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8. Ce oferă Centrele de Reeducare din 
România minorilor delincvenŃi? 

În cele ce urmează am să prezint cum se conduc cele trei 
centre de reeducare existenŃiale în România şi ce oferă ele 
minorilor aflaŃi în ispăşirea acestei sancŃiuni şi anume, Centrul de 
Reeducare Buziaş, Centrul de Reeducare Găeşti şi Centrul de 
Reeducare Târgu Ocna pe baza rapoartelor APADOR-CH şi a 
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor din 2005. 

Începând cu anul 2001, centrele de reeducare au intrat într-
un amplu proces de transformare atât în ceea ce priveşte calitatea 
condiŃiilor de cazare, şcolarizare şi profesionalizare, cât şi a 
conŃinutului programelor de recuperare morală şi socială.  

 
 

8.1  Centrul de Reeducare Buziaş 
Centrul de Reeducare Minori Buziaş considerată o premieră 

naŃională pentru că, prin modul de organizare se creează premisele 
de a transforma centrul dintr-o instituŃie custodială într-o 
comunitate educaŃională, care să pună accentul nu pe izolarea 
minorului, ci pe protecŃia şi recuperarea acestuia într-un mediu 
securizant, cu valenŃe educative. 

Centrul de Reeducare de la Buziaş permite recuperarea 
minorilor delincvenŃi din 13 judeŃe ale Ńării, şi anume: Alba, Arad, 
Bihor, Cluj, Gorj, Hunedoara, Maramureş, Sibiu, Timiş, Caraş-
Severin, MehedinŃi, Satu Mare, Sălaj, cât mai aproape de familie şi 
de comunitatea căreia îi aparŃin şi în care vor continua să trăiască. 
Acest lucru este posibil prin implicarea familiei în activitatea de 
restructurare a comportamentului minorilor şi prin continuarea 
eforturilor de reinserŃie socială după părăsirea centrului. Centrul 
este o instituŃie semi-deschisă şi permite minorilor internaŃi să 
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desfăşoare activităŃi în mediu deschis, alături de tineri de aceeaşi 
vârstă, asigurându-li-se astfel o reintegrare treptată în comunitate. 

Foarte important de menŃionat, se concretizează în primul 
rând modul în care este asigurată paza şi supravegherea minorilor, 
personalul nepurtând uniformă, armament sau alte forme 
coercitive care au un impact negativ asupra personalităŃii 
minorilor condamnaŃi la măsura educativă a internării într-un 
centru de reeducare. O altă schimbare majoră care s-a produs 
(evident, asta şi pentru că centrul e nou construit) o prezintă 
absenŃa gratiilor de la geamurile pavilioanelor de cazare. În plus, 
de aceste modificări administrative, programul minorilor are o 
pondere mare spre activităŃi de resocializare, activităŃi dezvoltate 
pe şapte domenii de interes (educaŃie pentru sănătate, activităŃi de 
cunoaştere şi culturale, activităŃi ocupaŃionale şi de expresie, 
activităŃi recreativ-sportive, activităŃi de hobby, educaŃie morală, 
activităŃi de formare a autonomiei personale).  

Centrul are o structura arhitectonică unică în sistemul 
penitenciar românesc, centrul fiind format din 19 pavilioane 
destinate: cazării minorilor, activităŃilor de şcolarizare, calificare, 
sală de mese şi bucătărie, bibliotecă, cluburi, săli şi terenuri de 
sport, un pavilion pentru cazarea părinŃilor care vin în vizită, 
clădiri administrative şi alte spaŃii utilitare. În iulie 2004 centrul a 
fost dat în folosinŃă şi au fost aduşi minori din cele 13 judeŃe ale 
Ńării condamnaŃi de către instanŃele de judecată la măsura 
internării într-un centru de reeducare. Capacitatea totală a 
centrului este de 120 de locuri. Cele patru pavilioane de cazare 
sunt tip duplex, fiecare având cinci camere cu trei sau patru 
locuri, grup sanitar propriu, asigurând un spaŃiu de viaŃă tip 
familial, în care individualitatea şi intimitatea minorilor sunt 
respectate.  

