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Catre,

AVOCATUL POPORULUI
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie

Doamnei Renate WEBER -Avocatul Poporulut

Stimatd doamnd,

In contextul conflictului din Ucraina, avand in vedere a^ezarea din punct de vedere

geografic, Centrul Regional de Proceduri i Cazare a Solicitan^ilor Radau^i a fost supus

unei presiuni constante si continue, asigurand activitatile specifice inclusiv in Tabara

Siret, in cadrul mecanismului de raspuns umanitar implementat de Romania pentru
gestionarea numarului mare de persoane care au sosit in tara noastra. Astfel, pentru

gestionarea in bune condi^n a situa^iei operative, activitatea Centrului Regional Radau^i
a fost sprijinita cu personal delegat atat de la nivel central cat i de la nivelul altor

centre ^i structuri teritoriale ale IGI iar pentru a asigura spatii suficiente de lucru i

a^teptare, atat in curtea centrului cat i in Tabara Siret au fost amenajate containere

dotate cu tehnica de lucru si mobilier (mese, scaune, paturi i cazarmamentul necesar).

In acest context, la data de 14.04.2022, o echipa din cadrul institu^iei dumneavoastra, a
efectuat o vizita la centrul men^ionat mai sus, in urma careia a fost intocmit Raportul

privitid vizita desfdsurata la Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitanfilor

de Azil Rddaufi, judeful Suceava. Ca urmare a recomandarilor efectuate in cadrul

acestuia, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Cu privire la (1) Asigurarea serviciilor corespunzdtoare beneficiarilor, prin angajarea

de personal pe posturile vacante, avand in vedere ca la data efectudrii vizitei erau

vacante unele posturi printre care: 1 post psiholog si 1 post medic facem precizarea ca
postul de psiholog a fost incadrat pana la data de 01.03.2022. In vederea, reocuparii

acestuia, func^ia a fost scoasa la concurs, fiind publicat in acest sens anuntul de concurs
nr. 28011/30.06.2022. De asemenea, va informant ca, in prezent, se afla in vigoare OUG

nr. 80/2022 privind reglementarea unor masuri in domeniul ocuparii posturilor in
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sectorul bugetar, care stipuleaza suspendarea ocuparea prin concurs sau examen a

posturilor vacante sau temporar vacante intre data de 1 iulie 2022 i data de 31

decembrie 2022.

Referitor la (2) Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea unor lucrdri de

reparatie si modernizare a spatiului in care era organizatd bucdtdria centrului,

motivat de faptul cd la data efectudrii vizitei bucdtdria nu asigura conditii
corespunzdtoare de igiend, de pregdtire si depozitare a alimentelor, pavimentul si

faianta de pe pereti erau vechi, sparte si neigienizate, cosurile pentru depozitarea
deseurilor menajere erau pline, iar insectele ddundtoare erau prezente pe pavimentul

murdar, mentionam faptul ca, la data de 06.07.2022, Centrul Regional de Proceduri si
Cazare a Solicitantilor de Azil Radauti a inaintat o solicitare catre Inspectoratul General

pentru Imigrari, pentru suplimentarea bugetului destinat lucrarilor de reparatie si

igienizare a spatiului de preparare a hranei.

AIn ceea ce priveste recomandarile adresate Conducerii Centrului Regional de Proceduri

si Cazare pentru Solicitantii de Azil Radauti, judetul Suceava, va informam cu privire la

urmatoarele:

1.Efectuarea demersurilor pentru reabilitarea spatiilor de cazare si pregdtire a

hranei, prin igienizarea acestora, inlocuirea instalatiilor uzate, achizitionarea

de mobilier si aparaturd, igienizarea saltelelor etc.:

Asa cum s-a mentionat mai sus, Centrul Regional de Proceduri si Cazare a Solicitantilor

de Azil Radauti a solicitat Inspectoratului General pentru Imigrari suplimentarea
bugetului destinat lucrarilor de reparatie si igienizare, fonduri ce urmeaza a fi utilizate

pentru inlocuirea placarilor ceramice din spatiul de preparare a hranei si igienizarea

acestor spatii de prin efectuarea de reparatii si aplicarea de zugraveli.

2.Dotarea bucdtdriei cu aparatura si mobilierul necesare prepardrii si depozitdrii

hranei in conditii igienico-sanitare corespunzdtoare.

Inspectoratul General pentru Imigrari implementeaza proiectul "Asigurarea asistentei
materiale si a capacitatii de procesare pentru persoanele cazate in Centrele Regionale de

Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil prin achizitia de bunuri"
ROFAMI2021OS1P23. Proiectul are ca scop imbunatatirea conditiilor de receptie la

nivelul celor sase Centre Regionale de Proceduri si Cazare a Solicitantilor de Azil prin
achizitionarea de bunuri pentru dotarea acestora cu materiale de cazarmament,

mobilier, electrocasnice, materiale necesare pregatirii si servirii hranei, bunuri ingrijire
copii, utilaje intretinere spatii verzi, echipamente si bunuri IT, etc. masura ducand la

asigurarea unui standard demn de viata solicitantilor de azil cazati in centrele regionale

IGI, in conformitate cu standardele legale nationale, europene si internationale

aplicabile si la asigurarea capacitatii de procesare a cererilor de azil din punct de vedere



tehnic. In acest cadru, CRPCSA-RSdSuti va fi dotat cu aragaze, aspiratoare, frigidere,

masinS de spSlat vase automata, tacamuri, mese cu blat din inox, mese cu schelet

metalic, scaune, etc.

