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SA TRAITI BINE! - Aproape
200.000.000 euro au fost cheltuiti
pentru penitenciare in 2012.
Intretinerea unui detinut costa 2397
lei/luna, din care 2041 lei reprezinta
costurile cu personalul, bunurile si
serviciile!
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In prezent, Romania are peste 33.000 de detinuti cazati pe 27.000 de locuri. A fost o crestere constanta a numarului acestora in ultimii doi ani, in
conditiile in care infractori romani condamnati in strainatate au fost returnati. Inghesuiala e mare, iar CEDO a dat destule condamnari Romaniei legate de
conditiile din penitenciarele romanesti. Intr-un articol aparut pe site-ul Cursdeguvernare.ro sunt publicate cheltuielile defalcate din cateva din inchisorile din
Romania, fiind devoalat si mecanismul care sta in calea dorintei detinutilor de a iesi la munca.

200 de milioane de euro cheltuiti in 2012 pentru penitenciare
Detinutii din cele 43 de penitenciare din tara au costat peste 900 de milioane de lei in 2012, circa 200 de milioane de euro – din care numai 10% au produs
singuri, restul banilor venind de la buget. Conform articolului sus-mentionat, “in acest an a fost nevoie de o alocare suplimentara din Fondul de
urgenta al Guvernului, deoarece multe din penitenciare ramasesera fara bani de mancare si intretinere dupa primele cinci luni ale anului. Daca
pare mult o atare cheltuiala pentru niste infractori, e bine de stiut ca, pentru conditii improprii de detentie, care incalca drepturile omului si
demnitatea, mai multi fosti detinuti au dat statul roman in judecata la CEDO si au obtinut despagubiri in valoare de peste 600.000 de euro in
ultimii zece ani. Iar condamnarile continua".
Calculele realizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) evidentiaza un cost al intretinerii unui singur detinut este de 2.397 lei/luna,
din care 1.619 lei reprezinta costurile cu personalul si 422 cu bunurile si serviciile. Mai mult de doua treimi din cost/detinut este ocazionat de
intretinerea sistemului de detentie. Cele mai mari cheltuieli din sistem sunt cele cu personalul, penitenciarele romanesti nefiind dotate cu sisteme de
paza moderne, asa ca paza se bazeaza exclusiv pe capacitatea umana angajata, iar acolo unde nu exista suficienti agenti mai sunt folositi la paza
chiar detinutii cu pedepse usoare.
Redam mai jos cele mai importante infmatii din materialul publicat pe Cursde guvernare.ro:
"Conform Legii 293/2004, angajatii din penitenciare sunt functionari cu statut special, prin urmare beneficiaza pe langa salarii si de alocatie de hrana (de 22
de lei/persoana/zi) de asistenta medicala decontata de la locul de munca, subventionarea chiriei si de cheltuieli de transport. Aceste sume ocupa cea mai
mare pondere in totalul cheltuielilor unui penitenciar, si conform reprezentantilor ANP sunt necesare pentru ca altfel nu vine nimeni sa lucreze cu
detinutii. Mai jos aveti cateva exemple de cheltuieli punctuale in trei din penitenciarele din Romania, defalcate pe capitole de personal si de detinuti :
Jilava – cea mai mare inchisoare din Romania – Bucuresti :
Total buget 2012 – 37.206.983 lei – din care cheltuieli:
De personal, cu 496 angajati – 19.584.911 lei
- venituri -14.886.408 lei/ rezulta o medie de venit lunar – 2.500 lei/angajat
- asistenta medicala angajati – 158.985 lei
- hrana angajati – 4.151.005 lei (22,9 lei/angajat/zi)
- transport angajati – 385.513
Cu detinuti –1714 detinuti/pe 1359 locuri – 2.624.421 lei
