aflate in centru, in functie de
particularitatile i necesitatile fiecarei categorii.

Astfel, activita^ile principale efectuate pentru integrarea in societatea romaneasca a
beneficiarilor unor forme de protec^ie erau axate in principal pe urmatoarele nevoi identificate la
strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania in anul 2021 si primul trimestru al anului
2022, sau care au au fost preluati in evidente cu programe in derulare: nevoia de inva^are a limbii
romane, nevoia de informare i acomodare la specificul cultural al societa^ii romane^ti precum si
nevoia de consiliere in vederea accesului la un loc de munca, educa^e, locuin^a, asisten^a medicala
i asisten^a sociala.

Avand in vedere necesitatile identificate la nivelul rezidentilor centrului, specialistii
organizatiilor prezente in centru au stabilit mai multe obiective a caror scop final se concretiza in
integrarea in societatea romaneasca a beneficiarilor:

-Participarea la cursul de inva^are a limbii romane;
-Participarea la sesiunile de orientare culturala;
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-Participarea la sesiuni de consiliere i asistentS in vederea accesului la educa^e;
-Participarea la sesiuni de consiliere i asistentS in vederea accesului pe pia^a fortei de

muncS;
-Participarea la sesiuni de consiliere i asistentS in vederea accesului la asistentS medicals

i psihologica;
-Participarea la sesiuni de consiliere i asistentS in vederea dobandirii unei locuinte;
-Participarea la sesiunile de consiliere in vederea accesului la beneficiile sociale i

acordarea de asistentS materials.
Pentru atingerea obiectivelor propuse, la nivelul centrului se aflau in derulare urmStoarele

proiecte implementate de organiza^iile neguvernamentale partenere i finan^ate prin Programul
Na^ional - Fondul pentru Azil, Migra^e i Integrare:

Fundafia ICAR - Proiect "Integrarea strainilor cu edere legala in societatea
romaneasca - INTEG-RO" - activitatea principals a proiectului o constituia asisten^a oferitS la
integrarea socials a beneficiarilor unei forme de protectie (BPI) i a strSinilor cu edere legalS in
Romania (RTT) prin consolidarea unui model de integrare regionalS conform cerin^elor
Programului Na^ional - Fondul pentru Azil, Migra^e i Integrare (PN FAMI).

ICAR - Proiect: ,,Asigurarea Sanatafii pentru Solicitantii de Azil din Romania (ASIG
- RO)"—grupul tintS al proiectului erau solicitantii de azil aflati in evidenta centrului, cSrora le
erau oferite urmStoarele activitSti/servicii: consilieri psiho-sociale i psihologice de grup;
consilieri psihologice individuale i de familie; informare i consiliere cu privire la sistemul de
asistentS medicals din Romania, drepturi i obligatii, norme de igienS i sSnState publicS;
consultatii medicale generale i de specialitate; beneficierea de tratamente medicamentoase, teste,
analize i alte investigatii medicale; decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperSrii
functionale; acordarea unei atentii speciale persoanelor vulnerabile(minori i minori neinsotiti,
femei insSrcinate, familii monoparentale, femei singure, persoane cu boli cronice, persoane cu
dizabilitSti).

U.N.H.C.R. - Inaltul Comisariat al Na|iunilor Unite pentru Refugia|i -prin
intermediul C.N.R.R. - proiectul oferea asistentS i consiliere privind procedura de azil,
informarea persoanelor din centru cu privire la drepturile i obligatiile solicitantilor de azil,
organizaiile neguvernamentale active in Centru, loca^e, programul zilnic, activitStile desfaurate;
informatii privind Regulamentul intern al Centrului i consecintele incSlcSrii regulilor; prezentarea
generals a Centrului RSdSuti; Pentru cei care locuiau in afara centrului erau ,de asemenea,
furnizate servicii de consiliere.

O.I.M. - Organiza^ia Internationals pentru Migrafie. Organizatia nu avea un
reprezentant permanent in cadrul Centrului, dar cererile erau preluate prin intermediul JRS.
Obiectul principal al proiectului este asigurarea serviciilor specifice pentru migrantii care aleg
repatrierea voluntarS umanitar asistatS i creterea nivelului de autosustinere i readaptare in tara
de origine;