3.Antrenarea $i  indrumarea  beneficiarilor  in  activitdti  de  igienizare  si

autogospoddrire, avdnd in vedere cd la data efectudrii vizitei starea de igiend in

centra era necorespunzdtoare:

La nivelul centrului, periodic sunt organizate sedinte de consiliere a persoanelor cazate
cu privire la mentinerea stSrii de curStenie precum si la programul zilnic si sSptSmanal

de curatenie, in special in contextul mSsurilor de profilaxie care au fost implementate in

vederea prevenirii si limitSrii rSspandirii cazurilor de imbolnSvire cu virusul Covid-19.

De asemenea, in cadrul proiectului Asistentd sociald complexd pentru solicitantii de

azil FAMI/20.02.03.01, implementat de Asociatia EcumenicS a Bisericilor din Romania
AID Rom, este prevSzutS o activitate sSptSmanalS de curatenie i intretinere a spatiilor

interioare i exterioare ale Centrelor, fiind puse la dispozitie materiale de curatenie

suplimentare celor oferite de I.G.I.

Facem precizarea cS pentru a antrena persoanelor cazate in activitSti de igienizare si
autogospodarire, de intretinere a spatiilor interioare/exterioare, Inspectoratul General

pentru ImigrSri procedeazS la acordarea unui supliment la alocatia de hrana, conform
art. 55, alin. 9 si 10 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 1222 privind azilul

in Romania, actualizatS, cu modificSrile si completSrile ulterioare, dificultStile

intampinate rezultand din diferentele culturale, lipsa educatiei initiate in ceea ce
priveste respectarea normelor de igiena personala si de intretinere a spatiilor de cazare
si preparare a hranei, precum si din nerespectarea graficului de curatenie, atunci cand

nu sunt supravegheati indeaproape de personalul IGI.

4.Continuarea implementdrii unor mdsuri apte a contribui la imbundtdtirea

situatiei minorilor, prin oferirea de servicii integrate pentru a rdspunde prompt
nevoilor copiilor la momentul sosirii in Romania, pe perioada procedurii de azil

si dupd obtinerea protectiei internationale, in vederea integrdrii in plan social si

educational
Exista o preocupare permanenta pentru aplicarea procedurilor de lucru adaptate la

specificul categoriei din care fac parte persoanele vulnerab^e, acestea beneficiind in eel

mai scurt timp de masuri de asistenta specifics, inclusiv asistentS psihologicS, in

conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru cazurile speciale se intocmesc

planuri de interventie cu mSsuri concrete.

In cazul minorilor neinsotiti, se solicits, de indatS, desemnarea unui reprezentant legal

din partea D.G.A.S.P.C.. TotodatS, acestia beneficiazS de sesiuni de consiliere si

informare suplimentarS, realizate de cStre personalul centrului i al ONG-urilor care

desfSsoarS activitSti la nivelul centrului in cadrul proiectelor cu finantare FAME



in ceea ce priveste nevoile speciale de receptie, minorii neinsotiti sunt cazati in centrele

specializate din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, ori,
daca au peste 16 ani, in functie de optiunea exprimata, pot ramane in Centru si pot fi

cazati impreuna cu membri ai familiei/comunitatii din care fac parte.

AIn acest context, necesitatea prezentei reprezentantului legal in centru in perioada

premergatoare interviurilor planificate a fost abordata si in cadrul sesiunilor de

coordonare a membrilor echipei locale de sprijin, organizate de catre Institutia

Prefectului Suceava, intalniri la care participa inclusiv reprezentanti din cadrul

autoritatilor publice locale de pe raza judetului Suceava.

in ceea ce priveste educatia, mentionam ca minorii solicitanti de azil sunt inscrisi in

sistemul national de invatamant si la cursul pregatitor de limba romana desfasurat de
Ministerul Educatiei Nationale si beneficiaza de alocatia de stat acordata minorilor, in

aceleai conditii ca pentru cetatenii romani.

De asemenea, dupa obtinerea unei forme de protectie, complementar asistentei
guvernamentale, activitati specifice de integrare sunt derulate si prin intermediul

proiectelor cu finantare europeana. Acestea sunt destinate persoanelor vulnerabile

identificate din randul cetatenilor straini cu drept de edere pe teritoriul Romaniei si
sunt concentrate in cadrul unor centre regionale de integrare, la nivelul Sucevei si al

judetelor Botoani, Iai i Piatra Neamt, fiind implementat proiectul - "Integrarea
strainilor cu sedere legala in Romania - INTEG - RO" FAMI 20.02.01.01 (3),
implementat de Fundatia ICAR. in cadrul acestuia, strainii minori care au obtinut o

forma de protectie beneficiaza de decontarea costurilor ocazionate de inscrierea la

gradinita, After School, rechizite etc.

Cu deosebitd consideratie,


