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Situatia efectivului de detinuti – 352 

Punct de lucru exterior cu cazare permanentă GAZ-22 

Numar persoane aflate  în arest preventiv -143 

Numarul  tineri aflati in penitenciar (18 - 21 ani) -141 

Numărul minorilor aflați în în transfer temporar la Penitenciarul Bacău-14 

Număr persoane  aflate în infirmerie-4 

Capacitatea legala a penitenciarului: în total 409,raportat la 4mp/deținut. 

Asigurarea apei calde se realizează conform unui program – anexat. Asigurarea 

energiei termice pentru incalzirea spatiilor se realizează conform unui program — 

anexat. Numarul detinutilor care au solicitat invoire pentru a participa la 

funeraliile membrilor de familie: 

-In anul 2017 —12 solicitari, din care au fost aprobate 5 ( 1 escortă). Nu 

cunoaștem motivele pentru care nu au fost aprobate toate solicitările. 

-In anul 2018 — 14 solicitari, din care au fost aprobate 7. Nu cunoaștem 

motivele pentru care nu au fost aprobate toate solicitările. 

-In anul 2019- 1 (escortă) 

Numar decese in penitenciar: o persoană  în anul 2018 în vârstă de 51 

ani(motive medicale);  

Numar persoane care s-au sinucis: 0,  

Evenimente de tip: agresiuni intre detinuti sau cadre, motivele acestora si 

masurile luate: - Nu a fost cazul  

Numarul detinutilor care au intrat in refuz de hrana in ultimii doi ani, motivele 

invocate: 

Anul 2017 - 23 detinuti. Motive diverse- conditii de cazare, situatia juridica, 

probleme personale, probleme medicale. 
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Anul 2018 - 44 deținuți. Motive diverse- conditii de cazare, situatia juridica, 

probleme personale, probleme medicale. 

 

Camerele de detinere. 

Reprezentantii ASUM au vizitat mai multe  camere de detinere de pe toate 

secțile(cu excepția secției E3 în care nu se afla cazat nicio persoană privată de 

libertate). Cu excepția pavilionului nou al penitenciarului, toate celelalte camere 

vizitate se confruntă cu aceiași problemă -suprapopularea , raportat la 4 

mp/deținut. Problema suprapopulării se datora și faptului că una din secțiile de 

deținere, secția E3, se afla în proces de igienizare și reparare instalații sanitare și 

electrice, iar deținuții din această secție au fost relocați pe celelalte secții de 

deținere. Toate camerele vizitate sunt dotate cu televizor, grup sanitar și duș, sunt 

iluminate și beneficiază de ventilație naturală. Am găsit și camera insalubre, unele 

cu igrasie pe pereți.Conducerea penitenciarului depune eforturi pentru igienizarea 

acestora și menținerea lor în bune condiții. 

 Dreptul la convorbiri telefonice 

Perioada de timp alocata pentru efectuarea convorbirilor telefonice — 10 

apeluri cu durata maxima cumulata de 60 minute;  

Numarul maxim de destinatari ce pot fi apelati in cadrul perioadei de timp 

alocate  10; Deținuții care execută pedeapsa în regim închis, persoane aflate în 

tranzit având regim de executarea pedepsei la închis ori maximă siguranță, și 

arestații preventiv, pot efectua convorbirile telefonice de la telefoanele montate în 

camerele de detenție.Pentru celelalte regimuri de executare,tinerii aflați în 

regimurile semi-deschis și deschis, efectuarea convorbirilor telefonice se 

realizează de la telefoanele montate pe secțiile de deținere.  Există  telefoane 

montate și în curțile de plimbare.Unitatea dispune de un spațiu special amenajat 

destinat convorbirilor on-line. 

   

 

Dreptul la vizita 

Durata de timp alocata: 120 minute. Numar maxim de persoane vizitatoare: 2 

adulti si 2 minori;  Numarul de vizite acordate lunar pentru fiecare regim de 

executare in parte se face conform prevederilor legale în vigoare. Unitatea 

dispune de un spațiu special amenajat pentru familiile cu minori.  

