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       La data de 16.10.2019 reprezentanții A.S.U.M au efectut o vizită la Centrul de 

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

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

persoanelor reținuțe 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 5 persoane. Cu ocazia 

vizitei s-au constatat următoarele : 

Capacitatea legală a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Sf. 

Gheorghe. 

- în total 22 persoane raportat la 4mp/persoană și 6 mc aer.  

Situatia efectivului la zi – 8 

Numărul minorilor aflați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă -0 

Număr persoane  de sex feminin -1 

Număr camere de arest- 11 

Cameră anchetă-1 

Sector vizită-1 

Camerele de arest. 

Reprezentantii ASUM au vizitat 11 camere de arest. Camerele sunt dotate cu 2 

paturi, în așa fel încât să se respecte prevederea legală cu privire la suprafața 

alocată, 4mp/persoană și 6 mc aer. Paturile sunt la nivelul solului. 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 nu sunt dotate cu 

grup sanitar sau duș. Camera de dușuri cât și grupul sanitar se află într-o 

încăpere separată. Accesul la grupul sanitar sau duș se face la cerere prin 

acționarea unui commutator electric din camera de arest. Apa caldă este asigurată 

non-stop. WC-urile sunt de tip turcești și sunt realizate din fontă. Saltelele sunt noi 



și ignifugate. Fiecare camera este dotată cu aparat de aer condiționat. In fiecare 

camera există televizor cu acces la programele tv prin cablu. Repartizarea pe 

camere a arestatilor/reținuților se face raportat la criteriile din lege, varstă, 

infracțiune, sex, recidivist etc. 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 clubul arestului sunt montate și 

două biciclete de fitness.  

În Centrul de Arest există o cameră tip izolator pentru persoane care prezintă 

boli infecțio-contagioase dotată cu două paturi.  

Dreptul la convorbiri telefonice 

Perioada de timp alocata 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 

un aparat telefonic.  

 

Dreptul la vizită 

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

vizitei este prelungită pâna la maxim o oră și jumătate. 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. Vizitele se 

desfășoară într-un spațiu special amenajat, dotat cu o cabină , cu separator și 

telefon. 

 

Dreptul de a efectua cumparaturi. 

Dreptul de a efectua cumparaturi: De doua ori pe lună, 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 în baza 

cererilor persoanelor din arest. 

 

Dreptul la plimbare zilnica 

Zilnic conform prevederilor legale. Unitatea dispune de o curte de plimbare de 

aprox. 16 mp.În acestă curte este amplasată și o masă de tenis, și un spalier 

metalic.Perioada de timp alocată- o oră/zi.  

Servirea mesei 

Hrana este asigurată de la Popota unității 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 frigider, a hranei pe care persoanele o primesc de acasă cu ocazia 

pachetelor lunare.În camerele de deținere există masa pentru servit hrana dar nu 

sunt scaune.Datorită acestui fapt, persoanele aflate în arest sunt nevoite să  

mănânce în picioare ori stând pe pat.Considerăm inoportună această stare de fapt 

și de neînțeles. Să dotezi camerele cu mese dar fără scaune, este cel puțin bizar. 

Putem încadra la categoria  tratamente degradante și inumane această stare de 

fapt. 

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 2 medici și 3 

asistente. Aceștia nu sunt angajații Centrului însă se prezintă pentru consult ori 

administrare de medicamente de câte ori sunt solicitați. Pentru alte probleme 

medicale, care nu pot fi rezolvate în Centru, persoanele sunt transportate la unități 

medicale din Sf. Gheorghe. 

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.  

Persoanele își primesc articolele de igienă personală. 

Nicio 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. 

Pe parcursul vizitei ni s-a adus la cunoștiință că este în curs de derulare 

construcția unui nou Centru, și că acesta va asigura desfășurarea în condiții de 

siguranță și cu respectarea normelor legale, a activităților prevăzute la art. 231(3) 

din HG 157/2016 

Concluzii 

-apreciem în mod pozitiv atitudinea D-lui.Cms.sef  Ivașcu Danieil persoană 

deschisă dialogului, interesată 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. 

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

-Explicația șefului Centrului cu privire la lipsa scaunelor și faptul că persoanele 

aflate în Centru sunt nevoite să mănânce în picioare este hilară. Domnia sa 

consideră că este în regulă ca persoanele aflate în Centru să servească masa în 

picioare și că noi exgerăm când spunem că acesta poate reprezenta un tratament 

degradant și inumam. Spațiul este generos și permite amplsarea în fiecare cameră 

a scaunelor. Nu înțelegem rațiunea pentru care acest lucru nu se face și nici baza 

legală care stipulează că masa trebuie servită în picioare. 

-Modul în care se face repartizarea pe camere este destul de ciudat! Spre exemplu, 

într-o cameră era cazată o singură persoană de naționalitate maghiară care nu 

vorbea deloc limba română. Într-o altă cameră erau cazate două persoane, una de 

naționalitate maghiară care nu vorbea limba română și un român care nu vorbea 

limba maghiară. Practic cele două persoane de naționalitate maghiară, care nu 

vorbeau limba română, putea sta împreună. Din discuțiile purtate cu șeful 

Centrului am înțeles că nu ar exista nicio interdicție în acest sens ori vreun 

impediment legal. De altfel la sesizarea noastră problema a fost rezolvată prompt.  

   Recomandări 

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

corespunzătoare locului de muncă. Vestiarul personalului  ar trebui să fie dotat 

cu duș. Spațiul destinat personalului angajat ar trebui calibrat corespunzător la 

rețeaua de încălzire. Aceștia folosesc pe timp rece, datorită subdimensionării, o 

sobă de teracotă pe lemn.   

-Suplimentarea aparatelor destinate efectuării convorbirilor telefonice. Opinăm 

că acestea sunt insuficiente raportat la capacitatea Centrului.  

-O singură cabină în sectorul vizite, care deservește și întâlnirile cu avocați, 

considerăm că nu este de ajuns. 

-Zona de vizită ar trebui să fie dotată și cu un grup sanitar și acces la apă 

potabilă, ținând cont că în vizită pot veni și copii! 

-Dotarea camerelor cu scaune, în așa fel încât masa să fie servită decent, uman. 

-Repartizarea pe camere a persoanelor trebuie să se facă atent, cu respectarea 

prevederilor  legale.  
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