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RR  OO  MM  ÂÂ  NN  II   AA  

Avocatul  PoporuluiAvocatul  PoporuluiAvocatul  PoporuluiAvocatul  Poporului    
Ombudsman  

Str. Eugeniu  Carada, nr. 3, Sector 3,  Bucureşti 
 

Telefon +40-21-312.71.01  Fax: +40-21-312.49.21  Internet: http://www.avpoporului.ro  E-mail: avp@avp.ro 

 

Avocatul Poporului recomandă, în urma unei vizite inopinate, îmbunătățirea 
condițiilor de detenție din Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al 

Inspectoratului de Poliție Județean Dolj 
 
 
                Avocatul Poporului a emis o Recomandare către conducerea Centrului de 

Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, în care se 

prevede luarea de măsuri legale pentru:   

• asigurarea unui iluminat de veghe separat de iluminatul artificial; 

• îmbunătăţirea iluminatului artificial care să suplinească luminarea necorespunzătoare 

în timpul zilei a camerelor de deţinere;  

•  refacerea  instalaţiei electrice a centrului, astfel încât să se asigure funcţionarea 

aparatelor de aer condiţionat montate; 

• dotarea camerelor cu mobilier pentru păstrarea bunurilor personale; 

• înlocuirea cazarmamentului vechi şi uzat ( saltele, pături, lenjerie);  

• amenajarea curţilor de plimbare pentru a putea fi folosite şi în condiţii meteo 

nefavorabile; dotarea curţilor de plimbare cu băncuţe; 

• suplimentarea măsurilor pentru asigurarea curăţeniei şi igienizării centrului, în special 

a  grupului sanitar comun şi a camerei de duş; 

• repararea şi înlocuirea instalaţiilor sanitare din grupul sanitar comun şi din sala de 

duşuri; 

• compartimentarea camerei de baie comună, astfel încât să fie asigurată intimitatea 

persoanelor cazate, la folosirea duşurilor; 

• identificarea soluţiilor în vederea amenajării de spaţii sanitare în toate camerele în 

care acestea lipsesc, astfel încât persoanele private de libertate să nu mai depindă de 

personalul de supraveghere pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice; 

• delimitarea spaţiilor de cazare de grupurile sanitare; aerisirea corespunzătoare a 

grupurilor sanitare, în camerele care aveau în dotare duş şi toaletă;    
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• asigurarea materialelor igienico-sanitare, având în vedere că la data vizitei acestea nu  

mai fuseseră distribuite din luna iunie 2015; 

• identificarea posibilităţii de a asigura permanenţa asistenţei medicale în cadrul 

Centrului Medical Judeţean Dolj; 

• efectuarea de demersuri la unitatea penitenciară care distribuie hrana centrului, în 

vederea îmbunătăţirii calităţii acesteia; 

• examinarea oportunităţii  amenajării unei săli de mese, la nivelul centrului. 

 

                Recomandarea Avocatului Poporului este urmarea vizitei inopinate efectuate de către 

reprezentanții Departamentului pentru prevenirea torturii în locurile de detenție, în 22 octombrie 

2015, la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectiratului de Poliție Județean Dolj. Din 

echipa de vizită au făcut parte: un reprezentant al Avocatului Poporului-Centrul Zonal Craiova, un 

medic, un asistent social și un reprezentant al unei organizații neguvernamentale. Obiectul vizitei 

l-a constituit verificarea condiţiilor de detenţie, tratamentele aplicate persoanelor private de 

libertate, modul cum sunt respectate drepturile şi libertăţile acestora. 

 

                La data efectuării vizitei, se aflau în custodia Centrului de Reţinere şi Arestare 

Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj un număr de 28 de persoane private 

de libertate încarcerate, din care 27 arestaţi preventiv şi un reţinut; dintre aceştia 26 arestaţi pentru 

o perioadă mai mică de 3 luni şi un arestat pe o perioadă între 3 şi 6 luni. Din cele 28 de persoane 

încarcerate, trei erau femei. 