- hrana detinuti – 2.196.886 lei (3,5 lei/detinut/zi)
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- asistenta medicala – 175.860 lei
- asistenta sociala – 3.372 lei
- transport detinuti – 166.203 lei
- corespondenta – 3.699 lei
- igiena – 78.221 lei
Utilitati – 1.402.216 lei
Penitenciarul Galati :
Total buget 2012 – 18.726.857 lei – din care cheltuieli:
Personal – 266 angajati – 10.276.137 lei
- venituri angajati – 7.805.719/ venit mediu lunar – 2.445 lei
- asistenta medicala – 281.351 lei
- hrana angajati – 2.142.716 lei (22 lei/zi/angajat)
- transport angajati – 46.351 lei
Detinuti –995 detinuti/ pe 552 locuri – 1.439.244 lei
- hrana detinuti – 1.159.098 lei (3,2 lei/detinut/zi)
- asistenta medicala – 77.428 lei
- transport detinuti – 133.831 lei
- corespondenta – 5.920 lei
- igiena – 62.967 lei
Utilitati – 1.566.011 lei
Penitenciarul Tichilesti (Braila) :
Total buget 2012 – 17.683.470 lei, din care cheltuieli:
Personal – 221 angajati –
- venituri angajati – 6.136.911 lei (2314 lei venit mediu/luna)
- asistenta medicala – 53.278 lei
- hrana angajati – 1.745.304 lei (21,6 lei/angajat/zi)
- transport angajati – 9.005 lei
Detinuti – 284
- hrana detinuti – 444.549 lei (4,28 lei/detinut/zi)
- asistenta medeicala – 10.470 lei
- servicii socio-educative – 9696 lei
- transport detinuti– 40.103 lei
- corespondenta – 795 lei
- igiena – 22.506
Utilitati – 761.361 lei
"Opinia publica nu pierde nicio ocazie sa se indigneze ca detinutii nu sunt pusi la munca, daca se poate chiar silnica, pentru ca in general lumea considera
ca odata ajuns dupa gratii detinutul nu mai are niciun drept.
Depasind aceasta prejudecata, e adevarat ca daca ar munci detinutul si-ar plati macar intretinerea in penitenciar, ceea ce ar mai degreva cheltuielile
bugetare. Totusi, oamenii par sa piarda din vedere ca si in libertate e greu sa-ti gasesti de lucru, iar autoritatile din sistemul penitenciar sunt la fel de
incapabile sa le creeze locuri de munca detinutilor, asa cum si politicienii esueaza la acest deziderat pentru oamenii liberi".
Legea 275/2006, care stabileste modul de executare a pedepselor (modificata recent prin Legea 254/2013), le da dreptul detinutilor sa
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munceasca, daca doresc. Spre deosebire de comunism, cand detinutii erau „reeducati” prin munca obligatorie, regimul democratic a inlaturat aceasta
obligativitate.

Numai 8.000 de detinuti, din 33.000, muncesc
"Conform datelor furnizate de ANP, anul trecut din 31.503 detinuti au muncit in medie 8.054, din care numai 2.900 au fost remunerati, restul prestand
munci voluntare sau gospodaresti in interiorul penitenciarului. Legea prevede ca un detinut trebuie sa fie platit pentru munca prestata, conform unui
contract incheiat de penitenciar cu un agent economic, cu salariul minim pe economie. Din aceasta suma el primeste numai 40%, restul intra in contul ANP
pentru diverse cheltuieli.
Angajarea puscariasilor nu este atat de tentanta pentru patronii romani, dupa cum arata evidentele ANP. Un singur mare producator de incaltaminte,
german, foloseste munca detinutilor din mai multe inchisori de la noi, in rest angajatorul roman se dovedeste reticent cu detinutii. Asta in ciuda faptului ca
acestia reprezinta o forta de munca destul de „cuminte”, captiva, pazita de gardieni chiar si la locul de munca din afara penitenciarului si pentru care nu
trebuie sa plateasca impozite si taxe aferente unui angajat liber.
