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               RAPORT PRIVIND VIZITA LA PENITENCIARUL TÂRGȘOR 

La data de 28.10.2019 reprezentanții A.S.U.M. au efectut o vizită la 

Penitenciarul Târgșor 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 4 persoane  care au fost însoțite pe 

tot parcursul vizitei de  către mai mulți comisari de poliție penitenciară ai 

penitenciarului. Cu ocazia vizitei s-au constatat următoarele aspecte: 

1. Situația efectivelor la zi: 

 

- Numărul persoanelor aflate în tranzit spre alte penitenciare - 0 

- Numărul persoanelor aflate în arest preventiv - 23 

- Numărul minorilor (14-18 ani) aflați în arest preventiv - 0  

- Numărul tinerilor aflați în penitenciar (18-21 ani daca este cazul) - 5 

- Numărul detinutilor care lucrează în exteriorul Penitenciarului - 21 

- Numărul detinutilor care lucrează în interiorul Penitenciarului – 123 

 

2. Capacitate legală Penitenciarul de femei Ploiești Târgșorul Nou: 

 

Nr.crt. Indicatori Valoare indicatori 

1 Efectiv total 28.10.2019 415 

2 Capacitate legală la 4m2 a unității 464 

3 Capacitate de cazare la 4m2 în funcție de 

regimurile de executare și categoriile de 

persoane custodiate 

RMS  

RÎ  

AP  

RSD  

RD (femei)  

RD (bărbați)  

27 

99 

33 

132 

61 

9 

TOTAL 361 

4 Capacitatea de cazare la 4m2 a locurilor cu 

destinație specială 

Infirmerii  

Izolator  

Vizită intimă  

Mame cu copii  

Comunitatea 

terapeutică  

Carantină observare  

Medico socială  

26 

1 

2 

18 

14 

14 

28 

TOTAL 103 
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Calculul capacității de cazare a penitenciarului de femei Ploiești Târgșorul Nou 

este raportat la standardul de 4 mp, având în vedere modificările aduse de OMJ 

2772/17.10.2017 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile 

de cazare a persoanelor private de libertate.  

 

Deținuții beneficiează de apă caldă zilnic, conform programului aprobat în baza 

deciziei ANP nr. 332/2015. De asemenea, centralele termice instalate în cadrul 

unității funcționează zilnic, conform programului aprobat. 

 

La nivelul penitenciarului, în perioada de referință 2018-septembrie 2019, au fost 

înregistrate 84 de altercații între deținuți, și 2 cazuri de agresiuni fizice îndreptate 

împotriva personalului unității. Pentru situațiile de ultraj, a fost sesizat Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Ploiești. 

 

La nivelul administrației penitenciarului, în perioada 2018-prezent, s-au 

înregistrat 13 solicitări de acordare a permisiunii de ieșire în contextul art. 99 lit e 

din L254/2013, dintre care 2 au fost aprobate, pentru alte 4 cazuri prezentarea la 

înhumare fiind realizată sub escortă, iar 7 nefiind aprobate. 

 

De asemenea, în anul 2019 au fost acordate 1573 de recompense, dintre care 17 

de recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o perioadă de 24 

de ore. Recompensele au fost acordare cu respectarea prevederilor Legii 

254/2013, a HG 157/2016 și a Deciziei Directorului General al ANP nr. 443/2016. 

 

Referitor la numărul persoanelor care au decedat în penitenciar- la nivelul 

penitenciarului a existat un singur deces, în anul 2015. Persoana privată de 

libertate decedată avea vârsta de 51 de ani, cauza decesului fiind stop cardio 

respirator. 

 

La nivelul penitenciarului de femei Ploiești Târgșorul Nou nu au fost înregistrate 

sinucideri, precum și faptul că, în perioada de referință 2018-prezent, nu au fost 

înregistrate situații de refuz de hrană din partea deținuților. 

 

Deținuții au beneficiat de asistență medicală stomatologică până la data de 

30.09.2019, din 01.10.2019 medicul stomatolog fiind transferat la altă unitate din 

sistemul penitenciar. În perioada 04.01-27.09.2019 au fost acordate 494 

consultații stomatologice. 

