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/£ -& /£ 4  Domnului Ion CIUBUC 
Director al Penitenciarului nr. 7, Rusca 

/c?&  Domnului Mihail DIMA 
Director adjunct al Penitenciarului nr. 10, Goian 

s/J?- £  Jc?6  Domnului Igor PATRAŞCU
Director al Penitenciarului nr. 16, Pruncul

Stimate domnule director,
In contextul situaţiei pandemice create de noul CORONAVIRUS, Avocatul 

Poporului pentru drepturile copilului precizează că va monitoriza în continuare respectarea 
drepturilor copilului conform prevederilor articolul 5. alineatul 6 al Legii nr. 52 cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul) care prevede că declararea stării de urgenţă, de asediu 
sau de război pe întreg teritoriul ţării sau în unele localităţi nu suspendă activitatea 
Avocatului Poporului. Ombudsmanul Copilului apreciază acţiunile instituţiilor penitenciare 
care depun eforturi pentru a întreprinde toate măsurile necesare pentru a limita situaţiile de 
risc asociate virusului pandemic COVID-19, astfel, încât sănătatea, integritatea corporală şi 
viaţa persoanelor private de libertate şi a funcţionarilor din penitenciare constituie priorităţi 
esenţiale.

în contextul situaţiei create Ombudsmanul solicită respectuos, în baza art. 11, lit. k) 
din Legea 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), prezentarea 
următoarelor informaţii:

care sunt acţiunile întreprinse în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii copiilor 
plasaţi în instituţiile pe care le reprezentaţi, inclusiv a copiilor 0-3 ani, care se deţin cu 
mamele lor;

care sunt măsurile întreprinse în vederea asigurării dreptului la educaţie a copiilor 
prin prisma asigurării implementării Metodologiei privind învăţământul la distanţă (pentru 
instituţiile în care sunt copii, care sunt trebuie să fie încadraţi în sistemul educaţional);

acţiunile compensatorii care au fost întreprinse în instituţia pe care o reprezentaţi în 
vederea diminuării impactului negativ şi a stresului emoţional contextul anulării vizitelor din 
partea rudelor;

- care este situaţia referitor la asigurarea cu hrană, produse de igienă, medicamente, în
special pe segmentul copiilor 0-3 ani.

întru implementarea iniţiativei ,, Guvern fără hârtie ”, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 710 din 20 septembrie 2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de 
modernizare tehnologică a guvernării (e - Transformare), informaţia solicitată urmează a fi  
transmisă prin intermediul poştei electronice tamara. tef itmc(a),ombudsman. md

Cu respect, Jf, foâtlâlMtU Maia BĂNĂRESCU,
Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
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