Centrul din Buziaş aduce unele elemente de noutate 
precum, schimbarea ponderii activităŃilor desfăşurate cu minorii 
din domeniul custodial în cel psiho-social şi terapeutic;  
originalitatea demersului restructurat bazat pe relaŃia educaŃional-
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terapeutică este înŃeleasă ca o modalitate esenŃială, un cadru de 
desfăşurare a procesului recuperativ la capătul căruia minorul va fi 
apt de a se reintegra în viaŃa socială; implicarea familiei în 
activitatea de recuperare a minorilor internaŃi, punându-se accent 
pe păstrarea activă a legăturilor cu aceasta şi există în interiorul 
centrului un spaŃiu de cazare pentru familiile minorilor în care 
copiii şi părinŃii pot petrece împreună timpul liber; foarte 
important, personalul care asigură securitatea şi paza minorilor nu 
poartă uniforme şi nu are în dotare armament; implicarea 
organizaŃiilor guvernamentale şi non-guvernamentale partenere 
specializate în asistenŃa post penală a infractorilor juvenili prin 
continuarea eforturilor de reinserŃie socială şi după părăsirea 
centrului de către minori. 

Centrul are o serie de principii după care se conduce: să 
asigure un standard de viaŃă care să permită dezvoltarea 
armonioasă a fiecărui minor; să ofere protecŃie împotriva oricărei 
forme de abuz fizic sau psihic; să respecte şi să promoveze 
drepturile fiecărui minor; să individualizeze tratamentul în funcŃie 
de caracteristicile fiecărui minor; să confere o dezvoltare fizică şi 
psihosocială echilibrată; să păstreze şi să dezvolte legăturile cu 
familia şi comunitatea; să realizeze un proces educaŃional 
continuu, format din activităŃi de şcolarizare, calificare şi 
resocializare, care să garanteze formarea echilibrată a persoanei; să 
creeze echipe interdisciplinare care să realizeze traseul educaŃional 
şi psihoterapeutic la capătul căruia fiecare minor să fie capabil să 
trăiască în acord cu principiile societăŃii. 

Obiectivele centrului sunt de a realiza o şcolarizare a 
minorilor în concordanŃă cu sistemul de învăŃământ public pentru 
ca, după punerea în libertate, aceştia să îşi poată continua 
pregătirea şcolară, fără dificultăŃi; de a realiza totodată o pregătire 
profesională a minorilor în vederea dobândirii unor competenŃe 
care să le faciliteze accesul şi reuşita pe piaŃa forŃei de muncă; de a 
pune in prim plan intervenŃia educativă în vederea 
responsabilizării şi dobândirii unor atitudini pro-sociale; totodată 
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intervenŃia terapeutică cu scopul reorganizării şi echilibrării 
personalităŃii; şi de a-i include în activităŃi valorizatoare, în care 
pot avea succes, prin acesta modificându-se imaginea despre sine 
prin exploatarea potenŃialului de care dispun, optimizarea unor 
deprinderi, descoperirea şi dezvoltarea unor aptitudini şi talente. 

ActivităŃile desfăşurate cu minorii au ca obiectiv general 
asigurarea protecŃiei şi asistenŃei în plan social, educativ, 
profesional, psihologic, medical şi fizic în scopul adoptării de 
către minori a unor conduite cât mai aproape de exigenŃele 
sociale. Acest obiectiv se realizează prin implicarea întregului 
personal, de la supraveghetori până la personalul cu sarcini de 
coordonare a activităŃii de resocializare, fiecare trebuind să 
contribuie la transformarea atitudinală şi comportamentală a 
minorilor. 

Deosebit de importantă este transformarea perspectivei de 
abordare a muncii cu minorii delincvenŃi: de la abordarea 
tradiŃională care presupunea exclusiv supravegherea acestora s-a 
trecut la o abordare modernă care înseamnă un parteneriat activ, 
cu valenŃe recuperative pentru minorii internaŃi. 

În cadrul centrului se încearcă o intervenŃie recuperativă 
care constă în a oferi minorilor diferite ocazii de învăŃare, prin 
intermediul cărora aceştia să dobândească acele competenŃe de 
viaŃă care să le determine un comportament constructiv, autonom 
şi responsabil în cadrul comunităŃii. Ea se desfăşoară pe două 
coordonate, una educativă, care vizează şcolarizarea, calificarea, 
acumularea de cunoştinŃe despre ei înşişi şi ceilalŃi, dezvoltarea de 
deprinderi sociale, experimentarea unor modalităŃi neconflictuale 
de rezolvare a problemelor de viaŃă; şi una terapeutică, care 
vizează echilibrarea diferitelor componente ale personalităŃii 
minorului. 