Au fost înaintate de către deținuți, 2 cereri pentru acordarea asistenței 

stomatologice contra cost, la cabinete private. 

În cadrul compartimentului medical, în prezent, sunt încadrate 11 cadre medicale, 

dintr care 9 asistenți medicali generaliști, 1 asistent farmacie, și 1 tehnician 

dentar. 

 

La data vizitei, majoritatea deținuților se aflau în cadrul programelor de 

reabilitare socială prin muncă. Angajații penitenciarului au cooperat cu echipa 

ASUM. Reprezentanții ASUM au vizitat un număr de 11 camere de deținere alese 

aleatoriu din diverse secții inclusiv arest preventiv, blocul alimentar, cabinetul 
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medical, cambuze, capela, camera vizită conjugală, sala de vizite și anexele, 

sectoarele de muncă, curțile de plimbare, clubul, frizeria, sala de vizite Eu și 

familia, magazinul, bucătăria, camera pentru deținute cu noi născuți.   

Ni s-a adus la cunoștință că majoritatea camerelor au suferit modificări/renovări.  

Camerele de deținere 

Am constatat că din punct de vedere al spațiului camerele sunt 

supraglomerate și unele camere au efectiv plin dar existau și camere care nu 

aveau efectiv plin  pe aceeași secție. În camere paturile sunt dispuse pe 2 nivele. 

Numărul scaunelor din nici o cameră nu a corespuns cu numărul deținuților din 

cameră, în unele camere nu există un dulap suficient de mare unde deținuții să-si 

păstreze hainele cât și încălțămintea. De asemenea, în cameră se pot observa 

infiltrații de apă de la etajul superior, prize dezizolate sau neasigurate, țevi 

ruginite precum si o chiuveta sparta. Semnalăm că în lipsa unei spălătorii, 

detinutii sunt nevoiți să își spele rufele in baie si sa le usuce pe geam până le vine 

rândul să le predea spre uscare. 

În fiecare cameră există duș, dar programul de funcționare a apei calde este 

limitat, ceea ce considerăm că este în mod evident insuficient. În anumite camere 

există peste 8 deținuți astfel doar în cazul în care fiecare din aceștia ar face un duș 

de 3/5 minute ar avea toți posibilitatea să beneficieze de acest serviciu de igienă 

elementar. 

Anumite camere sunt extrem de insalubre, existând igrasie în special în băi, 

scurgeri și infiltrații de apă și miros urât din canalul de scurgere a apei. Pentru 

acest motiv unii deținuți au pus cârpe pe sifon pentru a preîntâmpina mirosurile. 

Nu există covorașe la baie. În nici una din băi chiuvetele de ceramică nu au fost 

înlocuite cu unele din inox și oglinzile au fost înlocuite cu cele tip anti-vandalism, 

în special cele de la arest preventiv.  

Camerele din arest preventiv sunt cele mai spartane. Există în toate camerele 

televizoare și  lumină de veghe.  

Din camere NU lipsesc mapele care ar trebui să conțină regulamentul de ordine 

interioară, iar la info punctele de acces cât și la aviziere am regăsit datele de 

contact ale ONG-urilor care au ca obiect de activitate respectarea drepturilor 

omului, angajații au afirmat că nu li s-a pus în vedere acest aspect. 

Am sesizat pe lângă gratii amplasarea unei plase metalice suplimentare și ni s-a 

pus în vedere că aceasta are rol atât de siguranța cât și de menținere a curățeniei, 

în trecut deținuții aruncând diverse obiecte și gunoaie pe geam. Considerăm că 

prin amplasarea acestei plase suplimentare se obturează atât iluminatul natural 

cât și aerisirea. Nu înțelegem rațiunea legală pentru montarea acestor plase.  

Considerăm că aceste plase amplasate suplimentar ar trebui desființate având în 

vedere că nici Legea nu prevede monatrea acestora.  