Surse din sistem sustin ca o explicatie ar fi acea ca angajatorii romani prefera sa angajeze la negru sau chiar cu salarii mai mici decat salariul minim pe
economie, mai ales ca majoritatea muncilor ce pot fi prestate de detinuti sunt necalificate. In plus mai exista si prejudecata ca un detinut odata ajuns dupa
gratii nu prea poate fi reabilitat. Aceasta situatie nu-i afecteaza pe detinuti numai in timpul pedepsei – desi ei si-ar dori sa iasa la munca, pentru ca pe langa
bani mai primesc si o reducere a pedepsei – ci si dupa liberare, cand sunt discriminati din nou la angajare (...)"

Cum a influentat criza economica veniturile detinutilor
Munca detinutilor a fost afectata, ca si economia globala, de criza din 2009, dar chiar daca in cifre absolute aparent si-a revenit la „normal”, numarul
detinutilor care muncesc continua sa ramana mic din cauzele amintite. Veniturile obtinute de ANP de pe urma muncii detinutilor in ultimii sase ani:
- 2007 – 25.650.621 lei
- 2008 – 28.229.664 lei
- 2009 – 19.583.527 lei
- 2010 – 20.089.484 lei
- 2011 – 25.809.484 lei
- 2012 – 29.650.721 lei
O alta problema ar fi aceea ca fondurile obtinute de pe urma muncii detinutilor nu raman in inchisorile in care sunt tinuti acestia, ci se centralizeaza de
ANP, care le redistribuie dupa criterii netransparente. Unii directori de inchisori sunt nemultumiti de aceasta practica, socotind ca nu sunt astfel impulsionati
in vreun fel sa caute de lucru pentru detinuti pe piata locala. Conform datelor furnizate de ANP, penitenciarele cu cei mai multi detinuti scosi la munca in
2012 sunt: Jilava, Arad, Poarta Alba, Gherla, Timisoara, Iasi (...)

Cat aloca alte tari pentru detinuti – de la 3 la 750 de euro
"Studiul international „Space 2011” facut periodic de Institutul de Criminologie si drept penal din Lausanne, pentru Consiliul Europei (si publicat in mai
2013) arata ca majoritatea inchisorilor europene sunt pline, jumatate dintre ele fiind chiar supraaglomerate. Ceea ce le diferentiaza, insa, sunt sumele
cheltuite de respectivele state pentru intretinerea acestor dispozitive. Iata cateva date culese din studiul amintit:
- media europeana este de 154 de detinuti la 100.000 de locuitori, in crestere fata de 149 cat fusese cu un an inainte. Romania are 139 de detinuti
la 100.000 de locuitori, deci se afla sub media europeana;
- toate inchisorile sunt pline, in medie la capacitate – 99,5% din 100 de locuri, si jumatate din ele sunt supraglomerate;
- media de varsta a detinutilor in Europa – 33 de ani;
- 21% dintre detinuti sunt straini, cu o concentrare mai mare a acestora in vestul Europei, unde procentul strainilor e de 30%, iar in Europa de
Est de doar 2%;
- 26% dintre pedepse sunt de pana intr-un an, alte 26% intre 1 si 3 ani, 48% dintre pedepse sunt mai mari de 3 ani, si 14% dintre pedepse sunt
mai mari de 10 ani;
- suma medie cheltuita zilnic pentru un detinut in 2010 a fost de 93 de euro. De la 3 (Bulgaria) la 750 de euro (San Marino). Romania figureaza in
acest clasament cu 17 euro/detinut/zi, suma ce curpinde toate cheltuielile explicate in acest text. Alte state cheltuie: Andorra – 174 euro,
Danemarca – 178 euro, Irlanda – 193 euro, Lichtenstein – 230 euro, Luxembourg – 176 euro, Olanda – 215 euro, Norvegia – 330 euro, Suedia –
260 euro;
- in cele 33 de inchisori din Europa care au furnizat aceste date pentru studiu s-au cheltuit 17.000 de milioane de euro cu detinutii in 2010;
- in medie, in Europa exista un gardian la 3 detinuti"
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