Principiile intervenŃiei recuperative sunt că: fiecare minor 
are propriul potenŃial de dezvoltare; o intervenŃie educativă şi 
terapeutică eficientă se construieşte doar după cunoaşterea aspectelor 
psiho-comportamentale, a istoricului şi a nevoilor fiecărui minor; 
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fiecare minor va fi inclus în acele activităŃi şi programe care să 
răspundă nevoilor proprii de dezvoltare, beneficiind astfel de o  
intervenŃie individualizată; se realizează revizuirea planului de intervenŃie 
personalizată în funcŃie de evoluŃia psiho-comportamentală a 
minorului; toate activităŃile şi programele vor fi înscrise într-un 
continuum educaŃional, care să cuprindă activităŃile de şcolarizare, 
calificare, educative şi terapeutice; se realizează funcŃionarea unor 
echipe interdisciplinare care să realizeze traseul educaŃional la capătul 
căruia fiecare minor să fie capabil să trăiască respectând legile; în 
derularea programelor şi activităŃilor din centru vor fi implicaŃi şi 
membrii familiilor minorilor, reprezentanŃi ai organizaŃiilor 
guvernamentale şi non-guvernamentale, cât mai mulŃi membrii ai 
comunităŃii; pe măsură ce minorii învaŃă comportamente pro-
sociale, li se va da posibilitatea să le practice în activităŃile 
desfăşurate în comunitate. 

Programele de recuperare care se desfăşoară în centru sunt 
programe educative care includ programele de instrucŃie, de formare 
profesională, de restructurare atitudinală şi comportamentală. Ele 
au ca şi obiective înŃelegerea de către minori a gravităŃii faptei 
comise, interiorizarea acestor valori, principii şi deprinderi care să 
le permită să facă alegeri corecte şi cinstite în viaŃă, dobândirea 
sentimentului de valoare personală, învăŃarea unor modalităŃi 
paşnice de exprimare şi rezolvare a conflictelor; şi programe 
terapeutice: terapii cognitiv-comportamentale, non-directive, 
ocupaŃionale, ludoterapia, artterapia. Ele au ca obiective 
reorganizarea afectivităŃii în cadrul experienŃei cotidiene 
nemijlocite, îmbunătăŃirea şi reorganizarea sistemului de relaŃii 
interpersonale, înŃelegerea propriilor dizarmonii ale personalităŃii, 
dezvoltarea abilităŃii de a-şi gestiona lumea interioară, de a-şi 
organiza viaŃa şi de a se adapta la diverse situaŃii. 

Activitatea de şcolarizare a minorilor se desfăşoară în 
conformitate cu Legea ÎnvăŃământului şi este asimilată celei de 
învăŃământ special integrat din sistemul naŃional de învăŃământ. 
Pentru o reală adaptare a procesului instructiv la caracteristicile 
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minorilor din centru, acesta a fost reglementat prin Protocol 
2410/C din 22.10.2001 încheiat între Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului şi Ministerul JustiŃiei şi prin planul cadru de 
învăŃământ pentru şcolile şi clasele aflate în subordinea AdministraŃiei 
NaŃionale a Penitenciarelor, aprobat de către Ministerul EducaŃiei, 
Cercetării şi Tineretului, prin Ordinul nr.3529 din 23.03.2001. Iar 
cadrele didactice care desfăşoară activităŃile de şcolarizare provin 
din învăŃământul public, iar planurile şi programele pe care se 
fundamentează procesul instructiv-educativ sunt conforme cu 
exigenŃele sistemului naŃional de învăŃământ. 

Activitatea de pregătire profesională a minorilor internaŃi în 
Centrul de Reeducare Minori Buziaş, care au depăşit vârsta de 16 
ani, se poate realiza atât prin cursurile şcolii de arte şi meserii, cât 
şi prin cursuri de iniŃiere şi calificare, pe baza Protocolului 
încheiat între AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor şi AgenŃia 
NaŃională de Ocupare a ForŃei de Muncă (nr.775/21.04.1998 şi 
709/20.04.2000). 