În unele camere se  prelinge apa pe langă țevile de scurgere iar acestea fac un 

zgomot deranjant, astfel încât deținuții nu se pot odihni în timpul nopții. 
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Blocul alimentar 

Am asistat la servirea mesei de prânz. La Felul 1 s-a servit ciorbă de legume iar 

la Felul 2 pilaf cu friptură. Ținem să menționăm că deși ciorba și pilaful erau 

depozitate în recipiente confecționate din inox, friptura era depozitată separat 

într-un recipient de inox. Deținuții NU se plâng nici de calitatea mâncării și nici 

de cantitate. 

Ni s-a spus că în penitenciar există regimuri alimentare speciale pentru anumite 

categorii de deținuți, respectiv pentru diabetici. 

În ceea ce privește blocul alimentar am constatat că podeaua din bucătărie este 

deteriorată, există igrasie pe tavan, există rugină pe părțile din metal.  

NICI UN deținut nu se afla în refuz de hrană în ziua vizitei.  

Una dintre persoanele cu regim special în loc de felul 1 a primit 1 ou prăjit cu 

pâine.  

În cadrul blocului alimentar am observat scurgeri de apă pe la racorduri. De 

asemenea nu există un contract de preluare a uleiului folosit cu o firmă 

specializată. Nu se știa ce se face cu uleiul utilizat.  

Servirea mesei se face de către deținuți detașați la această muncă. La fel și 

prepararea.  

Cabinetul medical și farmacia 

Cabinetul medical este dotat cu următoarele: 

 

- sala tratamente: canapea de consultatie, cântar cu taliometru, tensiometru cu 

stetoscop, butelie oxigen, termometru, masă ginecologică, frigider, masă 

instrumentar, aparat de urgență 

- cabinet consultații: canapea de consultație, cântar cu taliometru, tensiometru cu 

stetoscop, masă instrumentar. 

-oficină de farmacie: dulap venena, frigider 

-cabinet stomatologic: unit dentar, scaun dentar, compresor, etuva, masă 

instrumentar, dulap material, lampă fotopolimerizare, instrumentar. 

-infirmerie cu 4 paturi, stativ pentru perfuzii, cârje, cărucior cu rotile 

-laborator de tehnică dentară: sterilizator, masă tehnică, cuptor calcinare, aparat 

de sudat și punctat. 

-vestiare 

Deținuții au beneficiat de asistență medicală stomatologică până la data de 

30.09.2019, din 01.10.2019 medicul stomatolog fiind transferat la altă unitate din 

sistemul penitenciar. În perioada 04.01-27.09.2019 au fost acordate 494 

consultații stomatologice. 

Au fost înaintate de către deținuți, 2 cereri pentru acordarea asistenței 

stomatologice contra cost, la cabinete private. 

În cadrul compartimentului medical, în prezent, sunt încadrate 11 cadre medicale, 

dintr care 9 asistenți medicali generaliști, 1 asistent farmacie, și 1 tehnician 

dentar. 
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Acesta este foarte bine dotat din punct de vedere al medicamentelor, existând câte 

ceva pentru mai toate urgențele, inclusiv antibiotice. În ceea ce privește asistența 

medicală observăm asistența a 3 asistente, deținuții având la dispoziție asistență 

24 de ore din 24 însă nu este prezent nici un medic. Din cele prezentate de 

asistenții medicali NU există nici un medic angajat cu contract de prestări servicii 

sau angajat tot timpul  

Există mai mulți deținuți în cadrul penitenciarului care sunt diabetici și cărora 

li se administrează insulină.  

Sala de vizită și camera matrimonială/de vizită conjugală 

În cadrul camerei de vizită a fost realizată o cameră separată, în interiorul 

căruia s-a amenajat un loc intitulat familia și copii în care deținuții au parte de 

puțină intimitate alături de copii lor, în acest loc există și jucării și toaletă separat.  

Camera matrimonială este sub orice critică fiind afectată de către igrasie și 

miros, deținuții au acces pe o durată de 3 ore/trimestrial iar cu ocazia căsătoriei 

48 de ore. În cazul concubinajului este necesară prezentarea unei declarații 

notariale autentice. 

