SINDICATUL INDEPENDENT AL FUNCTIONARILOR PUBLICI
CU STATUT SPECIAL
DIN PENITENCIARUL IASI- MANIFEST

SCURTA PREZENTARE A PENITENCIARUL IASI

• Penitenciarul Iasi face parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
• In prezent, in cadrul Penitenciarului Iasi lucreaza 408 functionari publici cu statut special;
• Capacitatea legala de cazare este de 430 locuri si detinuti custodiati 616 (peste 1200 inainte de
evacuarea Pavilion A);
• Sunt 2 pavilioane functionale de detinere cu o capacitate de 298 – Pavilionul B, respectiv
132 – Pavilionul D;
• Pentru reconstructia Pavilionului A a fost intocmita nota conceptuala si tema de proiectare si au
fost transmise spre avizare la CTE (21 620 000 lei pentru reconstructia Pavilion A);
• Au fost avizate in CTE nota conceptuala si tema de proiectare pentru constructia unui nou
pavilion de detinere (45 000 000 lei) si a fost aprobata, in bugetul unitatii, suma de 10
milioane de lei pentru efectuarea studiului de fezabilitate
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• Penitenciarul Iasi este penitenciar regional pe zona Moldovei si singurul ce custodia detinuti in
regim de maxima siguranta sau clasificati cu risc pentru siguranta penitenciarului;
• Penitenciarul deserveste Curte de Apel Iasi, Tribunalul Iasi, Judecatoria Iasi si parchetele
acestora;
• In anul 2017 Penitenciarul Iasi a prezentat la instantele de judecata 13 447 detinuti;
• Rolul unui penitenciar este asigurarea detinerii, reeducarea, asistenta sociala si reintegrarea in
societate;
• Amplasarea penitenciarului in oras ajuta la indeplinirea scopului unui penitenciar - avem acces
la utilitati, la mijloacele de transport in comun, suntem in apropierea centrelor universitare si a
multor altor institutii cu care colaboram in vederea reeducarii si reintegrarii in societate a
detinutilor, se asigura astfel acces facil la instantele care trebuie sa e afle in proximitatea
penitenciarului si se reduc astfel cheltuielili de transport, se asigura accesul la reteaua de
sanatate publica a detinutilor in conditiile in care o mare parte din ei sunt in evidente cu
patologie diversa(psihici, cronici, severi, etc.)(ex: IRO, dializa, cardio, etc)
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• In cadrul regiunii de Nord-Est (8 judete) sunt la momentul actual 4 penitenciare, din
care cel de la Iasi este regional si are rol de coordonare al acestora;
• Din totalul populatiei carcerale un numar de 4924 de detinuti au domiciliul in zona
Moldovei si trebuiesc custodiati conform legii intr-un penitenciar situat cat mai
aproape de domiciliu (plansa fila 5);
• Detinutii cu domiciliul in regiunea de Nord-Est reprezinta 22% - cel mai mare procent
din totatul detinutilor custodiati in penitenciarele din Romania (plansa fila 7);
• Conform celor prezentate in regiunea de Nord-Est ar mai trebui construite cel putin
inca 3 penitenciare, penitenciare care sa respecte reglementarile si standardele legale
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RASPUNSURI PUNCTUALE LA ASPECTELE SESIZATE DE REPREZENTANTUL UGIR:
Penitenciarul Iasi nu asigura paza corespunzatoare a persoanelor private de libertate
In prezent, paza penitenciarului este asigurata prin posturi de paza unde lucreaza agenti dotati cu
armament. Acestia sunt ajutati in desfasurarea activitatii de sisteme de monitorizare video, senzori de
prezenta si sisteme electronice de avertizare. Zidurile care inconjoara blocurile de detinere au o
inaltime considerabila fiind greu de escaladat si facand practic imposibila evadarea. Nu exista in
istoricul Penitenciarului Iasi inregistrate evenimente de evadare prin escaladare sau situatii in care
proprietatile din zona au fost expuse unor pericole(nici chiar in perioada revoltei, care este un incident
rar)
Nu exista posibilitati reale de construire in actuala locatie
Configuratia penitenciarului si a terenului permite construirea unui nou bloc de detinere la
standardele cerute de legislatia in vigoare. De asemenea, in actuala locatie, sunt permise ca spatii, mai
multe constructii care sa indeplineasca criteriile de siguranta si sa respecte, in acelasi timp, drepturile
detinutilor;
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 Creeaza un pericol pentru populatia din jur
Prin aceasta afirmatie este lezata imaginea angajatilor Penitenciarului Iasi si consideram
ca este contestat profesionalismul acestora. Prin relocarea acestei unitati in alta zona
nu se elimina aceasta presupusa problema. INTREBARE: Care ar fi riscul pentru
cetatenii care locuiesc in zona Copou fata cei care locuiesc in alte zone? De asemenea,
trebuie mentionat faptul ca mai sunt alte penitenciare in tara, care au locatia tot in
centrul orasului si de la infiintarea acestora nu s-a pus niciodata problema ca ar fi un
pericol pentru cetatenii care locuiesc in zona, avind in vedere si nenumaratele mijloace
si masuri de siguranta prezentate mai sus.