J.R.S. - Serviciul Iezuitilor pentru Refugiati din Romania - proiectul "O noua casa -
Noi inceputuri" - Prin proiect se urmSrea asigurarea accesului la locuinte al beneficiarilor de
protectie internationals. In cadrul acestuia, in urma evaluSrii nevoilor, beneficiarii de protectie
internationals (BPI) erau consiliati in vederea inchirierii unor locuinte, le era mediatS relatia cu
proprietarii, erau sprijiniti in ceea ce privete folosirea utilitStilor i a dotSrilor aferente. In limitele
unor plafoane, era decontatS chiria i plata utilitStilor.
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C.N.R.R. - Consiliul National Roman pentru Refugiati. "Asistenta juridica
specializata pentru solicitantii de azil in Romania" - Obiectivul general al proiectului il
reprezenta asigurarea consilierii si asistentei juridice specializate pentru toti solicitantii de azil
care doresc acest lucru, pe parcursul intregii proceduri de azil (inclusiv a procedurii Dublin),
beneficiarilor de protecjie internafionala a caror situa^e era reanalizata sau care formulasera cereri
de reunificare a familiei potrivit Legii nr. 122/2006 cu modificarile i completarile ulterioare.

AIDRom - Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania - Proiect "A.C.A.S.A. -
Asistenta Sociala Complexa pentru Solicitantii de Azil" - Obiectivul general al proiectului era
reprezentat de imbunatatirea situa^iei solicitantilor de azil din centru prin promovarea unui sistem
de asisten^a sociala si materiala complementar^ i servicii specializate in vederea creterii nivelului
de trai al solicitantilor de azil in Romania.

SALVATI COPIII ROMANIA + JRS - Incluziunea sociala a migrantilor prin
implicarea comunitatilor locale. Salvati Copiii Romania oferea servicii educationale si sociale
adaptate nevoilor specifice ale copiilor solicitanti de azil, beneficiari de protectie internationals si
refugiati relocati, precum si familiilor acestora. Concret, organizatia urmarea asigurarea accesului
la educatie, invatarea limbii romane, adaptare socio-culturala, asigurarea accesului la servicii
sociale i medicale, precum si asistenta materiala pentru asigurarea nevoilor de baza.

Organizatia Salvati Copiii Romania a derulat un proiect, in perioada iulie 2021 -
decembrie 2021, denumit Basic needs for migrant children, finantat de Save the Children Italy,
prin care s-au oferit pachete cu alimente, imbracaminte, incalfaminte i produse igienico-sanitare
pentru 1200 de beneficiari (1000 copii si 200 adulti).

Referitor la activitdtile socio-culturale, educationale $i recreative, in anul 2021 i
trimestrul I al anului 2022 centrul, impreuna cu organizatiile neguvernamentale partenere, a
organizat mai multe activitati in centru, dar i in comunitate, iar beneficiarii au fost implicati in
activitati de voluntariat in cadrul comunitatii, in conditiile permise de evolutia pandemiei. Astfel,
in luna martie (2021 i 2022) s-au organizate activitati dedicate femeilor cazate in centru, in luna
iunie 2021 a fost sarbatorita Ziua copilului i Ziua Refugiatului i au avut loc actiuni de conservare
i dezvoltare a unui mediu sanatos intitulate "Gandeste verde, gandeste curat!" care s-au desfasurat

in zona "Voievodeasa" din comuna Sucevita, pentru formarea culturii si a eticii geo-ecologice. In
trimestrul III (2021) au fost initiate activitati si proiecte educationale specifice inceptului noului
an scolar 2021-2022, realizate in colaborare cu coli cu care centrul are dezvoltate parteneriate
educationale. In trimestrul IV al anului 2021 s-au desfa^urat activitati specifice sarbatorilor de
iarna.

In ceea ce priveste facilitatile pentru respectarea anumitor drepturi, activitati sportive,
culturale, socializare si recreere, centrul dispune de o camera multiconfesionala destinata
practicarii religiei de catre beneficiari, loc de joaca pentru copii in exterior, loc de joaca pentru
copii amenajat si do tat in interior, teren de sport cu gazon sintetic in exterior, sala de sport/fitness
in interior dotata cu echipamente si aparate specifice.

De asemenea, centrul dispunea de cateva zeci de volume in limbile romana ^i engleza, dar
i de jocuri de rummy, sah, table, puzzle-uri care puteau fi puse la dispozitia rezidentilor.