Frizerie 

Un deținut cu calificare lucrează în acest post și predă la sfârșit instrumentele 

de muncă. În cadrul frizeriei nu există apă caldă deloc. Deținutul avea acces la 

obiecte tăioase înțepătoare fără supervizare directă însă nu s-au înregistrat 

probleme. A reclamat că nu are bec la lampa de igienizare.  

 

Serviciul socio-educativ 

Serviciul reintegrare socială 

 

 Număr total de angajaţi: 10 

Director adjunct reintegrare socială: 1 

Educatori: 2 (dintre care unul se află în concediu de maternitate) 

Asistenţi sociali: 3 

Psihologi: 3 (dintre care unul se află în concediu de maternitate) 

Preot: 1 

Agent activităţi ocupaţionale: 1 

 

OFERTA DE PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI EDUCATIVE, DE ASISTENŢĂ 

PSIHOLOGICA ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PE ANUL 2019 CUPRINDE 

 

Etapa de adaptare 

Programul de adaptare la condițiile privării de libertate   

Etapa de intervenţie 

Programe şi activităţi educaţionale 

 

    Program de alfabetizare -  Activităţile de şcolarizare  
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-INVĂŢAMÂNT PRIMAR „A DOUA ŞANSĂ”  (în colaborare cu Centrul Școlar de 

Educație Incluzivă – Comuna Filipeştii de Târg 

-ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL CLASELE V-VIII (în colaborare cu  Centrul Școlar 

de Educație Incluzivă – Comuna Filipeştii de Târg)  

-ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – (în colaborare cu Liceul Tehnologic “Elie Radu” din 

Ploieşti) 

 

       Activităţile de formare profesională 

 

        Periodic, în colaborare cu AJOFM Prahova, se derulează cursuri de 

calificare profesională în meseria de confecţioner articole din textile, având în 

vedere că acest curs este cel mai solicitat de deţinutele din penitenciarul de femei.  

        În anii anteriori s-au mai desfăşurat cursuri de lucrător în cultura plantelor, 

finisor construcţii, frizer, brutar.  

        Pentru deţinutele cu studii superioare s-au desfăşurat următarele cursuri de 

perfecţionare: consilier pentru dezvoltare personală şi inspector resurse umane. 

  

       Programul de Educaţie civică  

       Programul de Educaţie ecologică 

       Programul de Educaţie pentru sănătate  

       Pogramul Dezvoltarea universului cunoaşterii - Modulul I – Educație 

ecologică, 

       Modulul V – Geografie, Modulul VII - Planeta Albastră, Modul IV - Literatura 

Română 

       Program de educație moral religioasă „Cuvântul care zidește”  

       Program moral religios „Laudati pe Domnul”  

 

PROGRAME EDUCATIONALE ȘI MORAL - RELIGIOASE DESFĂŞURATE  

ÎN COLABORARE CU PARTENERI EXTERNI (Organizaţii 

Neguvernamentale şi reprezentanţi ai cultelor şi asociaţiilor religioase  

recunoscute de lege ) 

 

Program moral religios Universul Bibliei – Cartea care a schimbat lumea -  

derulat prin corespondenţă derulat de Fundaţia Stanca Veacurilor  

 

Program „Liber si reintegrat” - derulat în colaborare cu voluntari din partea 

Fundației Stanca Veacurilor 

  

Program „Arta și viața. Creând frumosul cu mâinile și sufletul” - derulat în 

colaborare cu voluntari din partea Fundației Stanca Veacurilor 

 

Program „Biblia si sentimentele umane” - derulat în colaborare cu voluntari din 

partea Asociaţiei  Serviciul Umanitar pentru Penitenciare 

 

Program educaţional „Calea spre o viata fericită” -  derulat în colaborare cu 

voluntari din partea Asociaţiei  Serviciul Umanitar pentru Penitenciare 
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Program „Femeia – nevoi si impliniri” - derulat în colaborare cu voluntari din 

partea Fundației Stanca Veacurilor  

            

Program „Cum să părăsești închisoarea fericit” – derulat în colaborare cu 

voluntari din partea Asociaţiei  Serviciul Umanitar pentru Penitenciare 

  

Program „Studiu biblic” - derulat în colaborare cu voluntari din partea Asociației 

Pater Noster.  