La cursurile de iniŃiere sunt cuprinşi minorii care au absolvit 
învăŃământul primar (minim 4 clase), iar la cele de calificare, 
minorii care au absolvit studiile gimnaziale sau sunt în curs de 
absolvire a  acestora. Durata cursurilor este în funcŃie de 
complexitatea meseriei şi este cuprinsă între 3 şi 6 luni. După 
absolvire, minorii obŃin diplome care le atestă pregătirea 
profesională, recunoscute pe piaŃa forŃei de muncă şi care dau 
posibilitatea încadrării după punerea în libertate. 

Meseriile pentru care minorii pot opta pentru a dobândi o 
pregătire profesională sunt în domeniile: industrial (vopsitor 
industrial, tâmplar universal, sudor electric, strungar universal, 
electrician, confecŃioner îmbrăcăminte), construcŃii (zidar, fierar-
betonist, zugrav, roşar-tencuitor, faianŃar, dulgher), agricol 
(legumicultor, apicultor, crescător animale, ciupercar, agricultor), 
servicii (mecanic auto, bucătar, ospătar, brutar, operator 
calculatoare, frizer, cizmar, împletitor răchită, croitor, sculptor, 
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coafor, lăcuitor lemn, şlefuitor lemn, cizmar, brodor-tricotor, 
pirogravor, cofetar). 

ToŃi minorii internaŃi în centru sunt programaŃi a ieşi în 
comunitate cel puŃin o dată la două săptămâni, cu condiŃia de a-şi 
da consimŃământul să participe la activităŃile propuse. 

Principalele activităŃi desfăşurate în exteriorul centrului sunt 
de a viziona unele piese de teatru, filme, concerte, expoziŃii de 
artă, meciuri de fotbal, participarea la tabere şcolare etc.; activităŃi 
comune cu persoane de aceeaşi vârstă sau aflaŃi în situaŃii similare, 
cercuri organizate de Palatul Copiilor, manifestări artistice şi 
sportive care au loc în liceele din localitate, competiŃii inter-şcoli, 
programe de consiliere de grup desfăşurate de alte instituŃii decât 
centrul; activităŃi specifice unor instituŃii specializate - AgenŃia 
JudeŃeană a ForŃei de Muncă, Serviciul de Reintegrare Socială şi 
Supraveghere, organizaŃii nonguvernamentale (Serviciul Umanitar 
pentru Penitenciare, FundaŃia Keros, Prison Fellowship 
România, Centrul Român pentru EducaŃie şi Dezvoltare 
Umană). 

 
 

8.2  Centrul de Reeducare Găieşti 
În data de 9 octombrie 2005, doi reprezentanŃi ai 

APADOR-CH au vizitat Centrul de Reeducare pentru minori 
Găieşti. 

În acea zi, în centru se aflau 117 minori dintre care 101 erau 
băieŃi şi 16 fete. Dintre băieŃi 68 aveau între 14 şi 16 ani, 32 între 
16 şi 18 ani şi unul avea peste 18 ani, pentru că, acesta din urmă, 
primise din partea instanŃei o prelungire de un an şi jumătate, 
apreciindu-se că măsura pe care o săvârşea era necesară pentru 
realizarea scopului internării. 10 fete aveau între 14 şi 16 ani şi 6 
între 16 şi 18 ani. Ce au remarcat reprezentanŃii APADOR-CH? 
Faptul că faŃă de anii precedenŃi numărul celor internaŃi în centru 
s-a redus foarte mult (în 1999 în centru fiind internaŃi 500 de 
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minori, dar asta şi datorită faptului că în acea perioadă în centrul 
de reeducare se aflau şi minori care trebuiau să săvârşească 
pedeapsa cu închisoarea). 

ReprezentanŃii APADOR-CH au remarcat faptul că minorii 
au condiŃii mai bune în care trăiesc şi învaŃă faŃă de anii 
precedenŃi, dar asta şi pentru că numărul celor internaŃi în centru 
a mai scăzut şi pentru că în cursul anilor 2002 şi 2003 s-au făcut 
investiŃii în modernizarea spaŃiilor de cazare şi şcoală (în anul 
2002 au fost reamenajate şi totodată modernizate secŃiile pentru 
cazarea băieŃilor şi în anul vizitei reprezentanŃilor au fost 
construite două pavilioane pentru fete – unul pentru cazare, care 
are club şi sală de mese, iar altul pentru şcoala unde învaŃă fetele). 
În dormitoarele minorilor sunt cazaŃi câte 4 sau 6 minori faŃă de 
anii precedenŃi când se dormea câte 20 sau 30 de persoane în 
aceiaşi încăpere. 

