
Penitenciarul Iași

Structură socială, ce are ca misiune sensibilizarea opiniei 

publice cu privire la percepţia asupra personalului de 

penitenciare şi al deţinuţilor



Vă rugăm să aveți în vedere argumentele expuse mai jos, 
pentru că NU au ca premise:

�Identificarea unui nou amplasament pentru Penitenciarul Iași;

�Demolarea Penitenciarului Iași pentru schimbarea destinației 
spațiului existent.



- Hotîrârea Consiliului Local nr. 251/2008;
- Memorandumul nr. 2331/2018/16.01.2018



Penitenciarul Iași a dobândit calitatea de “furnizor de 
servicii sociale în vederea recuperării, reabilitării şi 
reintegrării sociale şi profesionale a persoanelor 
private de libertate”, prin Decizia nr. 50 din 
18.07.2013, emisă de către Comisia de Acreditare a 
Furnizorilor de Servicii Sociale Iaşi și în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei nr. 68 din 28 august 2003
privind serviciile sociale.



Începând cu anul 2008, a fost întocmită 
strategia de dezvoltare și 

modernizare  pe termen mediu și lung 
a unității, concretizată în întocmirea și 

aprobarea PUZ și aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 

251/2008.



Începând cu anul 2008 au fost efectuate 
investiții:

În infrastructură:

oModernizare bloc alimentar (611 mii lei);

oModernizare centrală termică (555 mii lei);

oRK rețele termice și apă caldă (314 mii lei);

oRK rețele apă rece și canalizare (472 mii lei).



În condiții de cazare:

oInvestiție nouă - Pavilion de detenție la 
standarde având o capacitate de 132 locuri și 
200 paturi instalate (4.785 mii lei)
oInvestiție nouă – 11 curți plimbare parțial 
acoperite cu împrejmuire de zidărie și 
elemente de siguranță destinate regimului de 
maximă siguranță și închis. 



În siguranța penitenciarului:

oÎmprejmuire interioară și 10 foișoare;

oSistem de supraveghere video perimetru; 

oCentru de supraveghere;

oSistem de alarmare; 

oSenzori de mișcare perimetru (2.051 mii lei).



La momentul actual sunt în derulare investiții 
privind:

• Rezerva intangibilă de apă;

• Sistem de puțuri de alimentare (studiu de fezabilitate);

• Nou sector de deținere cu o capacitate de 600 locuri (notă 
conceptuală și temă de proiectare avizate de Administrația 
Națională a Penitenciarelor, existând, de altfel, finanțare pentru 
studiu de fezabilitate), aprobat și asumat de Guvernul României 
prin Memorandumul nr. 2331/2018/16.01.2018;



�Intervenție la imobile și modernizare Pavilion corp A 
(notă conceptuală și temă de proiectare în curs de 
avizare la Administrația Națională a Penitenciarelor 
existând finanțare pentru studiu de fezabilitate);

�Consolidare și supraetajare Pavilion vizită – există 
proiect tehnic din 2008 și finanțare pentru actualizare 
documentație tehnică.



Având în vedere cele prezentate mai sus, reiese că 
nu este oportună mutarea penitenciarului în altă 

locație. 



■ Există posibilități reale de construire: există PUZ din anul 2008, 
există studii geologice și studii hidrologice care confirmă 
posibilitățile de construire.

■ Nu creează un pericol pentru populația din jur, în proximitate 
existând doar două proprietăți care nu au fost afectate sau 
expuse vreunui risc. 

■ Mai mult, scopul penitenciarului îl reprezintă reintegrarea 
deținuților, nu marginalizarea lor. 



• Sunt utilizate mai eficient fondurile publice, dat fiind faptul că Iașul 
este un oraș mare. Există și interes crescut din partea 
producătorilor/comercianților în a colabora cu penitenciarul. 

• Anual sunt cheltuite aproximativ 6.000 mii lei în achiziția de bunuri și 
servicii, există acces la utilități (suntem unul din cei mai mare clienți 
APAVITAL Iași si Salubris), acces facil la mijloace de transport.

• În actuala locație, cheltuielile cu prezentarea la instanțe a deținuților 
(obligatorii), prezentarea la spitale, policlinici etc. sunt minime, și 
includem aici atât cheltuielile cu carburantul, cât și cheltuielile cu 
resursa umană (escortă) și cele necesare eliminării vulnerabilităților, 
cheltuieli ce sunt direct proporționale cu timpul și durata deplasării.



• Cerințele UE nu reprezintă doar ”repararea spațiilor”, și înțelegem 
aici doar spații de cazare conforme, ci și asigurarea drepturilor (la 
plimbare, la cumpărături, la hrană și utilități etc), accesul la activități 
de educație, activități ocupaționale, la muncă, școală și calificare.

• În incinta Penitenciarului Iași există puncte de lucru ale 
beneficiarilor: tâmplărie, mozaic – vitralii, asamblat/dezasamblat 
umerașe, cusut încălțăminte etc. Accesul deținuților la punctele de 
lucru exterioare este acceibil: universități, parcul Palas, șantiere de 
construcții....existând un beneficiu dublu: atât pentru comunitate, cât 
și pentru instituție.



În acest sens, deţinuţii îşi exercită toate drepturile civile şi politice, cu 
excepţia celor care au fost interzise, potrivit legii, prin hotărârea
definitivă de condamnare, precum şi a celor a căror neexercitare sau
exercitare restrânsă rezultă inerent din privarea de libertate ori din 
raţiuni de menţinere a siguranţei deţinerii.

De aici, rezultă și faptul că Penitenciarul Iași, NU ”crează un 
pericol pentru populația din jur”.

Subliniem acest aspect, deoarece există o ordine impusă de 
legislația în vigoare și respectată de această instituție, în scopull 
apărării societății civile, creşterii gradului de siguranţă a comunităţii și 
reintregrării deținuților în societate, nicidecum în cel al creării unui 
pericol pentru populația din jur.



VĂ MULȚUMIM PENTRU 
ATENȚIE!