 

PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ 

 

Protocol clinic destinat femeilor cu depresie, anxietate și tulburări de 

personalitate  

Program destinat persoanelor cu tulburări de depresie și anxietate: Comunitatea 

Terapeutică Anima  

Program destinat persoanelor cu antecedente în toxicomanie  

Program de autocunoaștere și dezvoltare personală  

Program destinat persoanelor cu conduită agresivă  

Program de dezvoltare a abilităților parentale  

Program de dezvoltare a abilităților sociale  

Program de prevenire a recidivei (dezvoltarea abilitatilor decizionale in situatii de 

risc infractional)  

Program de mentinere/dezvoltare a relatiilor cu mediul de suport  

Activitati psihologice/sociale (organizate in baza proiectelor de activitate)  

Activităţi de asistență psihosociala  desfăşurate în parteneriat cu colaboratori 

externi: CPECA,  Serviciul de Probatiune Prahova , Fundația Mână Deschisă, 

Fundația Stânca Veacurilor 

 

ACTIVITĂŢI  INDIVIDUALE 

 

Activităţi individuale educaţionale 

Activităţi individuale de evaluare educaţională 

Convorbiri individuale 

Consiliere educațională 

Consiliere spirituală (preot) 

 

Activităţi individuale de asistenţă psihosocială 

Activităţi individuale de evaluare psihologică 

Activităţi individuale de consiliere psihologică   

Activităţi individuale de evaluare socială 

Activităţi individuale de consiliere socială 

Convorbiri individuale de informare   

 

ACTIVITĂȚI EDUCAȚIONALE  DE GRUP (organizate in baza proiectelor de 

activitate) 
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Concursuri tematice  

Activităţi sportive     

Competiţii sportive în interiorul penitenciarului                   

Activităţi cultural-artistice: ateliere ocupaţionale (pictură, desen, tehnico-

aplicative, artizanat, broderie, goblen, împletituri, țesături, confecții), expoziţii, 

teatru, muzică (formaţie corală), spectacole, conferințe, dezbateri, activități tip 

cerc, redactări de reviste, recenzii de carte.   

Campanii de promovare si  informare  

Activități interpenitenciare 

Activităţi moral-religioase derulate în baza proiectelor de activitate 

 

Activităţi desfăşurate în comunitate  

- Vizite la obiective culturale (muzeu, mănăstire, centru de plasament, etc.) 

- Suţinere spectacole în comunitate 

- Activităţi de voluntariat 

 

Etapa de dinaintea reîntoarcerii în comunitate 

Program de pregatire pentru liberare  

Program   Reducerea riscului de recidivă după închisoare 

 

Serviciul religios şi asistenţa religioasă  

 

Pentru a răspunde nevoilor de asistenţă religioasă ale persoanelor private de 

libertate, în penitenciar se derulează programele şi activităţile de asistenţă 

religioasă menţionate mai sus în Ofertă, precum şi activităţi moral-religioase 

susţinute de preotul unităţii şi de voluntarii cultelor asociaţiilor religioase conform 

orarului aprobat. În fiecare sâmbătă, conform unei planificări aprobate, voluntarii 

cultelor şi organizaţiilor neguvernamentale susţin activităţi moral-religioase 

directe cu deţinutele, iar în fiecare duminică şi de sărbători legale preotul unităţii 

desfăşoară activităţi liturgice,  activităţi de tip catehetic, de educație moral-

religioasă în biserica unităţii. 

 

OBIECTE INTERZISE 

 

Referitor la obiectele interzise descoperite cu ocazia efectuării perchezițiilor la 

nivelul penitenciarului de femei Ploiești Târgșorul Nou, în perioada de referință, 

la nivelul secțiilor de deținere sau asupra deținuților, nu au fost descoperite bunuri 

interzis a fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi, de natura 

celor prezentate în anexa 3 din HG 157/2016. 

