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          iesire 

 

Nr. 43 din 05.05.2012 

 

Către 

Ministrul Justitiei 

Domnul Titus CORLATEAN 
 

Stimate domnule ministru 

 

Vă rugam să analizaţi  problema Secţiei exterioare Cluj-Napoca a Penitenciarului Gherla, 

privind  dizlocarea acesteia, varianta optimă fiind relocarea intr-un alt amplasament, după 

amenajarea corespunzatoare a noului spaţiu. Facem această solicitare la rugamintea funcţionarilor 

publici cu statut special de la  secţia exterioară, membri în Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de 

Penitenciare, avand in vedere faptul ca varianta dizlocării secţiei la Penitenciarul Gherla implică 

probleme sociale, operative şi logistice de mare importanţă. Pentru a oferi o imagine cât mai exactă a 

acestei probleme, vă inaintam prezentul material care cuprinde date si precizari relevante, in ordine 

cronologica: 

 

Scurt istoric, lucrări de investiţii. 

Cladirea principală datează din anul 1892 iar in anul 1970 clădirile au fost transferate fostului Trust de 

Izolatii si Lucrări Industriale Bucureşti. În anul 1996 clădirile au revenit Ministerului Justiţiei printr-o 

sentintă civila a Judecatoriei Cluj. De la data recuperării şi până în decembrie 1999 clădirile au rămas 

neutilizate, fiind într-o stare avansată de degradare. Între anii 2000-2007 Penitenciarul Gherla a 

desfaşurat un amplu proces de modernizare a tuturor imobilelor prin reparaţii capitale, valoarea totala a 

investitiilor fiind de 1.543.486 lei. 

 

Capacitatea actuala de cazare. 

Capacitatea de cazare pentru persoanale private de libertate este de 236 locuri, fiind destinată pentru 

urmatoarele categorii: 

 persoane private de libertate femei din toate categoriile (arestate preventiv, regim maxima 

siguranţă, regim inchis, semideschis si deschis) din judeţele Cluj, Bistriţa –Năsăud, 

Maramureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Harghita, Covasna şi Mureş; 

 persoane minore arestate preventiv, până la rămânerea definitivă a condamnării; 

 persoanele minore condamnate definitiv sosite în tranzit de la Centrele de Reeducare, pentru 

a fi prezentate la instanţele de judecată din judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Maramureş. 

În prezent sunt cazate in aceasta sectiee un numar total de 176 persoane private de libertate din care 164 

femei, 9 minori si 3 majori. 

 

Încadrarea cu personal. 

Numarul total al funcţionarilor publici cu statut special care îşi desfasoară activitatea în cadrul Secţiei 

exterioare Cluj-Napoca este de 86, din care 9 ofiţeri şi 78 agenţi, după cum urmează: 
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 educaţie şi asistenţă psihosociala: 4 ofiţeri si 1 agent; 

 economico- administrativ: 5 agenţi; 

 medical: 3 agenţi; 

 prevenirea criminalitatii: 1 agent; 

 sectorul operativ (pază, escortare şi supraveghere): 5 ofiţeri şi 67 agenţi. 

  

Din cele prezentate rezultă că Penitenciarul Gherla a facut investiţii majore la secţia exterioară 
prin care au fost transformate clădirile initiale într-un penitenciar modern şi foarte util, care deserveste 

partea de centru şi nord-vest a tarii. Ar fi un adevarat nonsens să se piardă atâtea investiţii şi spaţii de 

cazare în condiţiile în care Uniunea Europeană se aşteaptă ca România să-şi mărească spaţiile de cazare 

din sistemul penitenciar. 

 

Dizlocarea secţiei la sediul din Gherla al Penitenciarului  Gherla presupune probleme operative 
si logistice majore nefiind de ignorat nici problemele sociale ale personalului. Din punct de vedere 

operativ această acţiune ar presupune  mutarea la alte penitenciare  a unui numar de aproximativ 300 

detinuţi din regimul închis pentru a putea elibera un etaj al pavilionului central de deţinere din 

Penitenciarul Gherla, unde să fie cazaţi femeile şi minorii de la Sectia Cluj-Napoca. O problemă 

importantă şi costisitoare ar fi amenajarea spaţiilor astfel eliberate, prin reparaţii capitale,  pentru a 

putea caza categorii speciale de detinuţi şi anume minori şi femei. Aceste probleme vă vor fi prezentate 

pe larg de conducerea Penitenciarului Gherla. De asemenea nu credem că  este funcţional un pavilion 

de deţinere în care la parter şi pe doua nivele sunt cazaţi deţinuţi din regimurile maxima sigurantă, 

închis şi preventiv iar la ultimul nivel  femei si minori. Acest mod de cazare ar produce grave 

disfunctionalitati ale programului zilnic cu deţinuţii si in mod cert evenimente negative. 

      

Avand in vedere faptul ca efectele asupra funcţionarilor publici cu statut special sunt deosebit de 

relevante din perspectiva sindicala, iar intenţiile cu privire la aceasta secţie se schimbă de la o zi la alta, 

generand tensiuni cu privire la un viitor incert, vom descrie situaţia socială care s-ar genera prin 

mutarea efectivelor din Sectia Cluj la Penitenciarul Gherla: 

 

 Cei mai mulţi dintre colegi s-au angajat in sistemul penitenciar pentru a lucra la secţia 

exterioară, peste 90% având domiciliul în Cluj-Napoca. Astfel  aproximativ 75 dintre ei ar 

trebui să naveteze, unii chiar şi peste 70 km deoarece ei domiciliază în localitati învecinate. 

Costurile cu transportul s-ar ridica la aproximativ 30.000 lei pe lună. Un aspect deloc de neglijat 

este şi faptul că timpul pentru naveta zilnică la şi de la serviciu ar depasi 2 ore, o parte dintre 

acestia urmand sa se deplaseze de la distantă mai mare (3 ore pe drum), ceea ce ar afecta drastic 

viaţa de familie a fiecaruia dintre angajaţi. 

 Având în vedere aspectele prezentate vă solicitam o analiză pertinentă a problemei şi dacă nu se 

accepta soluţia mentinerii pe amplasamentul actual apreciem ca varianta optima este să se 

investească în amenajarea altui spaţiu pe raza municipiului Cluj, după care să se realizeze 

relocarea. 

 

Un aspect deloc de neglijat este şi faptul că Ministerul Apărarii Naţionale este de acord cu 
transferul  imobilului nr. 3072 din Cluj-Napoca, în suprafaţă de 1,1249 ha, situat pe strada Moş Ioan 

Roata nr. 1, către Ministerul Justitiei, suprafaţă pe care s-ar putea reloca secţia dupa investiţii 

corespunzatoare (material atasat). 

 

În incheiere va adresam invitatia de a vizita Secţia Exterioară Cluj-Napoca a Penitenciarului 

Gherla pentru a vă face o părere personala obiectiva, despre toate aceste probleme. 

  

Cu deosebită consideratie, 

 

Călin ROTAR 

PRESEDINTE FILIALA SNLP 

Penitenciarul Gherla 