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 Sunt cheltuite ineficient fonduri importante
In ce context? Aceste fonduri sunt cheltuite atat in legatura cu custodierea detinutilor pentru intretinerea
acestora si asigurarea lor cu cele necesare (hrana, costuri corespondenta, produse de igiena personala,
transport instante si transfer intre penitenciare, cazarmare, utilitati s.a.m.d.), cat si pentru reeducarea
acestora prin amenajarea de sali de sport, sali de lectura, biblioteci, studiouri radio tv, activitati culturale in
societate, etc. Iata deci ca fondurile destinate acestora nu sunt cheltuite ineficient.
In alta ordine de idei, este adevarat ca de aproximativ 28 de ani nu s-au realizat nici un fel de reabilitari
capitale asupra nici unei cladiri din Penitenciarul Iasi, insa nu din prisma faptului ca nu au fost cerute
aceste reabilitari ale cladirilor, ci datorita faptului ca factorului politic nu a permis acest lucru, invocand
mereu lipsa resurselor financiare pentru acest tip de operatiuni.
Un lucru care in opinia noastra este extrem de ciudat, este ca acum, dupa 28 de ani, deodata a izbucnit un
interes major pentru mutarea acestui penitenciar, deoarece se pare ca deranjeaza factorul politic si
patronal din acest judet, in virtutea faptului urmaririi unor interese de ordin material si nu a unor interese
umane de catre acestia, acesta fiind scopul principal in opinia noastra.
Oare de ce tocmai acum dupa 28 de ani de la revolutie, actualii oameni politici de pe plan local si-au adus
aminte ca aceste cladiri din incinta Penitenciarului Iasi ar trebui consolidate ori reconstruite??? Nu cumva
cu un scop precis, interesat???
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 Identificarea unui nou amplasament pentru Penitenciarul Iasi
In esenta este vorba despre o incercare de a obtine control politic asupra sistemului penitenciar din Romania
sau a unei parti din acesta. Penitenciarele sunt institutii publice din structura de aparare, ordine publica si
securitate nationala. Aceasta initiativa sustinuta de o entitate de oameni de afaceri, parte certati cu legea,
cuprinde cateva articole care contureaza un proiect de o precaritare juridica nepermisa la un astfel de
nivel.
Propunerea UGIR vorbeste de o unitate penitenciara care se INFIINTEAZA prin identificarea unei noi locatii,
fara insa a se CONSTRUI, intrucat nu se face referire la nicio sursa de finantare a unor constructii, nu
acesta fiind scopul propunerii. Informativ, in ultimii 20 de ani, Romania nu a reusit sa construiasca nici un
penitenciar (dar acest lucru nu face decat sa faciliteze golirea progresiva a unitatilor existente, pe criterii de
conditii improprii; de aceea nici nu se va construi vreunul prea curand).
Propunerea in discutie vizeaza identificarea unui spatiu pentru Penitenciarul Iasi, insa doar ca existenta
pe hartie, aceasta fiind un pretext pentru a se ajunge la desfiintarea acestuia. Propunerea urmareste politizarea
unui sistem apolitic prin definitie si prin lege, interesele parand a fi mai mult decat personale, decat interese
generale, ale societatii.
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Penitenciarul Iasi trebuie sa ramana in oras!
Se stie ca, in spatiul public, diversi politicieni sau oameni de afaceri ar vrea penitenciarul mutat undeva la 50-100 de kilometri de oras, dar este in mod gresit
inteles acest lucru. In primul rand Penitenciarul Iasi era in Copou inaintea multora. Penitenciarul este o institutie care face parte din viata acestui oras. Nu putem
exclude aceasta institutie. Asa cum politia, spitalele, centrele de plasament, scolile, gradinitele sunt pentru oameni in oras, aceasta institutie tot pentru oameni
este.
Persoanele private de libertate nu sunt teleportate din alta galaxie, sunt din randul nostru. Adica sunt vecini ai nostri, colegi ai nostri, poate prieteni care au
ajuns in sistemul penitenciar. Privarea de libertate presupune izolarea de societate, nu stigmatizarea lor sau transferarea intr-un loc pustiu in care sa traiasca
izolati.
Din punctul de vedere al omului simplu, penitenciarul nu are aceeasi utilitate precum un spital sau o politie.
Educarea detinutilor este facuta de catre specialisti si fete bisericesti care ar ajunge cu greutate la o distanta prea mare de oras. Iar la asta se adauga faptul ca
munca celor aflati dupa gratii e foarte cautata iar beneficiarii trebuie sa ii transporte in fiecare zi.
Interventia asupra persoanei private de libertate trebuie sa se faca prin scoala, prin biserica, prin relatia cu comunitatea, prin ONG-uri. Ori, mutand penitenciarul
in afara orasului, nu stiu ce biserica va veni sa stea de vorba cu detinutii la o anumita distanta. Iar familiile detinutilor cu atat mai mult. Daca avem in vedere faptul
ca o mare parte din detinuti provin din familii nevoiase, intrebarea apare simplu, cum vor putea parintii acestora, bunicii sau alti membri ai familiei sa-i viziteze?
Rolul familiei este unul important, inclusiv in randul detinutilor, aportul familial conteaza foarte mult.
In UE in proportie de 99% institutiile de acest fel sunt in orase. In Munchen exista in centru, in Viena e in centru, tocmai pe acest principiu. Daca vreti parerea
noastra, a angajatilor din penitenciare, orice izolare ar inseamna practic sa nu ii facem mai buni, s-ai indepartam de familii, de comuniate, sa-i stigmatizam.

