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Conducerea Penitenciarului Arad își însușește mare parte din 
Recomandările Avocatului Poporului, dar susține, între altele, că nu poate 
amenaja o sală de mese pentru deținuți-Răspunsul unității penitenciare cu 

privire la Recomandările Avocatului Poporului 
 
 

                Penitenciarul Arad a răspuns Recomandărilor formulate de către Avocatul 

Poporului, în urma vizitei inopinate efectuate în 14 octombrie 2015. Vizita a făcut 

parte din planul anual de vizitare realizat de către Domeniul privind prevenirea torturii 

în locurile de detenție și a avut ca obiective verificarea condițiilor de detenție, 

acordarea asistenței medicale, tratamentul aplicat persoanelor private de libertate și 

respectarea drepturilor și libertăților acestora. 

                În documentul furnizat, conducerea Penitenciarului Arad a comunicat, între 

altele, următoarele:  

                Cu privire la gestionarea supraaglomerării prezente în unele camere de 

detenţie, unde deţinuţilor le revenea o suprafaţă mai mică de 4 mp, conducerea 

Penitenciarului Arad a răspuns, între altele, că, de regulă, cazarea deţinuţilor în camerele 

de detenţie se face la maxim patru paturi. Există şi anumite excepţii sau cazuri în care 

deţinuţii sunt cazaţi câte cinci în cameră, al şaselea pat din cameră fiind considerat 

rastel pentru bagaje. La data vizitei Avocatului Poporului într-o cameră erau cazaţi cinci 

deţinuţi. La data de 20 octombrie 2015, din acea cameră a fost relocat un deţinut, astfel încât 

să fie respectată norma de 4 mp spaţiu individual pentru fiecare deţinut cazat în această 

cameră. 

 

                Referitor la asigurarea iluminatului de veghe în unele camere, Avocatului 

Poporului i s-a comunicat faptul că iluminatul de veghe este asigurat pe timpul nopţii în 

fiecare cameră(…) De regulă, deţinuţii solicită schimbarea becurilor arse, dar au 
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existat şi cazuri când nu s-a întâmplat aşa. Administraţia locului de deţinere depune 

eforturi pentru menţinerea în stare de funcţionare a tuturor sistemelor de iluminat din 

camerele de deţinere, dar din cauza numărului mare de camere, peste 300, pot apărea 

sincope de scurtă durată în rezolvarea acestui tip de deficienţă. 

 

                La Recomandarea privind reexaminarea programului de utilizare a 

iluminatului artificial, având în vedere interzicerea utilizării acestuia în intervalul orar 

8.00-16.30, s-a răspuns că în Raportul Special, întocmit de către Avocatul Poporului, cu 

privire la condiţiile de detenţie din sistemul penitenciar românesc din anul 2015, la 

pag.135 se consemnează: „În alte unităţi penitenciare, furnizarea energiei electrice era 

permanentă: Penitenciarele ..., Arad,...”. Administraţia locului de deţinere nu a interzis 

niciodată folosirea pe timpul zilei a iluminatului electric artificial şi nici nu a instituit 

vreun program în acest sens, stare de fapt constatată şi în materialul sus-amintit. 

 

                În ceea ce privește solicitarea urgentării operaţiunilor de refacere a 

pavimentului atât în camerele de detenţie cât şi în blocul alimentar, conducerea 

Penitenciarului Arad a arătat că acţiunea de înlocuire a covorului altro degradat din 

camerele de detenţie este în derulare, materialele necesare acestei operaţiuni fiind 

achiziţionate în totalitate. În blocul alimentar a fost refăcută pardoseala în proporţie 

de 65%. Termenul de finalizare este semestrul II al anului 2016. 

 

                Referitor la necesitatea efectuării operaţiunilor de reparare a tavanelor care 

prezentau infiltraţii şi zugrăvirea camerelor de detenţie care au pereţii murdari, 

Avocatului Poporului i s-a comunicat faptul că în cursul anului 2015 au fost renovate un 

număr de 90 de camere de deţinere. Ulterior vizitei reprezentanţilor Avocatului 

Poporului a fost igienizată camera 9 secţia E7, iar camera 27 din cadrul secţiei E1C 

urmează a fi renovată odată cu schimbarea pavimentului, respectiv ianuarie 2016. 

Pentru anul 2016 s-a propus, în funcţie şi de fondurile bugetare ce vor fi alocate, 

renovarea unui număr de 150 camere de deţinere. 

 

                În privința Recomandării privind înlocuirea saltelelor din material textil uzate ( 

camera 9, Secţia E7–maximă siguranţă), în documentul furnizat s-a răspuns că saltelele 

care sunt în dotarea camerelor de deţinere din cadrul secţiilor de maximă  siguranţă 
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au fost achiziţionate în anul 2009. În cursul anului 2014 şi 2015 Penitenciarul Arad a 

achiziţionat un număr de 980 saltele din burete ignifugat. Acestea au fost distribuite pe 

secţiile de deţinere cu regim închis precum şi la secţia exterioară a penitenciarului. 

