Nr. 32 din 10 aprilie 2020
Către,
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
În temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă
solicităm să ne comunicaţi următoarele:
1. Din numărul total de deţinuţi existent la data răspunsului dv., câți sunt:
a) Femei; între 18 – 30 ani; între 31 – 50 ani; între 51 – 70 ani; peste 70 ani
b) Bărbaţi; între 18 – 30 ani; între 31 – 50 ani; între 51 – 70 ani; peste 70 ani
2. Care este numărul total al angajaţilor cu normă întreagă din penitenciare, cu
excepţia personalului medical.
3. Care este numărul total de deţinuţi înregistraţi cu afecţiuni cronice şi cât reprezintă
ei din numărul total al deţinuţilor.
4. Care este numărul total al medicilor angajaţi cu normă întreagă din penitenciare.
5. Care este numărul total al personalului medical, altul decât medicii, angajat cu
normă întreagă din penitenciare.
6. Dacă există un plan special de măsuri sau o strategie pentru gestionarea situaţiei
create de pandemia cu covid-19 în penitenciare. În caz afirmativ, ce entitate a adoptat
planul/strategia, dacă planul sau strategia sunt publice şi unde pot fi consultate.
7. Dacă planul/strategia pentru gestionarea problemei covid-19 în penitenciare:
a – include monitorizarea atentă a deţinuţilor şi colectarea de date
b – prevede dreptul deţinuţilor de a fi protejaţi de infecţie
c – prevede dreptul deţinuţilor de a primi tratament
d - stabileşte un centru de coordonare a crizei
e – conţine şi prevederi referitoare la instanţe şi autorităţi judiciare
f - stabileşte linii directoare privind practicile din penitenciare (de exemplu, carantina
și separarea, disponibilitatea echipamentelor de specialitate)
g – conţine prevederi pentru asigurarea unui nivel adecvat de personal în penitenciare
(atât personal medical, cât și nemedical)
h – identifică anumite grupuri care, din motive de sănătate sau siguranţă, nu ar trebui
plasate în detenţie sau ar trebui eliberate din penitenciar înainte de executarea
pedepsei
8. Câţi deţinuţi au fost testaţi pentru covid-19, începând cu 27 februarie şi până la data
răspunsului dv, defalcat pe fiecare penitenciar. Dintre aceștia, câte persoane sunt
condamnate definitiv și câte sunt arestate preventiv, dar care se află în penitenciar.
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9. Câţi dintre deţinuţii testaţi pentru covid-19 au fost depistaţi pozitivi, începând cu 27
februarie şi până la data răspunsului dv, defalcat pe fiecare penitenciar
10. Câţi dintre deţinuţii din penitenciare depistaţi pozitivi cu covid-19 sunt:
a) Femei; între 18 – 30 ani; între 31 – 50 ani; între 51 – 70 ani; peste 70 ani
b) Bărbaţi; între 18 – 30 ani; între 31 – 50 ani; între 51 – 70 ani; peste 70 ani
c) Condamnati definitiv
d) Arestați preventiv, dar aflați în penitenciar.
11. Câţi dintre deţinuţii depistaţi pozitivi cu covid-19:
a) stau împreună cu ceilalţi deţinuţi (nu sunt separaţi de ceilalţi deţinuţi)
b) sunt separaţi de ceilalţi deţinuţi, în cadrul aceluiaşi penitenciar (de exemplu, în
anumite camere)
c) au fost transferaţi în penitenciare-spital sau în alte locaţii cu destinaţie medicală din
sistemul penitenciar
d) în alte unităţi sanitare din afara sistemului penitenciar
e) în alte locaţii (vă rugăm să le indicaţi)
12. Câţi dintre deţinuţii depistaţi pozitivi cu covid-19:
a) s-au vindecat
b) se află în tratament
c) au decedat
Pentru fiecare categorie (a/b/c), câte persoane sunt condamnate definitiv și câte sunt
arestate preventiv, dar care se află în penitenciar.
13. Câți deţinuţi eliberați din închisoare la sfârșitul detenției au fost testați pentru
covid-19 înainte de eliberare. În caz afirmativ, pentru cei depistaţi pozitivi, ce măsuri
s-au luat (carantină sau alte măsuri)?
14. Care este numărul total al personalului angajat din penitenciare care a fost testat
pentru covid-19 şi, dintre aceştia, care este numărul personalului medical testat,
defalcat pe fiecare penitenciar.
15. Care este numărul total al personalului angajat din penitenciare pentru care
rezultatul testului pentru covid-19 a fost pozitiv şi, dintre aceştia, care este numărul
personalului medical cu rezultat pozitiv, defalcat pe fiecare penitenciar.
16. Câte persoane din cadrul personalului angajat din penitenciare, cu rezultat pozitiv
la testul pentru covid-19, s-au prezentat în continuare la serviciu şi câte dintre acestea
fac parte din personalul medical.
17. Câte persoane din cadrul personalului angajat din penitenciare, cu rezultat pozitiv
la testul pentru covid-19:
a) s-au vindecat
b) se află în tratament
c) au decedat
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18. Câte persoane din cadrul personalului medical din penitenciare, cu rezultat pozitiv
la testul pentru covid-19:
a) s-au vindecat
b) se află în tratament
c) au decedat
19. Câte incidente legate de covid-19 (proteste, revolte etc.) au fost înregistrate în
sistemul penitenciar începând cu data de 27 februarie 2020, data primului caz
confirmat în ţara de infecţie cu covid-19. Indicaţi fiecare penitenciar în care a avut loc
un astfel de incident, data fiecărui incident, câţi deţinuţi au fost implicaţi, numărul
eventualelor victime dintre deţinuţi (răniţi, decedaţi), măsurile dispuse.
20. Dacă, începând cu data de 27 februarie 2020, personalul din penitenciare a fost
suplimentat, temporar, pe durata stării de urgenţă, cu unităţi din poliţie sau armată. În
caz afirmativ, care este numărul acestora și care este distribuța pe penitenciare.
21. Dacă şi ce cantitate de echipamente de protecţie pentru covid-19 au fost distribuite
în penitenciare, începând cu 27 februarie 2020, defalcat pe fiecare dintre
echipamentele de protecţie: măşti, mănuşi, viziere, combinezoane, precum și pe 3
categorii: personal medical, personal nemedical, deținuți.
22. Dacă, pe durata stării de urgenţă s-a dispus închiderea unor penitenciare, iar, în
caz afirmativ, care sunt acestea.
23. Dacă, pe durata stării de urgenţă s-a dispus sau nu interzicerea tuturor vizitelor în
toate penitenciarele sau doar în unele (care sunt acestea).
24. Dacă, pe durata stării de urgenţă au avut loc transferuri în masă de deţinuţi (de
minimum 500-1000 persoane). În caz afirmativ, care sunt penitenciarele între care sau realizat astfel de transferuri și numărul celor transferați.
25. Ce alte măsuri speciale au fost luate în sistemul penitenciar pe durata stării de
urgenţă, pe lângă cele la care am făcut referire mai sus.
Vă rugăm să nu consideraţi numărul mare de întrebări drept o atitudine ostilă, dar
răspunsurile dv. sunt deosebit de utile în cadrul unei monitorizări internaţionale.
Multumim pentru colaborare.
Informațiile solicitate ne pot fi trimise şi prin e-mail, la adresa office@apador.org .
Vă mulțumim,
Georgiana Gheorghe
Director executiv
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