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Doamnei Raluca Ecaterina Alexandru,  
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Urmare consultării Raportului privind vizita desfășurată la Centrul pentru Cazarea Străinilor 

Luaţi în Custodie Publică Arad, înaintat prin adresa nr. 1574 din 29.01.2020, vă transmitem în 

continuare, răspunsul privind punctul nostru de vedere față de cele constatate, precum și 

modul în care sunt sau vor fi implementate propunerile și recomandările cuprinse în 

raportul mai sus menționat. 

Mai întâi apreciem că, aspectele constatate de către delegația Avocatului Poporului  cu 

ocazia vizitei efectuate în Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad, 

relevă faptul că drepturile străinilor luați în custodie publică sunt respectate în totalitate,  în 

conformitate cu prevederile Ordinul M.A.I nr. 121 din 30.07.2014, privind aprobarea 

Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică.  

Cu privire la recomandările Avocatului Poporului, precizăm următoarele: 

1. Referitor la recomandarea privind demersurile necesare ocupării posturilor 

vacante din centru, în special a celor din compartimentul medical, menționăm că s-au făcut 

în continuare solicitări către conducerea Inspectoratului  General pentru Imigrări, în urmă 

cărora au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de personal medical, atât 

pentru asistent medical cât și pentru medic. Primul anunț de ocupare a posturilor vacante a 

fost publicat pe site-ul instituției în data de  11.10.2019, iar pentru postul de medic, întrucât  

nu s-a înscris nici un candidat înprima etapă, demersul a fost reluat publicându-se pe site, 

în data de 14.11.2019, un nou anunț de concurs. Ulterior, prin ordin, ministrul afacerilor 

interne, dl. Ion Marcel Vela, a dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate în desfășurare 

pentru ocuparea posturilor de conducere / execuție vacante prevăzute a fi încadarate cu polțiști /  

cadre militare / personal contractual, începând cu data de 25.11.2019, urmând ca procedurile să fie 

reluate la o dată ulterioară. 

 Având în vedere situația mai sus menționată, în continuare am solicitat și obținut sprijinul 

structurii care asigură suportul financiar și logistic, respectiv Centrul Regional de Proceduri 

și Cazare a Solicitanților de Azil Timișoara, ordonatorul terțiar de credite competent, astfel 

încât, începând cu data de 27.02.2020, se va încheia un contract de colaborare cu un medic 
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specialist în medicină de familie, în vederea acordării asistenței medicale primare pentru 

străinii luaţi în custodie publică.  

Menționăm totodată că, în perioada ulterioară vizitei  s-au ocupat o parte din posturile 

vacante, prin mutare / transfer din alte instituții însă începând cu luna ianuarie anul 2020, 

un alt post de ofițer și unul de agent au devenit vacante, prin încetarea raporturilor de 

serviciu ale polițiștilor cu drept la pensie. Astfel încadrarea posturilor vacante, rămâne în 

continuare o prioritate pentru conducerea centrului, chiar dacă acest proces este într-o 

continuă dinamică. 

2. Recomandarea privind dotarea celor două camere de izolare din corpul B cu mijloace 

tehnice de comunicare, prin care străinul să poată chema în orice moment personalul centrului este 

implementată: în fiecare încăpere din pavilionul B există un mijloc de apelare a 

personalului centrului sub forma unui întrerupător, care prin apăsare declanșează un 

semnal acustic și luminos, pe un panou instalat în punctul de supraveghere a personalului 

de serviciu. 

3. Recomandarea privind instruirea corespunzătoare a personalului centrului 

referitor la motivarea corespunzătoare a aplicării măsurii de izolare în documentele întocmite și 

menționarea temeiului legal al aplicării sancțiunii cu izolarea, a fost deja implementată. 

Personalul centrului a fost instruit cu privire la modului de completare a  Registrului pentru 

evidența evenimentelor deosebite , astfel încât registrul din anul 2020, conține toate mențiunile 

referitoare la  evidența sancțiunilor aplicate străinilor , conform anexei 8 la Ordinul M.A.I 

nr. 121 din 30.07.2014, privind aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor 

luaţi în custodie publică, fiind consemnate : sancțiunea propusă, temeiul legal în baza 

căruia s-a aplicat sancțiunea, precum și perioada aplicării sancțiunii. 

4. Continuarea demersurilor de instalare a cel puțin două telefoane cu cartelă pentru 

facilitarea convorbirilor telefonice pentru străinii luați în custodie publică este o recomandare pe 

care  conducerea centrului o are în vedere pentru a fi  implementată în cursul anului 2020, 

respectiv 31.08.2020, după efectuarea recepției finale a lucrărilor de construcție a corpului 

de cazare străini C+C1+C2. Până atunci, străinii au în contiuare acces la telefoanele instalate 

în corpul B, pentru comunicarea directă cu persoanele din afara centrului. 

Vă mulțumim pentru recomandări și vă asigurăm în continuare de întreaga noastră 

considerație. 

Cu stimă, 

                                                               ȘEF CENTRU  

                                       Comisar șef  de poliție 

 

                                                           Filimon PITEA 
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