Urmează ca în anul 2016 să fie achiziţionate 170 saltele din burete ignifugat, astfel 

încât toate paturile să fie dotate cu saltele noi. În funcţie de bugetul alocat în acest 

sens, termenul de finalizare este semestrul II al anului 2016. 

 

                Recomandării privind asigurarea unor condiţii decente de servire a hranei de 

către persoanele private de libertate, prin amenajarea unor săli de mese, i s-a răspuns 

că din punct de vedere al structurii clădirii penitenciarului, nu este posibilă 

amenajarea sălilor de mese la nivelul sectorului de deţinere, motiv pentru care această 

recomandare nu poate fi implementată. În momentul de faţă, în camerele de deţinere 

sunt cazaţi maxim patru deţinuţi. Camerele au în dotare masă cu scaune, ceea ce 

permite servirea hranei în condiţii decente. 

 

                Cu privire la repararea sau înlocuirea mobilierului defect în unele camere, s-a 

răspuns că se are în vedere înlocuirea treptată a mobilierului nefuncţional, odată cu 

îndeplinirea duratei de folosinţă normată. În funcţie de bugetul ce va fi alocat în anul 

2016, se va încerca înlocuirea unui număr de 81 dulapuri din camerele de deţinere. În 

celelalte 200 de camere, mobilierul este în stare bună asigurând condiţii decente de 

păstrare a bunurilor. Termenul de finalizare a acestei acţiuni: 30 septembrie 2016. 

 

                La Recomandarea privind asigurarea condiţiilor pentru păstrarea la rece a 

produselor perisabile deţinute de persoanele private de libertate, s-a comunicat faptul 

că în funcţie de bugetul ce va fi alocat Penitenciarului Arad, se vor achiziţiona 24 

vitrine frigorifice. Termen de finalizare: 30 septembrie 2016. 

 

                  Solicitării privind efectuarea operaţiunilor de dezinsecţie cu o frecvenţă mai 

mare şi verificarea eficienţei materialelor folosite, i s-a răspuns că în unitatea noastră s-

au efectuat la toate camerele de deţinere dezinsecţii totale, în fiecare trimestru (...) 

Ocazional, când situaţia a impus sau deţinuţii au solicitat, s-au efectuat acţiuni D.D.D. 

suplimentare. S-au utilizat substante autorizate pentru dezinsectie (…) Au fost aplicate 

şi alte soluţii de distrugere a ploşniţelor şi a ouălor acestora, cum ar fi supunerea la 
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temperaturi ridicate prin pulverizarea de jet de aer fierbinte cu ajutorul aparatului 

special achiziţionat în acest sens. 

 

                La Recomandarea privind necesitatea instalării unor paravane separatoare la 

duşurile din băile comune, s-a răspuns că pentru anul 2016 administraţia locului de 

deţinere a prevăzut în Programul anual de reparaţii curente montarea unor paravane 

în băile comune, astfel încât să fie respectată intimitatea deţinuţilor. Termen de 

finalizare: 30 iunie 2016. 

 

                În ceea ce privește luarea de măsuri pentru o mai bună supraveghere a 

deţinuţilor pentru reducerea incidentelor şi altercaţiilor dintre aceştia, s-a răspuns că 

personalul care desfăşoară activităţi directe cu deţinuţii este în permanenţă implicat în 

derularea unor activităţi de informare şi conştientizare a acestora cu privire la modul 

de comportare şi relaţionare cu ceilalţi deţinuţi şi cu personalul penitenciarului, 

precum şi a necesităţii respectării normelor de convieţuire în mediul penitenciar, în 

vederea menţinerii unui climat de siguranţă şi disciplină. Aceste activităţi se realizează 

continuu, încă de la depunerea în penitenciar. La nivelul Penitenciarului Arad, 

deţinuţii identificaţi cu risc de auto/heteroagresivitate, se află sub atentă monitorizare 

din partea psihologilor desemnaţi, beneficiind de asistenţă psihosocială de specialitate. 

În vederea prevenirii producerii de evenimente negative între deţinuţi (altercaţii sau 

alte violenţe), prin cunoaşterea stării de spirit şi a preocupării acestora, la nivelul 

secţiilor de deţinere, sunt luate în permanenţă măsuri specifice, care se impun în 

funcţie de situaţie, inclusiv de separare a deţinuţilor în vederea asigurării unei 

protecţii corespunzătoare. Aceste măsuri sunt consemnate în documentele operative, 

spre informarea personalului care desfăşoară activităţi cu deţinuţii. 

 

                Documentul ce cuprinde întregul răspuns al conducerii Penitenciarului Arad poate 

fi consultat pe site-ul instituției Avocatul Poporului, la secțiunea “MNP-Recomandari”.  

 

Matei Vîrtosu                                                                     7 martie 2016       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 


