
5 

CUPRINS 

1. Penitenciarul Târgu-Jiu ...................................................................................................................... 7

2. Penitenciarul Găești........................................................................................................................... 22

3. Penitenciarul Gherla .......................................................................................................................... 39

4. Penitenciarul București-Rahova .................................................................................................. 50

5. Penitenciarul Târgșorul Nou ......................................................................................................... 63

6. Penitenciarul București-Jilava ...................................................................................................... 86

7. Centrul de Detenţie Brăila–Tichileşti ..................................................................................... 106

8. Penitenciarul Mioveni.................................................................................................................... 122

9. Penitenciarul Galaţi ........................................................................................................................ 142

10. Penitenciarul Tulcea ....................................................................................................................... 167

11. Penitenciarul Bacău ........................................................................................................................ 190

12. Penitenciarul Brăila ........................................................................................................................ 203

13. Penitenciarul Ploiești ..................................................................................................................... 228

14. Penitenciarul Focșani .................................................................................................................... 246

15. Penitenciarul Craiova .................................................................................................................... 266

16. Penitenciarul Mărgineni ............................................................................................................... 279

17. Penitenciarul Aiud ........................................................................................................................... 299

18. Penitenciarul Bistriţa ..................................................................................................................... 322

19. Penitenciarul Slobozia ................................................................................................................... 340

20. Penitenciarul Satu Mare ............................................................................................................... 362

21. Penitenciarul Drobeta Turnu Severin .................................................................................... 383

22. Penitenciarul Botoșani .................................................................................................................. 406

23. Penitenciar Drobeta-Turnu Severin  Comisia de liberare condiţionată .................. 421



7 

1. Penitenciarul Târgu-Jiu

Observații - Penitenciarul Târgu-Jiu 
6 iulie 2017 

I) Observații generale
Regim de detenţie: deschis și semideschis. 
Spaţii vizitate: curtea de plimbare, sală desfășurare cursuri pentru clasele 

I-VIII, birou administrativ. 
Curţi de plimbare: spaţiu restrâns. 
Sala de cursuri: spaţiu restrâns; mobilier vechi. 
Camerele de detenţie: - 
În urma completării chestionarului, persoanele private de libertate au primit 

un număr de trei credite. 

Nemulțumirile persoanelor private de libertate:1 

- Aplicarea unor pedepse foarte mari pentru infracţiunile săvârșite; 
- Numărul mare al amânărilor dispuse de Comisia de liberare condiţionată. 

În unele cazuri termenul de amânare al deciziei ajunge la 6 luni; 
- Tratament diferit aplicat de către personalul penitenciarului persoanelor 

private de libertate. Sunt avantajaţi „informatorii” și cei cu „influenţă”. 
Existenţa ierarhiilor de status în relaţiile dintre personalul penitencia-
rului și persoanele private de libertate; 

- Lipsa educării persoanelor private de libertate; 
- Funcţionarea penitenciarului după un regim de maximă siguranţă. 

Persoanele private de libertate percep camerele de detenţie și spaţiile de 
plimbare asemenea unor „ţarcuri”; 

- Existenţa supraaglomerării. Potrivit persoanelor private de libertate care 
au participat la completarea chestionarului, în camerele de detenţie sunt 
amplasate 50 de paturi pe două nivele și două grupuri sanitare. Într-o 
cameră de detenţie se afla 50 de persoane private de libertate / 50 m2; 

- Curţile de plimbare dispun de un spaţiu insuficient; 
- Nu se acordă permisiuni în afară penitenciarului; 
- Programul alocat vizionării programelor TV este în intervalul 09:00 – 

23:00. Persoanele private de libertate sunt nemulţumite de faptul că nu 
pot vedea sfârșitul filmelor care sunt televizate după ora 21:00; 

1 Nemulţumirile au fost identificate în urma discuţiilor libere purtate după completarea 
chestionarelor. 
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- Program apă caldă: 1 oră/zi; 
- Mâncarea este servită în cameră, unde nu dispun de mobilierul necesar 

(masă și scaun); 
- Existenţa ploșniţelor și insectelor; 
- Cadrele în vârstă continuă să aibă un comportament abuziv și sfidător la 

adresa persoanelor private de libertate; 
- Semnalarea unui deces prin asfixiere în grupul sanitar. 
 
 
Aspecte identificate: 
 Existenţa ierarhiilor de status, determinate de comportamentul persoa-

nelor private de libertate în raport cu personalul penitenciarului, care 
conduc la aplicarea unui tratament preferenţial; 

 Activităţile socio-educative nu sunt percepute de persoanele private de 
libertate drept utile în vederea reintegrării acestora în societate după 
eliberare; 

 Deţinuţii nu cred că pot fi graţiaţi de către Președinte, deoarece preroga-
tiva graţierii individuală este utilizată doar „în mod excepţional”; 

 Nemulţumiri predominante în rândul persoanelor private de libertate: a) 
existenţa unui număr mare al amânărilor dispuse de Comisia de liberare 
condiţionată; b) programul alocat vizionării programelor TV; c) numărul 
redus al vizitelor și al permisiilor în afara penitenciarului; d) condiţiile de 
igienă și program de apă caldă; e) calitatea mâncării. 

 Alte nemulţumiri: a) asistenţa medicală deficitară; b) permisiile de ieșire 
în cazul decesului unui membru al familiei. 