 

Biblioteca unității 

Penitenciarul dispune de o bibliotecă bine îngrijită. Constatăm un suficient de 

cărți ce prevăd aspecte privind legislația în vigoare, cum ar fi Constitutia, Codul 

Penal, Codul Civil etc. Există evidență informatică a cărților și evidență scriptică.  

Dreptul la convorbiri telefonice 
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Fiecare deținut are dreptul la o oră de convorbiri telefonice pe zi în care poate 

apela maxim 10 numere de telefon diferite care le pot schimba de la info chioșc. 

Există telefoane în cameră.   

Magazinul unității 

În ceea ce privește magazinul alimentar din incinta penitenciarului observăm că 

nu este afișat adaosul comercial practicat de către comerciant, acesta afirmând că 

se utilizează un adaos de 20%-30% iar în ceea ce privește gramajul produselor, 

anumite produse sunt vândute la bucată, spre exemplu pomelo, iar alte produse 

sunt vândute la cantitate, considerăm că este injust ca un pomelo având o cantitate 

de aproximativ 200 de grame să aibă același preț ca unul având aproximativ 300 

de grame, mai ales având în vedere că deținuții nu au posibilitatea de a își alege 

produsele.  

O altă problemă pe care dorim să o semnalăm este faptul că pe lista de prețuri 

există mențiunea Prețuri cu titlu informativ, ceea ce dă o posibilitate crescută de 

speculație a comerciantului și nu prezintă transparență pentru deținuți, prețurile 

astfel putând fii modificate de la o zi la alta. Comerciantul afirmă că a avut parte 

de controale Inspectoratul Teritorial de Muncă, SSM, Direcția de Sănătate Public 

și nu au fost găsite nereguli. 

Unele prețuri nu aveau mențiunea că sunt exprimate în lei. Angajații nu au putut 

prezenta cursul de igienă deși produceau și mâncare. Existau roșii și banane 

stricate. Era zi de luni în care magazinul nu era deschis.  

Alte aspecte 

Există pe fiecare secție info-chioșcuri.  

Toți angajații penitenciarului și alt personal conex purtau uniforme complete și 

curate. Unii dintre angajați nu aveau ecusoane sau numele brodat în piept.   

Se respectă zonele de verificare împotriva obiectelor interzise și am observat și 

verificarea unei livrări de marfă produse alimentare.  

Toate WC-urile erau tip turcesc și unii deținuți aveau cantități de dezinfectant de 

baie pentru a putea menține curățenia în aceste spații.  

Adeseori deținuții își țineau adidașii sau altă încălțăminte în baie pe ziduri la 

înălțime pentru a se aerisi.  

În mod frapant, în unele camere nu există ventilație naturală în baie.  

Toate camerele aveau lumină naturală însă geamuri insuficiente,iar acea plasă 

aplicată suplimentar peste grilajul metalic obturează atăt lumina naturală cât și 

cantitatea de aer.  

Deținuții nu s-au plâns de frig în camere, pe timp de iarnă, în mod neapărat. Deși 

în penitenciar la data vizitei era frig.  

Curțile de plimbare aveau bănci, chiar și telefon, iar unele aveau și facilități de 

uscare rufe, dar nu sunt dotate cu WC și apă curentă. 
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Curățenia pe holuri este menținută și efectuată de către deținuți. La data vizitei 

deținuții măturau holurile comune de acces.  

Deținuții care deserveau masa erau îmbrăcați în halate albe și primeau mânuși și 

bonete. 

Între felul 1 și felul 2 era o întârziere de timp.  

Erau niște manometre la oalele sub presiune din bucătărie dar nu știm dacă erau 

verificate metrologic. Nu am observat vreun cântar.  

OBIECTIVE GENERALE 

Prezentăm alăturat obiectivele generale enunțate în actul normativ de organizare 

și funcționare al entității publice sau stabilite de conducere, care rezultă din 

documentele de cooperare, protocoale, programe, etc. 