Şcoala care funcŃionează în cadrul centrului se numeşte 
„Şcoala specială cu clasele I-VIII nr.5 Găieşti” şi toate actele şi 
adeverinŃele de absolvire care le sunt eliberate elevilor poartă 
antetul Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, fapt care 
în principiu nu ar face o posibilă individualizare cu consecinŃe 
negative asupra minorilor după punerea lor în libertate. Totuşi 
particula „specială” e oarecum improprie şi ar putea ridica 
suspiciuni. În cadrul şcolii sunt 5 clase de învăŃământ primar, 4 - 
gimnazial pentru băieŃi şi una „fără frecvenŃă” pentru fete. Există 
şi o „şcoală de arte şi meserii” cu durata de 2 ani pentru băieŃii 
care au absolvit 8 clase şi care se pregătesc ca lăcătuşi, mecanici şi 
pentru construcŃii-structuri. Pentru fete nu există o „şcoală de 
arte şi meserii” însă clasele gimnaziale au calificare de 
confecŃionere de lenjerie. Şcoala este planificată între orele 8 şi 
12/13, iar activităŃile educativ-sportive şi recreative între 14 şi 18 
(între 12 şi 14 se ia masa de prânz şi este „timp la dispoziŃia 
minorilor”) şi sâmbăta şi duminica.   

ActivităŃile cultural-educative şi sportive sunt organizate pe 
mai multe „module”: activităŃi de cunoaştere şi culturale, activităŃi 
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ocupaŃionale şi formarea de deprinderi practice (cum ar fi 
plantarea legumelor, traforaj, pirogravură etc.), educaŃie sanitară, 
activităŃi recreativ-sportive (jocuri sportive, timp de o oră în 
fiecare zi, în plus faŃă de orele de educaŃie fizică prevăzute în 
programa şcolară). 

În anul 2005 atunci când s-a făcut vizita celor de la 
APADOR-CH, blocul alimentar nu era renovat, urmând să intre 
în reamenajare şi renovare. Sala de mese destinată carantinei şi 
infirmeriei era „dotată” cu 4 mese cu câte 4 scaune. Încăperea a 
fost renovată chiar în anul 2001, având gresie şi faianŃă pe jos, 
mobilier nou şi dotări funcŃionale. În sală era un registru în care 
echipe de câte trei minori consemnau zilnic dacă mâncarea este 
invariabilă, foarte bună sau bună. ReprezentanŃii APADOR-CH 
au luat acel  raport de un uz formal, mai ales după ce au văzut 
situaŃia bucătăriei. 

Personalul serviciului medical este format din 2 medici 
generalişti, 1 stomatolog şi 8 asistenŃi medicali (unul de farmacie, 
1 de igienă, 4 de medicină generală, 1 asistent stomatologie şi 
asistentul medicului şef). Pe durata unei zile de lucru, un medic 
acordă în jur de 30 de consultaŃii şi tratamente. S-a remarcat 
următorul fapt, cabinetul medical (inclusiv cel stomatologic) 
aveau o dotare corespunzătoare cu instrumentar, materiale şi 
medicamente şi că serviciul colaborează bine cu spitalele din 
Găieşti, minorii fiind internaŃi exclusiv în spitale ale Ministerului 
SănătăŃii şi nu în cele ale sistemului penitenciar. Însă acest fapt 
pune probleme de personal, pentru că fiecare minor trebuie 
însoŃit în permanenŃă de doi subofiŃeri şi ei sunt câte doi în 
fiecare schimb. Un fapt pozitiv este acela că minorii nu sunt 
încătuşaŃi pe timpul internării în spitale. 

De altfel, la primirea în centru, minorii sunt examinaŃi 
medical, inclusiv pentru a vedea dacă nu au fost agresaŃi pe timpul 
cât s-au aflat în custodia poliŃiei. 
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SecŃiile minorilor: 
În cadrul secŃiei pentru băieŃi există două camere destinate 

separării de colectiv a celor pedepsiŃi disciplinar, aici există paturi 
din metal, spre deosebire de cele din camerele obişnuite, care sunt 
din lemn iar saltelele din camerele de separare erau obişnuite şi ele 
diferite de cele din celelalte camere, care sunt de tip „relaxa”, în 
schimb însă, camerele erau renovate, aveau geamuri din 
termopan, iar grupul sanitar are o chiuvetă în cameră şi o cabină 
cu un WC turcesc). 

