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Către,
AVOCATUL POPORULUI
Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie
Doamnei Renate WEBER -Avocatul Poporului

Stimată doamnă,

Ca urmare a recomandărilor efectuate în cadrul Raportului privind vizita
desfășurată la Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galaţi,
județ Galaţi în data de 07.07.2022, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

În ceea ce privește angajarea personalului necesar desfăşurării activităților din
Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galaţi, județul Galaţi,
având în vedere că, la data efectuării vizitei, doar la sectorul medical erau vacante un
post de medic şitrei posturi de asistent medical, vă informăm că la data de 30.06.2022,
prin anunțul nr. 28007/2002, Inspectoratul General pentru Imigrări a scos la concurs trei
funcții vacante de asistent medical (agent depoliție), procedura de încadrare fiind încă în
desfășurare. Referitor la organizarea procedurii de scoatere la concurs a postului vacant
de medic primar din cadrul CRPCSA Galați, vă informăm că, în prezent, se află în vigoare
OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în
sectorul bugetar, care stipulează suspendarea ocupării prin concurs sau examen a
posturilor vacante sau temporar vacante între data de 1 iulie 2022 şi data de 31 decembrie
2022.

Recomandările efectuate Centrului Regional de Proceduri și Cazare a
Solicitanților de Azil Galați:

Cu privire la (1) Continuarea acțiunilor de igienizare a camerelor de cazare, a
spatiilor comune si a spatiilor administrative, în vederea prevenirii si limitării
posibilelor îmbolnăviri, atât în rândul solicitanților de azil şi beneficiarilor unei forme de
protecție, cat si a personalului angajat, vă aducem la cunoştinţă că, în prezent, se află în
derulare o activitate de igienizare a întregului pavilion destinat cazării solicitanților de azil
şi beneficiarilor de protecție internațională, lucrări executate de către o firmă privată.
Conform contractului, lucrările urmează a fi finalizate în luna octombrie 2022.

Referitor la (2) Suplimentarea numărului de aparate de aer condiționat şi instalarea
acestora în mai multe camere, astfel încât toate persoanele cazate în centru să
beneficieze de condiţii optime de locuit, menționăm că, la nivelul Inspectoratului General
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pentru Imigrări, se află în derulare proiectul "Asigurarea asistenței materiale și a
capacității de procesare pentru persoanele cazate în Centrele Regionale de Proceduri şi
Cazare a Solicitanților de Azil prin achiziția de bunuri” ROFAMI2021051P23. Proiectul
contribuie la îmbunătățirea standardelor privind condițiile de primire la nivelul celor

şase Centre Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil prin achiziționarea
de bunuri pentru dotarea acestora cu materiale de cazarmament, mobilier, electrocasnice,
materiale necesare pregătirii și servirii hranei, bunuri îngrijire copii, utilaje întreținere
spații verzi, echipamente și bunuri IT, etc. În cadrul acestuia, Centrul Regional de
Proceduriși Cazare a Solicitanților de Azil Galați urmeazăafi dotat inclusiv cu aparate
de aer condiționat destinate spațiilor utilizare de persoanele cazate.

În legătură cu (3) Adaptarea cel puţin a unei băi, astfel încât aceasta să poată fi
utilizată de către persoanele cu deficiențe locomotorii, menționăm că în luna iulie a.c. s-a
procedat la amenajarea unei băi în acest sens, aceasta fiind dotată cu înălțător WC cu
capac, scaun de baie pentru pacienți, mânere, bară mobilă pentru susținerea persoanelor
cu dizabilități și mânere de susținere.

În referire la (4) desfășurarea unei campanii de informare cu privire la respectarea și
aplicarea regulamentului de ordine interioară a centrului, prin intermediul şedinţelor de
consiliere individuală sau de grup, precum si prin intermediul materialelor tipărite,
având în vedere numărul mare de sancțiuni aplicate, precum și faptul ca niciuna dintre
sancțiunile dispuse nu a fost contestată de către persoanele cazate în centru, vă aducem
la cunoștință că, în centru, săptămânal sunt organizate ședințe de informare cu toate
persoanele cazate cu privire la respectarea si aplicarea regulamentului de ordine
interioară.