 

Dreptul de a efectua cumparaturi de la magazinul unitatii. 

Dreptul de a efectua cumparaturi: De doua ori pe saptamana,sau la solicitarea 

scrisă . Suma maxima pe care o pot folosi pentru a efectua cumparaturi 



saptamanal este specificat in H.G. nr. 157/2016 art. 151, ¾ din salariul minim 

brut pe economie. 

 

Dreptul la plimbare zilnica 

Dreptul la plimbare:  zilnic conform prevederilor legale. Unitatea dispune de 

nouă curti de plimbare. Curțile de plimbare (excepție cele 4 curți de plimbare  din 

pavilionul nou) ar trebui să fie dotate cu grupuri sanitare și racordate la rețeaua 

de apă potabilă.  

 

Servirea mesei 

Sala de mese se gaseste în pavilionul nou al unitatii, și este destinată doar 

deținuților cazați în acest pavilion. Pe celelalte secții de deținere masa se servește 

în camera. Datorită spațiului și lipsei meselor și a scaunelor, deținuții servesc 

masa în condiții total improprii. Mesele si scaunele cu care sunt dotate camerele 

de detinere  sunt insuficiente pentru servirea mesei. Unii mananca stand pe pat, 

iar unii la masa. 

 

Blocul alimentar. 

La data efectuarii vizitei blocul alimentar era curat.Hrana este preparată de un 

angajat al Penitenciarului având calificarea de bucătar.  În bucătăria unității 

lucrează deținuți, în special femei. Aceștia erau îmbracați corespunzător și dețin 

aviz medical.Blocul alimentar este dotat cu frigidere, frigider pentru probe 

alimentare, congelator, cazane, marmide din inox pentru transport hrana, vesela si 

scule din inox. Apa se asigura de la reteaua de apa a orasului. Bucataria pentru 

prepararea hranei detinutilor este autorizata de Directia de Sanatate Publica. 

Bucataria are spatiu destinat pentru depozitarea alimentelor, a legumelor si a 

fructelor. Cantitatea de carne asigurata pentru detinutii care mananca la comun: -

93 grame (maxim 110 g zilnic), la regim alimentar: -70 grame (maxim 100g 

zilnic), la regim musulman: -180 grame, diabet: -70 grame/pranz (250g  zilnic). 

Calitatea hranei este mentionata intr-un registru cu ,,Buna” si ,Foarte buna’. 

Reprezentantii ASUM au asistat la servirea mesei cu ocazia vizitei. Detinutii 

primesc regulat drepturile cu materiale pentru igiena personala conform normelor 

in vigoare. 

 

Vizita si camera intima. 

Penitenciarul dispune de camera intima. Dreptul la vizita intima se acorda 

conform prevederilor legale in vigoare. 

 



Munca in exteriorul penitenciarului. 

 -Au fost 4 puncte de lucru în exterior, 1 pentru femei și 3 pentru bărbați. La 

momentul vizitei acestea erau neoperaționale. 

 

Asistenta medicala. 

Detinutii beneficiaza de asistenta medicala. Servicul de medicina generala este 

asigurat de un medic medicina familie – cu contract prestari servicii medicină 

primară  și de 10 asistenți medicali din care 9 generaliști și un asistent farmacie 

 Asistenta stomatologica este asigurata: prin Serviciu U.P.U.Bacău,unitatea nu 

are angajat medic stomatolog  .  

.Pentru urgente medicale este folosit serviciul 112 ori Spitalele Penitenciare. 

Unitatea deține 5 camere destinate   infirmeriei.  

Recompense cu permisiunea iesirii din penitenciar. 

Numarul de recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o 

anumita perioada de timp: - in  anul 2018 — 47 deținuți pentru o perioadă de 24 

ore și 22 deținuți pentru o perioadă mai mare de 24 ore.  

Serviciul Socio-Educativ 

Sectorul Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Bacău este format din: 

    - Serviciul Educaţie cu  un număr de  9 ofițeri educație, un șef serviciu educație, 

un agent tehnic, doi monitori sportivi şi un preot.  

