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Referitor la demararea lucrifrilor specifice de renovare a centrului, in vederea 

imbuniitiitirii condifiilor de cazare, va aducem la cuno'itinta ca este in derulare 
termenul de solutionare a contestatiei depuse de !GI in data de 30.01.2020, Jmpotriva 
deciziei Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 'ii Administratiei de respingere a 
proiectului Crefterea eficienfei energetice, reabilitarea si modernizarea instalafiilor 

aferente Centrului Regional de Cazare �i Proceduri pentru Solicitanfii de Azil 

(CRCPSA) Bucure§ti, depus de Inspectoratul General pentru Imigrari spre finantare 
in cadrul Programului Operational Regional - Axa prioritarii 3, Operafiunea B -
Cliidiri Pub/ice. Totodata, facem mentiunea ca pentru modemizarea spatiilor 
interioare Inspectoratul General pentru Imigrari a propus ca actiune complementara 
celei cuprinse in proiectul mentionat mai sus, un alt proiect cu finantare FAMI, 
urmand ca activitatile in cadrul acestuia sa fie realizate dupa finalizare sau in acela'ii 
timp cu primul. 

In ceea ce prive'ite des/ii§urarea unor programe sau identificarea unor solufii de 

responsabilizare a persoanelor cazate in centru pentru respectarea normelor de 

igienii mentionam ca, la sosirea in centru, solicitantii de azil sunt informati cu privire 
la drepturile ,;;i obligatiile pe care le au pe durata cazarii Jn centru 'ii totodata, le sunt 
distribuite materiale de igiena personala 'ii articole de cazarmament. Totodata, in 
cadrul vizitei medicale ce se efectueaza la cazarea in centru, le sunt aduse la 
cuno'itinta normele de igiena 9i sanatate care trebuie pastrate 9i respectate, in 
conformitate cu prevederile OMAI nr.130 din 25 august 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de Ordine Interioara al centrelor regionale de proceduri 9i cazare a 
solicitantilor de azil. 

De asemenea, acela'ii regulament prevede ca pe perioada cazarii in centru, 
solicitantii de azil au obligatia sa intretina curatenia spatiilor destinate cazarii, servirii 
mesei 'ii activitatilor comune, nerespectarea acesteia constituind abatere disciplinara 
'ii sanctionandu-se conform art. 46 'ii 47 din acela'ii act normativ. In acest sens, la 
nivelul centrelor este organizata saptamanal O activitate de curatenie generala, la care 
participa 'ii persoanele cazate. 

Totodata, facem precizarea ca organizarea saptamanala a activitatilor de cura\enie 
'ii intre\inere a spatiilor interioare 'ii exterioare ale Centrelor !GI este o activitate 
prevazuta 'ii in cadrul proiectului "Asistenfii �i servicii complexe pentru solicitanfii de 
azil din Romania", FAMI/18.02.01, beneficiar Asociatia Ecumenica a Bisericilor din 
Romania, in cadrul acestuia fiind puse la dispozitie materiale de curatenie 
suplimentare celor oferite de LG.I. 
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