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RAPORT PRIVIND VIZITA EFECUTATĂ LA PENITENCIARUL   

Miercurea-Ciuc 

 

 

La data de 20.06.2018 reprezentanții A.S.U.M au efectut o vizită la 

Penitenciarul Miercurea Ciuc în vederea informării cu privire la  condițiile de 

detenție, dar și a  modului în care sunt respectate drepturile persoanelor private 

de libertate. Echipa A.S.U.M a fost compusă din 3 persoane  care au fost însoțite 

pe tot parcursul vizitei de Directorul unității și de alți agenți ai penitenciarului. Cu 

ocazia vizitei s-au constatat următoarele : 

Situatia efectivului de detinuti - 313 

Numar detinuti aflati in arest preventiv -8 

Numarul detinutilor tineri aflati in penitenciar (18 - 21 ani) -2 

Capacitatea legala a penitenciarului: in total 206, din care 169 la sediu (la 

4mp) + 37 la G.A.Z. pentru regim deschis. Asigurarea apei calde se realizeaza 

conform unui program – anexat. Asigurarea energiei termice pentru incalzirea 

spatiilor se realizeaza conform unui program — anexat. Numarul detinutilor care 

au solicitat invoire pentru a participa la funeraliile membrilor de familie: 

-In anul 2017 —3 solicitari, din care 2 respinse, in baza prevederilor art. 213 

din HG 157/2016;   

-In anul 2018 — 4 solicitari, din care 3 respinse, in baza prevederilor art. 213 

din HG 157/2016; 

Numar decese in penitenciar: 0;  

Numar persoane care s-au sinucis: 0,  

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

masurile luate: - in septembrie 2017, un incident produs la camera intima, unde un 

detinut care beneficia de dreptul la vizita intima, nu s-a supus perchezitiei si a vrut 

sa arunce in toaleta camerei, bunurile interzise pe care le avea asupra sa, iar in 

momentul in care agentul supraveghetor a intervenit, detinutul a devenit agresiv, 
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imbrancindu-l pe agent. Ca urmare a acestui eveniment a fost sesizat judecatorul 

de supraveghere a privarii de libertate si Parchetul de pe langa Judecatoria 

Miercurea Ciuc.  

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

invocate: 

-77 detinuti. Motive diverse- conditii de cazare, situatia juridica, solicitari de 

mutare in anumite camere, transfer la alte unitati penitenciare;  

 

Camerele de detinere. 

Reprezentantii ASUM au vizitat 10 camere de detinere.Majoritatea camerelor 

sunt insalubre(igrasie).Camerele sunt supra-aglomerate, raportat la 4mp si 6mc 

de aer. Spre exemplu  camera 1.15, destinată la data vizitei pentru perioada de 

carantină, are ca suprafata  aprox. 8mp si  sunt 4 paturi. De altfel in aceasta 

camera intrarea la toaleta este obturata de paturi. Accesul se poate face dintr-o 

singura directie iar daca este o persoana corpolenta este imposibil sa ai acces la 

toaleta. Aceste camere destinate cazarii personelor in perioada de carantina arată 

cel mai rău. Numarul de mese si scaune destinate servirii mesei sunt insuficiente. 

Oricum nu ar exista spatiu pentru amplasarea altora tinand cont de gradul de 

aglomerare.  

Dreptul la convorbiri telefonice 

Numar de aparate telefonice montate pe fiecare sectie:  Sectia E1 — 3 aparate;  

Sectia E2 —5 aparate; Sectia E3 — 5 aparate; Sala de sport — 1 aparat; GAZ — 

2 aparate;  6curti de plimbare — 1 aparat in fiecare curte;  

Perioada de timp alocata pentru efectuarea convorbirilor telefonice — 10 

apeluri cu durata maxima cumulate de 60 minute;  

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

alocate  10;  Dreptul la vizita: o Durata de timp alocata: 120 minute;  

 

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:  

-Regim maxima siguranta - 3 vizite; - 

-Regim inchis - 5 vizite;  

-Regim deschis - 6 vizite; In spatial special amenajat exista 5 mese cu cate 4 

scaune si 5 cabine.  

 



Dreptul de a efectua cumparaturi de la magazinul unitatii. 

Dreptul de a efectua cumparaturi: De doua ori pe saptamana . 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 3 ore. Unitatea dispune de doua curti de plimbare 

aferente fiecarei sectii de detinere. Suprafata fiecarei curti:  Curtea F1 — 44,88 m 

,Curtea F2 — 47,17 mp , Curtea F3 - 44,88 mp ,Curtea F4 — 51 mp , Curtea F5 

— 51mp,  Curtea F6 — 38,25 mp  

 

Servirea mesei 

Sala de mese se gaseste la Gospodaria Agro-Zootehnica a unitatii, iar in 

penitenciar masa se serveste in camerele de detinere. Mesele si scaunele cu care 

sunt dotate camerele de detinere  sunt insuficiente pentru servirea mesei. Unii 

mananca stand in picioare, altii pe pat, iar unii la masa. 

 

Blocul alimentar. 

La data efectuarii vizitei blocul alimentar era curat.Blocul alimentar este dotat 

cu frigider dublu- inox, frigider pentru probe, congelator, cazane de 300 litri din 

inox, 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, la regim 

alimentar: -70 grame, la regim musulman: -180 grame, diabet: -70 grame. 