-Serviciul asistenţă psihosocială are în componenţă trei psihologi şi cinci 

asistenţi sociali. 

Fiecare membru al sectorului este responsabil de o anumită categorie de 

deţinuţi cu care desfaşoara activitaţi educative, religioase şi sportive, după caz,  

atât semistructurate ( derulate pe o periodă scurtă de timp) şi structurate ( 

programe educative derulate pe minimum 12 sedinţe ) , consiliere educaţională.  

Activitatea psihologului în penitenciar urmărește identificarea caracteristicilor de 

personalitate care pot ar putea să influențeze comportamentul disfuncțional al 

persoanelor private de libertate și intervenția terapeutică asupra acestuia. 

 Psihologul desfășoară activități individuale (consiliere, discuții individuale de 

informare) și de grup (activități de prevenție, de intervenție și terapeutice) în 

funcție de caracteristicile fiecărui individ în parte cât și de nevoile identificate. 

 Asistentul social în penitenciar desfășoară activități individuale (discuții 

individuale de informare, consiliere, menținerea legăturii cu comunitatea cât și cu 

mediul de suport prin intermediul vizitelor sociale și nu numai atât în cadrul 

sectorului vizită cât și în cadrul activităților cu membrii de familie în spațiile 



destinate activităților de grup) și de grup (activități de prevenție, de menținere a 

legăturii cu societatea și de informare). 

La începutul lunii ianuarie toţi deţinuţii custodiaţi in Penitenciarul Bacău au 

fost evaluaţi individual în echipe pluridisciplinare de specialiştii educatori, 

asistenţi sociali şi psihologi pentru a se identifica nevoile persoanelor custodiate. 

Odată identificate nevoile specifice, specialiştii au întocmit Planul individual din 

cadrul Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, în vederea acoperirii 

fiecărei nevoi până la data următoarei evaluări.  

Nevoile educative preponderente identificate sunt şcolarizarea, în prezent în 

Penitenciarul Bacău sunt cuprinşi un număr de 44 deţinuţi în cadrul Şcolii 

Gimnaziale nr.22 , şcoală care funcţionează în incinta penitenciarului, precum şi 

învăţământ liceal ,forma „învăţământ la distanţă”. Sunt formate grupe de lucru 

pentru fiecare categorie de persoane private de libertate custodiate, atât pentru 

activităţi semistructurate cât şi programe educative, de asistenţă psihologică şi 

socială. 

De asemenea o altă nevoie identificată, mai ales în rândul tinerilor, este 

formarea profesională, pentru a spori capacitatea de reintegrare socială şi a oferi 

tinerilor după liberare o oportunitate pentru un viitor curat, dar nu numai lor, 

avem colaborare cu AJOFM , anul trecut s-au derulat două cursuri de formare 

profesională,anul acesta sunt de asemenea planificate două cursuri de calificare 

în meseria „mecanic auto” şi „frizer”.  

Specialiștii din cadrul sectorului de Reintegrare desfășoară activități individual 

cât și în echipe pluridisciplinare, activități care vin în sprijinul persoanelor private 

de libertate în sensul în care aceștia să se poată acomoda mai ușor cu mediul 

carceral cât și ca aceștia să nu piardă legătura cu realitatea din cadrul societății 

în care se vor întoarce în momentul în care se vor libera din penitenciar. 

 Echipele pluridisciplinare lucrează pe toată perioada în care o persoană intră 

în contact cu mediul carceral și până în momentul în care acesta părăsește 

penitenciarul,aceştia, desfăşoară zilnic activităţi directe cu deţinuţii, atât 

individual cât şi de grup conform standardelor impuse de legislaţia în vigoare.  

     Psihologii și asistenții sociali şi educatorii desfășoară activități 

inclusiv în colaborare cu reprezentanți și specialiști din alte instituții sau mediul 

civil cu care penitenciarul are colaborare în sensul în care persoanele private de 

libertate pot beneficia de sprijin suplimentar pe perioada în care o persoană 

execută o pedeapsă privativă de libertate. 