 
Particularitate penitenciar: Conform respondenţilor, datorită condiţiilor 

de detenţie, penitenciarul funcţionează, în realitate, asemenea condiţiilor existente 
în cadrul unui regim de maximă siguranţă, chiar dacă penitenciarul este încadrat 
de ANP la regimul deschis și semideschis. 

 
Limită întâlnită în cadrul vizitei: Chiar dacă iniţial mi-a fost aprobată 

vizitarea camerelor de detenţie, personalul penitenciarului nu mi-a permis acest 
lucru, motivând faptul că vizitarea camerelor de detenţie nu poate fi făcută în 
absenţa directorului penitenciarului. În momentul realizării vizitei, directorul 
Penitenciarului Târgu-Jiu nu era „de găsit”. Invocarea acestui motiv de către 
personalul penitenciarului pune sub semnul întrebării condiţiile existente în 
camerele de detenţie. 

 
Solicitare persoane private de libertate: Să nu le mai fie amânate solicitarea 

privind liberarea condiţionată. Comisia de eliberare să le dea un răspuns, fără să-i 
tot amâne. 

 
 
 



9 

II) Aspecte semnalate de persoanele private de libertate
Descrierea penitenciarului 

Pregătit pentru maximă siguranţă (nu s-a schimbat nimic pentru regimul semideschis). 
Mâncarea foarte bună (faţă de Rahova). Aglomerare (2), foarte urât, mâncare proastă. 
Prea puţin – televizor cu întreruperi. Foarte jalnic, salteaua este foarte proastă, 1,5 m2, 
transpiri. Nu sunt activităţi. Penitenciarul Târgu-Jiu este mult mai restrictiv faţă de un 
penitenciar de maximă siguranţă. Plimbare redusă. În închisoare te tâmpești. Nu ai cu 
cine să vorbești, colegi fără 3 clase, reabilitare zero. Sunt mult prea restrictivi. Ești mai 
liber la maximă siguranţă decât aici. La magazine mergi cu poliţiști. Lipsă de condiţii și 
de personal. Ruptură faţă de familie. Mâncare insuficientă. Nu avem apă caldă duminică, 
în rest 30 de minute/zi. Supraaglomerare (2)– 10 persoane pe 29 m2. Hrană foarte slabă, 
noroc cu pachetul. Mâncăm în pat (2), nu există mese și scaune, nu se va rezolva problema 
deoarece este de foarte mult timp așa. Apă foarte bună. Sursă de venit pentru alţii. De 8 
luni de zile nu am consumat mâncarea primită, mâncarea este servită în cameră. Apă la 
pământ, viermi la duș. Faţă de alte penitenciare, mâncarea este ok. TV se taie cablul zilnic 
la 2300 (2), iar la 2130 începe filmul. Un țarc, ca la maximă siguranţă, nu are nici o treabă 
cu regimul semideschis. Curte de aer de 10 m2, percheziţionaţi de 5 ori. La vizită ești 
dezbrăcat în chiloţi. Nu există vizite în afara penitenciarului. Pedepse mari. Foarte 
șocant, lipsa drepturilor omului. Ploșniţe. Insecte. Mâncare relativ ok. Duș ok – 30 
minute – o oră pe zi. Modul de detenţie este incompatibil cu viaţa. 3 apeluri pe zi. 
Personalul refuză programările și vizitele cu familia. Am avut 12 ani lanțuri la picioare. 
Apa nu este de băut. Un diabetic a murit asfixiat la WC, altul a înnebunit și a făcut o 
depresie gravă. Oameni lipsiți de umanitate. Nu este suficientă libertate. Condiţii 
mizere, mucegai pe ziduri, gândaci în pat, furnici și gândaci la baie, ţevi ruginite. 

Aș schimba 

Ieșirea din monotonie. Avem două grupuri sanitare pentru 50 de colegi (2). Program apă 
caldă insuficient (1 oră/zi). Mâncarea este servită în cameră. Apă caldă zilnic, mâncare 
mai bună, preţuri la magazin la preţul normal de pe piaţă. Avem puţine activităţi cu 
oameni din afară. Recompense degeaba. Să vorbească mai puţin, să facă mai mult. Nu se 
poate face ceva peste noapte. Deschidere mai mare, integrare în societate. Vizită – să nu 
simţi că ești închis, să simţi familia mai aproape. Foarte multe nedreptăţi, lipsă echitate 
pedepse aplicate. Activităţile nu sunt deloc utile. Avem cursuri de geografie și istorie, dar 
nu înţeleg cursurile. Program dezastruos la televizor – se termină la ora 2300. Prea puţină 
apă caldă – 22 de persoane în 30 de minute la două dușuri. Lipsește detergentul pentru 
curăţenie. Să vorbim mai mult la telefon, se închide la ora 1800. Reducere număr de 
deţinuţi, creare condiţii mai optime, eliminare amânare Comisie de eliberare pentru cei 
nesancţionaţi disciplinaţi. Mai multe programe educaţionale spre reinserţie, să participe 
civili din instituţii. Problema liberării condiţionate este foarte delicată. Reducere 
supraaglomerare, reducere pedepse pentru toate infracţiunile. Nu se acordă permisii (2). 
Cabinet medical pentru stomatologic. Probleme foarte grave la transfer – se resping 
cereri, chiar dacă se plătesc cheltuielile. Amânare arbitrară. Orgoliul meschin al 
funcţionarului public. Cei vechi au sistemul comunist în sânge, sunt mai răi decât 
deținuții. Flexibilitate TV. 