 

1.Îmbunătăţirea sistemului de pază și supraveghere a deţinuţilor prin: 

- Dotarea adecvată a personalului care execută misiuni de pază, 

supraveghere, escortare şi intervenţie cu mijloace şi echipamente specifice.  

- Modernizarea spaţiilor de cazare existente, în vederea îmbunătăţirilor 

condiţilor de detenţie şi a condiţiilor de muncă 

 

        În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie în concordanţă cu 

standardele europene, administrația penitenciarului a stabilit ca obiective pentru 

anul 2019, următoarele obiective: 

 

1. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar, în 

conformitate cu prevederile legale şi normele europene de detenţie, prin: 

- Investiţii noi şi transformarea unor spaţii existente în noi locuri de deţinere 

(fosta Fabrică de confecţii ICC Târgşor, curţi plimbare). 

- Modernizarea imobilelor ce aparţin unităţii (spaţii deţinere, spaţii 

administrative, spaţii destinate preparării hranei, etc.) şi crearea premiselor 

materiale pentru asigurarea siguranţei şi respectarea drepturilor fundamentale ale 

deţinuţilor, personalului 

- Continuarea demersurilor (studii fezabilitate, documentaţii de 

avizare)pentru lucrăriile de intervenţii de natura investiţiilor: „Puţ alimentare 

apă”, Bloc intervenţii, Bloc alimentar, Depozit muniţie, gard imprejmuitor. 

 

2. Modernizarea şi dezvoltarea bazei tehnicomateriale: 

- Înnoirea parcului auto prin achiziţionarea a unei autosanitare, mijloc de 

transport operativ de capacitate medie, autoturism de serviciu. 

- Repararea si întreţinerea parcului auto 

- Monitorizarea consumurilor, verificarea şi exploatarea în condiţii optime a 

mijloacelor de transport 

 

Concluzii: 

- se impune refacerea de cu celeritate a rețelei de curent electri; 
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- considerăm că montarea plaselor suplimentare la geamuri nu face altceva decât 

să obtureaze atât iluminatul natural cât și aerisirea, oricum deficitare, având în 

vedere gradul de aglomerare și mai ales că nu există o prevedere legală expresă 

cu privire la montarea acestora la un  penitenciar cu regim de executare deschis și 

semi-deschis; 

- 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; 

- apreciem în mod pozitiv atitudinea Directorului adjunct Preda Ecaterina  este 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; 

- este de neînțeles de ce cererile deținuților sunt ridicate doar marțea și joia. De 

altfel deținuții nu primesc pe loc un număr de înregistrare; 

- se impune cu celeritate renovarea sălii de baie aflate vizavi de camera E6.65; 

- există infiltrații de apă la camerele de la etajul superior; 

- se impune analizarea lipsei iluminatului natural și a căldurii, atât în birouri cât 

și în holurile secțiilor de deținere. 

Modul de valorificare a creditelor obținute de deținuți în urma participării 

acestora la activității socio-educative, sau muncă, prin acordarea permisiuni de 

ieșire din penitenciar este extrem de limită și de neînțeles.Sunt foarte multe 

persoane care au avut un comportament apreciat și recompensat însă în 

majoritatea cazurilor nivelul recompenselor s-a limitat la pachet și vizită. Sunt 

persoane care mai au de executat foarte puțin din pedeapsă, au avut un 

comportament exemplar, au participat la cursuri, muncă, acumulând sute de 

credite, dar nu au beneficiat de valorificarea eficientă a creditelor. Ei vor pleca 

acasă, în urma liberării, ramânând în urma lor sute de puncte credit acumulate. 

Nu înțelegem rațiunea introducerii acestei forme de recompensare dacă aceste 

recompense nu se aplică gradual. Nu poți acorda aceiași recompensă continu. 

Există posibilitatea legală de a acorda permisiunea de ieșire din Penitenciar 

pentru o perioadă de timp. Dacă persoana întrunește condițiile prvăzute de lege 

pentru acordarea acestei recompense nu înțeleg de ce nu se aplică!  

 

 

 

Red. 15.11.2019 G.A.S. – B.Z. – B.V.  

Departament relații penitenciare 