In ceea ce priveste dreptul la informare al beneficiarilor, s-a constatat ca existau pliante de
prezentare a centrului in mai multe limbi (araba, engleza etc.), iar in sala in care se desfasurau
cursurile de limba romana (club) exista i un televizor conectat la reteaua de televiziune prin cablu.

in timpul vizitei in centru s-a putut observa ca la avizier erau afisate diverse documente

(drepturi si obligatii, extrase din regulamentul centrului) in mai multe limbi vorbite de beneficiari.
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1.Asigurarea serviciilor corespunzatoare beneficiarilor, prin angajarea de personal pe

posturile vacante, avand in vedere ca la data efectuarii vizitei erau vacante unele posturi printre

care: 1 post psiholog i 1 post medic.
2.Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea unor lucrari de repara^ie i modernizare a

spa^iului in care era organizata bucataria centrului, motivat de faptul ca la data efectuarii vizitei

bucataria nu asigura condi^ii corespunzatoare de igiena, de pregatire i depozitare a alimentelor,

pavimentul i faian(a de pe pere^i erau vechi, sparte i neigienizate, courile pentru depozitarea

deeurilor menajere erau pline, iar insectele daunatoare erau prezente pe pavimentul murdar.

RECOMANDA
a)   Conducerii Inspectoratului General pentru Imigrari sa intreprinda masurile

legale care se impun pentru:

vizitei in centru s-a constatat ca nu au existat plangeri referitoare la nerespectarea drepturilor
persoanelor aflate in centru in perioada analizata (2021-2022 - pana la data vizitei).

Referitor la asigurarea dreptului la muncd al persoanelor aflate in evidenfa Centrului,
demersurile efectuate de centru pentru respectarea dreptului la munca al beneficiarilor unei forme
de protec^ie i a solicitan^ilor de azil care au ob^inut dreptul 1-a munca, s-au realizat prin men^inerea
unei rela^ii de colaborare cu A.J.O.F.M. - punct de lucru Radau^i in vederea identificarii locurilor
de munca vacante, precum i prin sus^inerea unor campanii de informare in centru cu sprijinul
material al Biroului Migra^e Suceva i al I.T.M. Suceava.

Scopul campaniilor de informare a constat in furnizarea de informa^ii referitoare la
condi(iile de angajare in Romania, drepturile persoanelor angajate, legisla^ia muncii i s-au
concretizat in desfa^urarea unor sesiuni de informare transmise online de catre specialitii din
cadrul agen^iilor, precum i printr-un numar de 21 diseminari de oferte de munca, transmise
periodic, (in perioada 2021-2022 pana la momentul vizitei) de la angajatori locali i de la
A.J.O.F.M. - punct de lucru Radau^i. Urmare a acestor eforturi conjugate, in perioada analizata
(2021-2022 pana la data vizitei), s-a realizat angajarea unui numar de 18 beneficiari ai unei forme
de protec^ie. Totui, potrivit informa^iilor furnizate de catre conducerea centrului, cei mai mul(i
dintre ceta^enii ucrainieni care au gasit un loc de munca s-au angajat prin intermediul rudelor sau
al cunotin(elor, fara a fi sprijini^i de personalul centrului.

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:

Raport de vizit^: Centrul Regional de Proceduri ^i Cazare pentni Solicitantii de Azil RSdau^i, judejul Suceava

Referitor la respectarea dreptului la petijionare al beneficiarilor, s-a constatat ca in centru
exista o cutie in care pot fi depuse sugestiile i reclama^iile beneficiarilor. De asemenea, toate
solicitarile beneficiarilor erau inregistrate intr-un registru. Referitor la acest aspect, in timpul



Do m en i id privind
prevenirea torturii - MNP

Bacau, 08.06.2022

b) Conducerii Centrului Regional de Proceduri si Cazare pentru Solicitantii

de Azil Radauti, judetul Suceava sa intreprinda masurile legate

care se impun pentru:

1.Efectuarea demersurilor pentru reabilitarea spatiilor de cazare i pregatire a hranei, prin

igienizarea acestora, inlocuirea instalatiilor uzate, achizitionarea de  mobilier i aparatura,

igienizarea saltelelor etc.

2.Dotarea bucatariei cu aparatura i mobilierul necesare prepararii i depozitarii hranei in

conditii igienico-sanitare corespunzatoare;

3.Antrenarea si indrumarea beneficiarilor in activitati de igienizare i autogospodarire, avand

in vedere ca la data efectuarii vizitei starea de igiena din centru era necorespunzatoare;

4.Continuarea implementarii unor masuri apte a contribui la imbunatatirea situatiei minorilor,

prin oferirea de servicii integrate pentru a raspunde prompt nevoilor copiilor la momentul sosirii

in Romania, pe perioada procedurii de azil i dupa obtinerea protectiei intemationale, in vederea

integrarii in plan social i educational.

Raport de vizit^: Centrul Regional de Proceduri i Cazare pentru Solicitantii de Azil Radaup, judeful Suceava


