
 

 

 

 

 

 

 

 

          RAPORT 
                                               Nr. 1811/09.04.2019 

 

 

       La data de 05.04.2019 reprezentanții A.S.U.M au efectuat o vizită la Centrul de 

Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Brașov în vederea informării cu 

privire la  condițiile din Centru, dar și a  modului în care sunt respectate drepturile 

persoanelor reținute ori arestate preventiv. Vizita s-a efectuat în baza Protocolului 

de Colaborare încheiat cu I.G.P.R, cu nr.12 din 01.11.2018 

  Echipa de monitorizare A.S.U.M a fost compusă din 2 persoane. Cu ocazia vizitei 

s-au constatat următoarele : 

Capacitatea legală a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Brașov. 

- în total 45 persoane raportat la 4mp/persoană.  

Situatia efectivului la zi – 23 

Numărul minorilor aflați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă -4 

Număr persoane  de sex feminin -1 

Număr camere de arest- 16 

Camerele de arest. 

Reprezentantii ASUM au vizitat 10 camere de arest. Arestul se află la subsolul 

clădirii. Geamurile au plasă de protecție suplimentară pentru a preveni fapte de 

pătrundere cu obiecte interzise. Camerele sunt dotate cu 1,2,3.5 paturi, în așa fel 

încât să se respecte prevederea legală cu privire la suprafața alocată, 

4mp/persoană. Paturile sunt suprapuse pe două niveluri. Sub fiecare pat există un 

sertar pentru depozitarea efectelor personale. Camerele sunt curate, igienizate. 

Acestea beneficiază de iluminat natural cât și electric. Iluminatul electric este 

controlat din afara camerelor, de pe hol. Camerele sunt dotate cu grup sanitar, WC, 

duș, și oglindă antivandalism. Toate cabinele de duș sunt dotate cu ușă termopan. 

Apa caldă este asigurată non-stop. WC-urile sunt de tip turcești și sunt realizate din 

oțel inoxidabil. Saltelele sunt noi și ignifugate.  Fiecare camera este dotată cu 

aparat de aer condiționat. In fiecare cameră există televizor cu acces la programele 



tv prin cablu. Repartizarea pe camere a arestatilor/reținuților se face raportat la 

criteriile din lege, vârstă, infracțiune, sex, recidivist etc. Centrul de Arest dispune 

de un spațiu destinat depozitării efectelor personale. Pentru spălarea efectelor 

personale Centrul dispune de o mașină de spălat și uscătoare pentru fiecare cameră 

în parte. Centrul de Arest dispune de o Bibliotecă dotată și îngrijită.  

În Centrul de Arest există o cameră tip izolator pentru o singură persoană. 

Dreptul la convorbiri telefonice 

Perioada de timp alocată pentru efectuarea convorbirilor telefonice — 3 

convorbiri cu 3 numere alocate având o durată maximă cumulată de 30 minute/zi. 

Convorbirile se efectuează prin intermediul unei cartele telefonice. În arest există 

două aparate telefonice. În cazuri urgente, ori dacă persoana nu dispune de sumele 

de bani necesare se poate folosi, la cerere,  telefonul destinat personalului 

administrativ. 

 

Dreptul la vizită 

Durata de timp alocată: minim 30 minute. De regulă perioada de timp alocată 

vizitei este prelungită pâna la maxim o oră. Număr maxim de persoane vizitatoare: 

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

arestată este de 4. Minori beneficiază de 6 vizite/lunar.Personelor aflate în arest le 

este permis, ca la începutul vizitei, să-și poată imbrățișa copii minori. Apreciem în 

mod deosebit acest lucru. Vizitele se desfășoară într-un spațiu special amenajat, 

dotat cu 5 posturi, cu separator și telefon. 

 

Dreptul de a efectua cumparaturi. 

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.Cumpărăturile se efectuează de la un agent economic(S.C Negrilești 

S.R.L.), sau în alte cazuri, de către angajații Centrului, de la un magazin aflat lângă 

unitate. 

