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Catre,

AVOCATUL POPORULUI
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie

Doamnei Renate WEBER -Avocatul Poporului

Stimatd doamna,

Ca urmare a recomandarilor efectuate de institu^ia dumneavoastra prin

Raportul privind vizita desfaurata la Centrul Regional de Cazare i Proceduri
pentru Solicitan$ii de Azil Radau^i, in data de 13.09.2019, va comunicam urmatoarele:

Recomandari in sarcina Inspectoratului General pentru Imigrari

Referitor la recomandarea nr.l - Incadrarea de personal medical (medic, asistent

medical), care sd asigure continuitatea asistenfei medicate adecvate in Centrul

Regional de Proceduri i Cazare a Solicitanfilor de Azil Rdddufi, Judeful Suceava, in
condifii de siguranfd i confidenfialitate, inclusiv in zilele de sdmbdtd i duminicd, va
aducem la cunotina ca postul vacant de medic specialist de la CRPCSA Rad&ui a fost
scos la concurs de trei ori in perioada septembrie-noiembrie 2019 (Anun^urile

42591/16.09.2019, 43039/09.10.2019 i 43139/14.11.2019), insa nici o persoana nu a depus
dosarul de inscriere pentru acest post in niciuna dintre cele trei perioade destinate

inscrierii. Ulterior, la data de 21.11.2019, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a

dispus suspendarea tuturor concursurilor aflate in desfaurare pentru ocuparea

posturilor vacante prevazute a fi incadrate. In continuare, conducerea unitaii va

intreprinde demersurile legale ce se impun pe langa conducerea Ministerului Afacerilor

Interne pentru reluarea concursurilor de ocupare a func^iilor de execu^e i conducere

de la nivelul IGI, in cadrul memorandumurilor.

Cu privire la recomandarea nr.2 - Clarificarea posibilitatii de inscriere a

solicitanfilor de azil, dupa obtinerea CNP provizoriu, in Sistemul Informatic Unic
Integrat (SIUI) i pe lista suplimentara a medicului de familie, situatie care ar facilita
acordarea asistentei medicale solicitantilor de azil, va informam ca, solicitantul de azil
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este cetateanul strain sau apatridul care i-a manifestat vointa de a obtine protectie

internationala in Romania, atat timp cat procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a

finalizat. Mentionam faptul ca parcurgerea procedurii de azil nu instituie o obligatie in

sarcina statului roman de a acorda o forma de protectie, la finalul procedurii fiind emisa

o hotarare prin care se recunoate statutul de refugiat, se acorda protectia subsidiara

sau se respinge cererea de azil, caz in care se instituie i obligatia strainului de a parasi

teritoriul Romaniei in termen de 15 zile de la finalizarea procedurii de azil sau de indata

in cazul in care cererea de azil a fost respinsa ca evident nefondata in urma solutionarii

acesteia in procedura accelerata.

Astfel, pe perioada procedurii de azil solicitantul de azil beneficiaza de dreptul de

a primi gratuit asistenta medicala primara i tratament corespunzator, asistenta

medicala spitaliceasca de urgenta, precum i asistenta medicala i tratament gratuit in

cazurile de boli acute sau cronice care ii pun viata in pericol iminent, prin sistemul

national de asistenta medicala de urgenta i de prim ajutor calificat. Aceste servicii se

asigura, dupa caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/i prin alte unitati

sanitare acreditate i autorizate conform legii.

Dupa finalizarea procedurii de azil i obtinerea unei forme de protectie,

beneficiarii de protectie internationala in Romania beneficiaza de asigurari sociale de

sanatate in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani.

In ceea ce privete recomandarea nr.3 - Asigurarea alimentatiei strainilor in

cazul transferurilor dintr-un centra in altul, care implied distante lungi i foarte lungi,

stdri de solicitare fizicd, psihicd i oboseald, cunoscdndu-se faptul ca unii ditre acetia
se pot afla in situatia de a nu define resurse sau rezerve de alimente, va informant ca

Inspectoratul General pentru Imigrari deruleaza proiectul Asistenta i servicii integrate

prntru solicitantii de azil din Romania - ASIST RO, implementat de Asociatia

Ecumenica a Bisericilor din Romania - AIDRom, in cadrul caruia sunt acordate pachete

de transfer solicitantilor de azil care contin alimente sau alte bunuri in functie de

nevoile persoanelor transferate.

Recomandari in sarcina Centrului Regional de Proceduri i  Cazare a

Solicitantilor de Azil Radauti

1. Imbundtdtirea asistentei medicale prin: - asigurarea continuitdtii asistentei

medicale, inclusiv in zilele de sambdtd si duminicd; - folosirea unei sintagme generale,

in local mentiondrii diagnosticului psihiatric in documentele interne, pentru pdstrarea

confidentialitdtii informatiilor medicale.
Asistenta medicala la nivelul CRPCSA Radauti este asigurata de doi asistenti

medicali angajati care ii desfaoara activitatea in zilele lucratoare, in ture, respectiv

intre orele 08.00-16.00, respectiv 14.00-22.00. De asemenea, aa cum a fost mentionat

anterior, functia de medic a fost scoasa la concurs in cursul anului 2019 insa aceasta nu

a fost ocupata intrucat nu au existat cereri de inscriere pentru aceasta functie.



Cu privire la permanenta asistentei medicale in zilele de weekend, va aducem la

cunotinta ca persoanele beneficiaza de asisteta medicala de urgenta prin Unitatea de

Primiri Urgente din cadrul Spitatului Municipal Radauti, aflat la o distanta de
aproximativ 150 m de sediul centrului.