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. 



 -5 detinuti presteaza activitati lucrative in exteriorul penitenciarului. 

 

Asistenta medicala. 

Detinutii beneficiaza de asistenta medicala. Servicul de medicina generala este 

asigurat de un medic care apartine de Spitalul Penitenciar Dej. Acesta se 

deplaseaza o data pe luna la Penitenciarul Miercurea Ciuc de la Satu Mare pentru 

consultatii si prescriptii medicale. Este incredibil asa ceva, consideram ca acest 

serviciu trebuie asigurat zilnic, cu un medic care sa fie prezent in unitate in fiecare 

zi, nu o data pe luna sau la doua luni. Asistenta stomatologica este asigurata de un 

medic stomatolog, angajat al penitenciarului.Pentru urgente medicale este folosit 

serviciul 112 ori Spitalele Penitenciare. Camerele destinate  infirmeriei unitatii 

sunt improprii. Acestea ar trebui renovate si igienizate corespunzator. Cabinetul 

medical dispune de o trusa de prim ajutor. 

 

Recompense cu permisiunea iesirii din penitenciar. 

Numarul de recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o 

anumita perioada de timp: - in anul 2017 — 1, in anul 2018 — 1.  

Serviciul Socio-Educativ 

In penitenciar se desfasoara programe si activitati educative, psihologice si 

sociale, cu un numar de 9 cadre:  3 ofiteri educatie;  2 psihologi;  2 asistenti 

social;  1 agent educatie;  1 agent tehnic;  1 preot. La momentul vizitei se derulau  

in penitenciar urmatoarele activitati si programe educationale, psihologice si 

sociale:  8 programe educationale cu 148 detinuti inclusi; o activitate 

educationala cu 11 detinuti inclusi; 4 programe sociale cu 56 detinuti inclusi; 3 

activitati sociale cu 33 detinuti inclusi; 4 programe psihologice cu 74 de detinuti 

inclusi; 2 activitati psihologice cu 20 detinuti . Alte  activitati defasurate de 

personalul Serviciului Educatie si Asistenta Psihosociala: - Consiliere 

educationala, psihologica si sociala, mediere sociala. In data de 15.06.2018 s-a 

finalizat anul scolar 2017 — 2018, iar la programul de scolarizare au fost inscisi: 

-20 detinuti — invatamant gimnazial in lb. romana;-16 detinuti - invatamant 

gimnazial in lb. maghiara; - 13 detinuti - invatamant primar in lb. romana; -9 

detinuti - invatamant primar in lb. maghiara.  In total 58 de detinuti.  Creditele 

obtinute in urma finalizarii programelor si activitatilor educative, psihologice si 

sociale, au fost valorificate prin acordarea de recompense: ridicarea unei 

sanctiuni disciplinare, precum si suplimentarea drepturilor;  S-au intreprins 

demersuri pentru organizare si desfasurarea unui curs de calificare in meseria de 

frizer, in colaborare cu CNFPA Brasov, urmand a fi derulat in perioada imediat 

urmatoare. Asistenta religioasa este asigurata de preotul ortodox, angajat al 

penitenciarului — spovedanii, slujbe religioase. Pentru detinutii de rit romano-

catolic saptamanal se asigura consiliere spiritual de catre un voluntar (consilier 

spiritual) din partea Episcopiei Romano catolice din Miercurea Ciuc, iar in 



sarbatorile religioase mari se oficiaza si slujbe religioase. Pentru detinutii de rit 

reformat cu ocazia sarbatorilor religioase se oficiaza slujba religioasa de catre 

preot paroh al Parohiei reformate din Miercurea Ciuc. Activitatile sportive se 

desfasoara in sala de sport.  Conform unei planificari pe camera, zile si interval 

orar, detinutii apti din punct de vedere medical, pot desfasura activitati sportive de 

2 ori pe saptamana.  Biblioteca are un fond de carte de 3007 volume.  Programul 

TV este asigurat zilnic conform unui program, si in concordanta cu grila de canale 

a furnizorului de cablu: 66 posturi cu semnal analog, 160 posturi cu semnal 

digital. 

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. 

-Se impune renovarea tuturor camerelor, în special a camerelor cu destinație 

infirmerie. Din camerele,(  celor destinate perioadei de carantină la data vizitei) ,  

trebuie  eliminat un rând de paturi în așa fel încât deținuții să poată avea acces la 

toaletă. Fără nici o rezervă putem afirma că aceste camere sunt adevărate camere 

de tortură psihică, având în vedere că 22 de ore pe zi le petreci închis. 

-Prezența zilnică în unitate  a unui medic de medicină generală este imperios 

necesară.  

-Se impune eliminarea din camerele de tip 1.15 a unui rând de 2 paturi. 

-Limbajul și comportamentul unora dintre angajați lasă de dorit, acesta nu este 

demn cu statutul acestora. Reprezentanții ASUM au avut parte de mai multe 

experiențe neplăcute,  încă de la accesul în unitate. Dispreț și lipsă de respect. 

Aceste momente regretabile au fost  aduse la cunoștința conducerii unității. 

-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. Miklos 

Zoltan,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