Celelalte camere sunt modernizate cu geamuri din 
termopan, au utilităŃi precum şifonier, scaune şi noptiere din lemn 
şi mai beneficiază şi de câte un televizor. Grupul sanitar are 2 
cabine cu WC turcesc, 3 chiuvete cu oglinzi şi duş cu cădiŃă. 
Minorii fac baie de două ori pe săptămână. Minorii au haine de 
casă pe care le pot purta în toate ocaziile, iar cei care nu au haine 
proprii, centrul le asigură îmbrăcămintea şi încălŃămintea adecvate 
anotimpului. 

Fiecare minor poate primi lunar 4 vizite, iar numărul de 
telefoane care pot fi date este limitat de numărul de cartele (cel 
mult 5) pe care un minor le poate primi într-o lună. Minorii 
primesc lunar aparate de ras, săpun, hârtie igienică, pastă de dinŃi, 
detergent şi cremă de ghete. 

În cadrul secŃiei pentru fete, atât pavilionul pentru 
dormitoare şi clubul propriu, cât şi cel pentru şcoală şi atelier sunt 
noi, finalizate în cursul anului 2003 iar camerele fetelor sunt 
utilate la fel ca şi-n cazul camerelor băieŃilor. Clubul secŃiei este 
bine utilat însă, aşa cum au remarcat reprezentanŃii APADOR-
CH, spaŃiul este insuficient pentru cazul în care toate minorele ar 
vrea să se uite în acelaşi timp la televizor. 

Baza sportivă constă în două terenuri de fotbal, precum şi 
terenuri de baschet, handbal, volei şi mese de tenis instalate în aer 
liber. În plus există şi o sală de sport modernă cu multe utilităŃi.  

Toate aceste informaŃii referitoare la Centrul de Reeducare 
Găieşti sunt incluse în Raportul APADOR-CH pe 2005. 
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Un aspect foarte important de menŃionat, care se prezintă 
şi-n Raportul APADOR-CH şi pe care l-am observat şi eu atunci 
când am fost în centrul de reeducare din Buziaş, este acela că 
interzicerea (în cazul centrului din Găieşti) fumatului sau cel 
puŃin, reducerea frecvenŃei de a fuma (ceea ce am observat eu în 
centrul din Buziaş) în cadrul centrelor de reeducare conduce la 
comportamente indezirabile chiar în incinta centrului. Aşa cum 
chiar ei, minorii, recunosc (în Raportul APADOR-CH), faptul că 
nu pot fuma atunci când vor şi cât vor, Ńinând cont şi de faptul că 
înainte să fie internaŃi în centru obişnuiau să fumeze des şi-n 
anumite cantităŃi, le produce o stare de agitaŃie şi de nervozitate 
care îi pun în situaŃii de încălcarea regulamentului centrului. Acest 
fapt a fost observat şi de către personalul din Buziaş faŃă de copiii 
din centru, recunoscând faptul că datorită lipsei Ńigărilor 
comportamentul lor devine mai agresiv. 

 
 

8.3  Centrul de Reeducare Târgu Ocna 
Din păcate, foarte multe informaŃii despre centrul de 

reeducare din Târgu Ocna nu deŃin, iar ceea ce am reuşit să obŃin 
au fost informaŃiile din Raportul APADOR-CH din 2005 cu 
ocazia împlinirii a 10 ani a sistemului penitenciar (1995 – 2004).  

Aşadar, a fost reînfiinŃat în august 2001, iar în 2004 
funcŃiona în incinta Şcolii de subofiŃeri de penitenciar. Cei 71 de 
minori internaŃi în centru erau cazaŃi pe două nivele ale clădirii 
dormitoarelor, învăŃau în aceiaşi clădire şi împărŃeau sala de mese. 
Minorii puteau circula liber între camere, club, grup sanitar, 
cămara de alimente, sala de lectură şi camera pentru activităŃile 
educaŃionale de pe etajul rezervat lor, toate acestea aflându-se 
într-o stare bună de funcŃionare. Minorii erau însoŃiŃi de 
supraveghetori numai la părăsirea etajului.  

Centrul acordă un mare interes educării minorilor şi 
pregătirii lor în meserii căutate, dar şi activităŃilor cultural-
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