 

Dreptul la plimbare zilnica 

Zilnic conform prevederilor legale. Unitatea dispune de două curti de plimbare. 

Perioada de timp alocată- o oră/zi. În funcție de comportament sau la solicitare, se 

poate prelungi perioada de timp.  Centrul de Arest dispune de o camera destinată 



efectuării exercițiilor fizice dotată cu o bandă de alergare, gantere și două biciclete 

de fitness. La solicitare aceasta pote fi folosită.  

Servirea mesei 

Hrana este asigurată de Penitenciarul Codlea și este servită de către agenții de 

Poliție.Sunt asigurate micul dejun, prânzul și cina. Masa este servită în cameră.Nu 

există sală de mese. Centrul de Arest dispune de un spațiu pentru păstrarea, în 

vitrine frigorifice, a hranei pe care persoanele o primesc de acasă cu ocazia 

pachetelor lunare. 

Dreptul la Petiționare și Corespondență 

Este asigurat acest drept conform prevederilor legale în materie. 

Dreptul la pachet 

Fiecare persoană beneficiază de un pachet lunar, inclusiv pachetul suplimentar 

alocat cu ocazia sărbătorilor, conform prevederilor legale în vigoare. Pachetele 

sunt supuse controlului. Controlul se efectuează de către Agenții de Poliție cu 

echipamente specifice. 

   Asistenta medicala. 

Detinutii beneficiaza de asistenta medicala asigurată de către medici și asistente 

de la Centru Medical. Cabinetul medical este slab dotat. Trusa medicală este veche 

și descompletată. Pentru alte probleme medicale, care nu pot fi rezolvate în Centru, 

persoanele sunt transportate la unități medicale din Brașov 

Pentru urgente medicale este folosit serviciul 112 . 

Altele 

Centrul de Arest dispune de o magazie dotată cu dezinfectanți, detergenți, mănuși, 

pasta de dinți, de ras, aparate de ras tip Bic, periuțe de dinți, mănuși de unică 

folosință, măști de față, etc. Magazia este bine ordonată și impresionant de dotată.  

Nici o persoană aflată la data vizitei, reținută ori arestată, nu s-a plans ori 

reclamat încălcări ale drepturilor omului. 

Nu au fost depistate obiecte interzise în camerele de arest cu ocazia controalelor 

efectuate de către Agenții de Poliție. 

Concluzii 

-apreciem în mod pozitiv atitudinea șefului I.P.J. Brașov cât și a șefului Centrului 

de Reținere și Arestare Preventivă Brașov, persoane deschise dialogului, interesate 

în identificarea de soluții sau măsuri care să conducă la îmbunătățirea condițiilor 



din arest, a respectării prevederilor legale interne și internaționale în materie, cu 

privire la drepturile omului, a drepturilor persoanelor private de libertate. 

-persoanele  care lucrează în cadrul arestului sunt amabile și bine intenționate. 

-considerăm, în baza constatărilor efectuate dar și a peste 13 ani de experiență, că 

în acest Centru drepturile omului sunt respectate.  

   Recomandări 

-Dotarea corespunzătoare a cabinetului medical cu tot ceea ce trebuie.  

-Considerăm că și angajații trebuie să beneficieze de condiții și dotare 

corespunzătoare locului de muncă. Dacă camerele de arest sunt dotate cu aer 

condiționat, acest lucru ar trebui să se regăsească și în zona administrativă, 

destinată personalului administrativ. Tot în același spațiu își petrec timpul de 

lucru și angajații. 

-Suplimentarea aparatelor destinate efectuării convorbirilor telefonice. Opinăm 

că acestea sunt insuficiente. Un număr de 6 aparate ar fi suficiente, raportat la 

capacitatea legală a Centrului, 45 persoane, dar și la numărul de minute pe care 

aceste persoane ar putea să le efectueze într-o zi(45x30=1350 minute)  
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