Cu privire la (5) Respectarea în continuare a măsurilor cu privire la prevenția,
protecția și limitarea posibilelor îmbolnăviri cu noul coronavirus sau cu alți agenți
patogeni activi în perioada actuală, facem precizarea că, în vederea preveniriiși limitării
răspândirii bolilor, inclusiv coronavirus, la nivelul centrului sunt derulate în mod
continuu măsuri de profilaxie, printre care: efectuarea zilnică a activităților de curățenie
și dezinfecție în spațiile comune și în camerele de cazare; asigurarea permanentă a

mijloacelor de protecție împotriva Covid-19 și a altor agenți patogeni: măști și mănuși de
protecție, dezinfectanți pentru mâini și suprafețe, realizarea periodică de activități
profesionale de dezinfecție, dezinsecție și deratizare de către o firmă privată, în baza
unui contract de prestări servicii. Totodată, la nevoie, sunt asigurate servicii de
dezinfecție prin nebulizare volumetrică împotriva Covid-19. De asemenea, la cazarea în
centru, solicitanții de azil sunt examinaţi atât pentru identificarea bolilor transmisibile cât
şi pentru evaluarea stării generale de sănătate. Menţionăm că triajul medical nu a fost o
acțiune implementată exclusiv în contextul pandemiei de coronavirus ci face parte din
activitățile desfășurate în mod uzualla cazarea străinilor în centre.

În ceea ce privește (6) continuarea acțiunilor pentru îmbunătățirea condițiilor de
recepție, astfel încât activitățile din centru să se desfăşoare corespunzător, menționăm
că
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Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil prin achiziția de bunuri”
ROFAMI20210S1P23. Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de recepţie la
nivelul celor şase Centre Regionale de Proceduri şi Cazare a Solicitanților de Azil prin
achiziționarea de bunuri pentru dotarea acestora cu materiale de cazarmament, mobilier,
electrocasnice, materiale necesare pregătirii și servirii hranei, bunuri îngrijire copii, utilaje
întreținere spații verzi, echipamente și bunuri IT, etc. măsura ducând la asigurarea unui
standard demn de viață solicitanților de azil cazați în centrele regionale IGI, în
conformitate cu standardele legale naționale, europeneși internaționale aplicabile şi la
asigurarea capacității de procesare a cererilor de azil din punct de vedere tehnic. În acest
cadru, CRPCSA Galaţi va fi dotat cu electrocasnice, aparatură fitness, bunuri pentru
îngrijirea copiilor, utilaje pentru întreținerea spațiilor verzi, mobilier, elemente de
cazarmament, veselă șialte articole destinate preparării hranei, uscătoare de rufe etc.

De asemenea, menționăm că au fost întreprinse demersuri în vederea efectuării de
lucrări de reparații curente pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare: reparații ale
acoperișului clădirii destinate cazării, șlefuirea mozaicului de pe holuriși din băi şi
bucătării, înlocuirea caloriferelor, înlocuirea ușilor de lemn cu uși din PVC, înlocuirea
linoleumului din camere prin aplicarea de vopsea epoxidică.

Cu privire la (7) suplimentarea fondului de materiale informative (carți, dicționare,
publicații), aflate în dotarea centrului, cu volume de carte sau publicații în limbile
vorbite de rezidenții centrului sau/şi limbi de circulație internațională, vă aducem la
cunoștință că, în acest sens, vor fi efectuate demersuri în vederea alocării de fonduri
pentru achiziția unor volume de carte sau publicații în limbile vorbite de rezidenții
centrului sau/și limbi de circulație internațională.

Referitor la (8) identificarea unei soluții tehnice - contractarea unui serviciu de
televiziune prin satelit, care să asigure accesul la canale to din diferite regiuni ale
globului, vă informăm că, în prezent, se află în derulare un contract ce are ca obiect
furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, instituţia noastră beneficiind de
televiziuneprin cablu, având acces la un număr de 54 posturi, naţionale şi internaţionale.
Având în vedere recomandarea dumneavoastră, menționăm că se va lua în considerare
demararea unor proceduri în vederea contractării unor servicii de televiziune prin satelit,
cu o arie de acoperire a posturilor internaţionale mult mai vastă.

Cu deosebită consideraţie,

î. d