 

                În cadrul discuțiilor membrilor echipei de vizită cu persoanele deținute în Centru, 

acestea din urmă au invocat: iluminatul natural deficitar în unele camere; lipsa intimităţii la 

cabinele de duş şi la toaletele din camerele de deţinere; saltelele de calitate proastă; prezenţa 

igrasiei în una din camere; programul  necorespunzător de distribuire a apei calde; condiţiile de 

servire a mesei; calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a hranei; numărul insuficient de personal 

medical pentru rezolvarea solicitărilor de consultaţii; lipsa medicamentelor necesare asigurării 

tratamentelor prescrise; nedistribuirea materialelor igienico-sanitare pentru asigurarea igienei 

personale, curăţeniei în spaţiile de cazare şi în grupurile sanitare. Echipa de vizită a purtat discuții 

și cu reprezentanții conducerii Centrului, fiind remarcată preocuparea acestora pentru 

îmbunătățirea condițiilor de custodiere a persoanelor încarcerate. Reprezentanții conducerii 

Centrului au subliniat însă faptul că se confruntă cu lipsa fondurilor pentru efectuarea unor lucrări 

de îmbunătăţire. 
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                Au fost verificate în cadrul vizitei și condițiile de cazare ale persoanelor deținute. În 

privința camerelor s-a constatat, între altele, faptul că, acestea fiind plasate la demisolul clădirii, 

erau slab iluminate natural, iar iluminatul artificial era folosit şi pe timpul zilei. Toate camerele 

erau dotate cu aparate de aer condiţionat care nu erau funcţionale datorită subdimensionării 

instalaţiei electrice a centrului. Mobilierul existent în camere era insuficient şi nu asigura 

persoanelor private de libertate condiţii pentru servirea mesei şi depozitarea obiectelor personale. 

Centrul avea o cameră de duş comună dotată cu opt duşuri care nu funcţionau în totalitate,  iar 

instalaţiile sanitare erau vechi şi deteriorate. Baia comună avea pavimentul placat cu gresie şi 

pereţii cu faianţă, nu era compartimentată şi nu asigura intimitatea persoanelor deţinute. 

Majoritatea camerelor ocupate vizitate nu erau dotate cu grupuri sanitare proprii, exista un grup 

sanitar comun situat pe holul centrului, dotat cu patru vase wc şi două chiuvete. La data efectuării 

vizitei, echipa a constatat că grupul sanitar comun era placat cu gresie şi faianţă, şi avea în dotare 

patru cabine de WC fără uşi şi un pisoar la care apa curgea în permanenţă. Condiţiile igienico-

sanitare nu erau respectate, wc-urile erau înfundate, capacele de la wc lipseau, apa curgea în 

permanenţă la una din chiuvete şi starea de curăţenie nu era corespunzătoare. 

 

                Medicul din echipa de vizită a apreciat că „ mâncarea pe care o primeau arestaţii era 

deficitară din punct de vedere calitativ şi cantitativ”, condiţiile de igienă erau corespunzătoare, cu 

excepţia grupului sanitar comun  şi a propus, între altele, înfiinţarea în cadrul Centrului Medical 

Judeţean Dolj a unui compartiment de asistenţă medicală pentru Centrul de Reţinere şi Arestare 

Preventivă Dolj, format din cel puţin un medic şi trei asistenţi sau transferarea centrului în sediul 

Penitenciarului Craiova; supravegherea igienei grupurilor sanitare şi asigurarea materialelor de 

igienă personală pentru arestaţii preventiv. 

 

                Întregul conținut al Raportului de vizită privind Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, se regăsește pe site-ul instituției, la 

domeniul „MNP”, secțiunea „Rapoarte”. 

 
 
 
 
Matei Vîrtosu                                                                                     19 noiembrie 2015       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 

 

 