 În cadrul penitenciarului Bacău psihologii desfășoară activități atât de 

prevenție cât și de intervenție specifică prin activitățile cu persoanele private de 

libertate cum ar fi activități de ocupare a timpului liber (prin metoda Art–terapiei 

- terapie prin zâmbet) sau programe destinate foștilor consumatori de droguri sau 

alcool, iar asistenții sociali desfășoară activități și programe pentru menținerea 

legăturii cu societatea cât și cu mediul de suport (activități în baza proiectelor de 



activitate cât și programe pentru formarea abilităților sociale sau parentale, 

program de pregătire pentru liberare, care au în vedere dezvoltarea sau 

îmbunătățirea modului de relaționare cu cei din jur) . 

Pentru a conştientiza comunitatea cu privire la problemele cu care se confruntă 

persoanele private de liberate în detenţie, dar şi după liberare, au fost încheiate 17 

protocoale la nivel local şi naţional cu instituţii şi O.N.G.-uri care activează în 

domeniul incluziunii sociale. 

Personalul angajat al Penitenciarului. 

Reprezentanții ASUM au discutat cu o parte din angajații penitenciarului( în 

special supraveghetorii de secție). Considerăm că sigurarea unor condiții mai 

bune pentru deținuți, așa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare, asta 

înseamnă condiții mai bune și pentru personalul angajat.Nu am primit sesizări din 

partea acestora și nici reclamații cu privire la încălcarea drepturilor omului. 

Concluzii: 

-supra-aglomerarea penitenciarelor este un fenomen la nivel național, o realitate 

obiectivă care nu poate fi imputată celor care conduc aceste unități penitenciare, 

ori A.N.P. Rezolvarea acestei probleme excede competențelor A.N.P. Rezolvarea 

celorlalte  probleme constatate țin de admninistația penitenciarului și A.N.P. 

--În funcție de dinamica efectivelor persoanelor private de libertate,și necesitatea 

de asigurare a patului individual,  se impune eliminarea din camerele de deținere 

a patului 3(acolo unde este cazul). 

-Igienizarea camerelor de detenție, înlocuirea obiectelor sanitare 

deteriorate.Montarea la sala de mese a doua dispersoare, unul cu săpun de mâini 

și celălalt cu detergent lichid pentru spălat vase. 

-Considerăm că prin refuzul conducerii penitenciarului de a aproba participarea  

deținuților  la funeraliile membrilor de familie se încalcă art. 8 din C.E.D.O, 

dreptul la viață privată și de familie. CEDO  a hotărât că “Refuzul insuficient 

justificat al autoritatilor de a-i permite unui condamnat sa participe la 

inmormantarea unui membru al familiei echivaleaza cu o incalcare a dreptului la 

respectarea vietii familiale garantat de Articolul 8 din Conventia de la 

Strasbourg” Asta a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului in hotararea 

pronuntata la data de  8 noiembrie 2016, in cauza Bragadireanu vs. Romania. 

Statul Român a fost sanctionat de CEDO pe motiv ca autoritatile române nu si-au 

motivat convingator decizia de a-i respinge detinutului Alexandru Bragadireanu, 

cererea de a parasi inchisoarea pentru a merge la funeraliile mamei sale. Statul 

roman a fost obligat sa-i plateasca 10.000 euro cu titlu de daune. Participarea la 

funeralii se poate face și prin escortarea cu personal specializat a deținutului. 

Opinăm că trebuie făcut o diferență între învoirea de 24 ore și permisiunea 

participării, sub pază, a deținutului la funeraliile unui membru de familie.  



-apreciem în mod pozitiv atitudinea Directorului Penitenciarului, dl.Sorin Dîrțu,  o 

persoană deschisă dialogului, interesată în identificarea de soluții sau măsuri care 

să conducă la îmbunătățirea condițiilor de detenție, a respectării prevederilor 

legale interne și internaționale în materie, cu privire la drepturile omului, a 

drepturilor persoanelor private de libertate. 

 

                                         

                                              

 

 

 
  

 

 

ASUM- Departament relații penitenciare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


