.

PCA, sa-i monitorizeze prin vizite efectuate la camera ;,i sa µna legatura cu
personalul medical.
6. Cu privire la intocmirea unui registru unic de evidenfii a actelor profesionale
ale psihologului in care sii fie menfionate activitiifile psihologice desfii.�urate
(interviuri psihologice, �edinfe de asistenfii primarii individualii sau de grup),
mentionam ca la nivelul compartirnentului exista Registrul de Evidenta a Actelor
Profesionale, care contine inregistrarile dare ale tuturor actelor profesionale
exercitate de psihologul centrului:
a. Interviu psihologic prirnar (interviurile susµnute cu solicitantii de azil la
momentul cazarii in centru);
b. Interventfile psihologice primare (;,edintele de asistenta psihologica prirnara
la solicitarea beneficiarilor sau la iniµativa psihologului);
c. Activitati desa;,urate cu aplicantH la nivelul centrului (activitati de grup
recreativ-creative).
d. Alte solicitari ale beneficiarilor.
Mentionam ca acest registru a fost prezentat echipei Avocatului Poporului la
ultirna vizita in cadrul Centrului Regional Bucure;,ti, alaturi de . toate celelalte
documente solicitate. Totodata, conform noii proceduri de lucru, fi;,ele de interviu
psihologic prirnar, adresele, programul de monitorizare sunt inregistrate in Registrul
de intrare-ie;,ire corespondenta ordinara de la nivelul Cabinetului Psihologic.
7. In ceea ce prive�te recomandarea de urgentare a demersurilor intreprinse in
vederea imbunii.tii.firii condifiilor de cazare, cu privire la toate aspectele constatate
pe parcursul activitiifii de monitorizare a centrului in perioada 2018-2019, astfel
incat sii fie asigurate, in mod efectiv, condifii optime de cazare, identificarea
permanentii a deficienfelor care prezintd potential pericol pentru siiniitatea chiar
viafa persoanelor custodiate �i remedierea de urgenfii, va comunicam faptul ca in
urma soluµonarii contestatiei depuse de IGI la data de 30.01.2020, impotriva deciziei
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ;,i Administratiei, a fost aprobat proiectul
"Cre�terea eficientei energetice, reabilitarea �i modemizarea instalatiilor aferente
Centrului Regional de Cazare ;,i Proceduri pentru Solicitantii de Azil (CRPCSA)
Bucure;,ti", in cadrul Programului Operational Regional - Axa prioritara 3,
Operaµunea B - Cladiri Publice, acesta urmand a fi pus in aplicare in perioada
urmatoare.
Totodata, reamintirn ca pentru modernizarea spatiilor interioare, lnspectoratul
General pentru Imigrari a propus ca acµune complementara celei cuprinse in
proiectul menµonat mai sus, un alt proiect cu finantare FAMI.
Inspector General
comisar șef de poliție
ing. Leonard Florin Medrega