Cu privire la folosirea unei sintagme generale in locul mentionarii diagnosticului

psihiatric in documentele interne, mentionam faptul ca a fost identificata o formula de

scriere prin care sa se asigure confidentialitatea datelor medicale ale persoanelor.

2.Cu privire la amenajarea unui spatiu adecvat cabinetului de consiliere juridica,

avdnd in vedere cd acesta era neincdpdtor, raportat la nivelul ridicat de activitati i

docutnente gestionate, va informam ca la nivelul centrelor regionale de proceduri i

cazare a solicitantilor de azil din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari

consilierea juridica este asigurata prin proiectul Asistenta juridica specializata pentru

solicitantii de azil din Romania, implementat de Consiliul National Roman pentru

refugiati (CNRR) i finantat prin FAMI. Pentru aceasta activitate, mentionam ca au fost

intreprinse demersuri pentru alocarea unui spatiu de lucru mai generos.

3.Traducerea tuturor documentelor ce urmeazd a fi semnate de strdini intr-o limbd

de circulatie internationald.
In conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1 lit. f) din Legea nr. 122/2006 privind

azilul in Romania, pe durata procedurii de azil strainul care solicita acordarea unei

forme de protectie are dreptul de a fi informat, in momentul depunerii cererii sau

ulterior, in termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii, intr-o limba pe care o

intelege sau pe care se presupune in mod rezonabil ca o intelege, cu privire la

procedura de urmat, drepturile pe care le are i obligatiile ce ii revin pe parcursul

procedurii de azil, cu privire la consecintele nerespectarii acestor obligatii i ale lipsei

cooperarii cu autoritatile competente, precum i cu privire la consecintele unei retrageri

explicite sau implicite a cererii.

in acest sens, va aducem la cunostinta ca informatiile cu privire la procedura de

azil se prelucreaza cu sprijinul interpretilor, cu ocazia sustinerii interviului preliminar, a

interviului pentru determinarea unei forme de protectie i a comunicarii hotararii. De

asemenea, prin intermediul ONG-urilor partenere care deruleaza proiecte la nivelul

centrului, strainii aflati in procedura sunt informati i consiliati cu privire la toate

etapele procedurii, a drepturilor i obligatiilor pe care le au in conformitate cu

prevederile Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania i a OMAI nr. 130/2016 privind
Regulamentul de ordine interioard al centrelor regionale de proceduri i cazare pentru

solicitantii de azil.

4.Incurajarea i sustinerea minorilor de a frecventa forma de invdtdmdnt la care

erau inscrisi, cat si de a asigura materialele educationale necesare.
In cadrul sesiunilor de consiliere planificate, sunt incluse activitati de informare si

asistenta educationala pentru parintii care au copiii inscrisi ca audienti la unitatile

scolare desemnate ale Inspectoratului colar Judetean. Aceste activitati se desfaoara



atat in cadrul programelor de integrare, cat si prin proiectele implementate de diverse

organizatii neguvernamentale la nivelul centrului. Cu privire la materialele

educationale necesare mentionam faptul ca rechizitele colare pentru solicitantii de azil

sunt asigurate prin proiectul Asistenta i servicii integrate pentru solicitantii de azil

din Romania - ASIST RO, finantat prin FAMI, implementat de Asociatia Ecumenica a
Bisericilor din Romania - AIDRom. Totodata, in cadrul proiectului React_RO: resurse

educationale pentru invatarea limbii romane i acomodarea culturala a Beneficiarilor

de Protectie Internationala (BPI) i Resortisantilor Tarilor Terte (RTT) in Romania,
implementat de Organizatia Internationala pentru Migratie in parteneriat cu Institutul

Intercultural din Timioara i Fundatia Schottener, au fost realizate manuale de limba

romana pentru adulti i copii, dezvoltate pe nivele de competen^e, insotite de caiete

specifice de lucru pentru profesori de limba romana i cursanti precum i materiale

neesare evaluarii competentelor. De asemenea, proiectul a inclus i realizarea unui

cadru curricular.

5. Imbunatatirea conditiilor de cazare prin: - igienizarea si dotarea bucdtdriei cu

aparatura si mobilierul necesare prepardrii, depozitdrii si servirii hranei in conditii

igienico-sanitare corespunzdtoare; - reabilitarea bailor si amenajarea unei bdi

destinate folosirii de cdtre persoanele cu deficiente locomotorii, in scopul respectdrii

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia i promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap, republicatd.

Dotarea la nivelul centrelor regionale se efectueaza in conformitate cu prevederile

Ordinului nr. 269 din 13 august 2007 privind asigurarea asistentei materiale pentru

persoanele cazate in centrele din subordinea Inspectoratului General pentru

Imigrari, cu modificarile i completarile ulterioare. In acest sens, obiectele de inventar

necesare dotarii bucatariilor i prevazute in actul normativ mentionat anterior au fost

incluse in referatul annual de necesitate pentru anul 2020.

Totodata, mentionam ca in cursul anului 2019 au fost efectuate lucrari de modernizare a

celor doua grupuri sanitare din pavilionul destinat cazarii solicitantilor de azil ocazie cu

care au fost amenajate i grupuri sanitare destinate folosirii de catre persoanele cu

deficiente locomotorii, atat pentru barbati cat i pentru femei.

Cm aleasd consideratie,


