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Despre IDOM 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) este o organizaţie independentă, non-

profit, avînd ca scop apărarea drepturilor omului. Organizaţia este fondată de un grup de jurişti, 

apărători ai drepturilor omului. Personalul IDOM are experienţă în monitorizarea respectării 

drepturilor omului, obligaţiilor asumate de Republica Moldova în faţa OSCE, Naţiunile Unite şi 

Consiliul Europei.  

Scopul major al IDOM este de a contribui la educarea, promovarea, apărarea drepturilor şi 

libertăţilor prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională.  

Membrii IDOM şi-au adus aportul la întocmirea rapoartelor privind situaţia drepturilor omului, 

urmate de analize ale situaţiilor de încălcare ale drepturilor omului, analiza cazurilor, analiza 

comparativă a legilor naţionale cu actele internaţionale în domeniul drepturilor omului. IDOM a 

contribuit la scrierea și prezentarea Rapoartelor alternative prezentate diferitor comitete ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (Comitetul ONU pentru Drepturile Civile şi Politice, Comitetul ONU 

privind eliminarea tuturor formelor de discriminare, Comitetul ONU împotriva Torturii). IDOM se 

implică în apărarea drepturilor omului în faţa agenţiilor CoE (ECRI – Comisia Europeană împotriva 

rasismului şi intoleranţei, CPT – Comitetul European pentru prevenirea torturilor şi tratamentului 

degradant, grupului de lucru al Convenţiei despre Minorităţile Naţionale, Comisarului de Drepturile 

Omului, Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei), OSCE.  

În prezent, organizaţia este compusă dintr-un grup de jurişti şi avocaţi, specialişti în domeniul 

drepturilor omului implicaţi în următoarele domenii de activitate:  

- drepturile persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, 

- drepturile reproductive şi drepturile pacientului,  

- sănătatea mentală,  

- justiţie şi tortură. 
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Despre proiect 

Denumirea Proiectului 

Evaluarea condiţiilor de detenţie preventivă conform standardelor internaţionale şi standardelor 

europene minime de detenţie pentru a asigura respectarea dreptului de a nu fi supus torturii, 

tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante în Republica Moldova.  

Grupurile ţintă ale proiectului 

Beneficiarii direcţi: Persoanele deţinute în locurile de detenţie preventivă (secţii de poliţie, 

izolatoare de detenţie preventivă), personalul locurilor de detenţie preventivă, autorităţile locale şi 

centrale (Ministerul de Interne, APL, MJ, Procuratura Generală, administraţiile publice locale etc.), 

jurişti/avocaţi, comisiile nou formate de monitorizare a locurilor de detenţie şi noii membri din 

componenţa vechilor comisii. 

Beneficiarii indirecţi: Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova, membrii Mecanismului 

Naţional de Prevenire a Torturii, membrii familiilor deţinuţilor, rudele victimelor maltratărilor şi/sau 

acţiunilor de tortură, jurişti, comisiile locale de monitorizare a locurilor de detenţie, reprezentanţii 

societăţii civile şi publicul în general. 

Obiectivele proiectului 

Printre obiectivele realizate ale Proiectului  ,,Evaluarea condiţiilor de detenţie preventivă conform 

standardelor internaţionale şi standardelor europene minime de detenţie pentru a asigura 

respectarea dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau 

degradante”  în Republica Moldova enumerăm următoarele: 

I. Au fost stabilite relaţii de parteneriat cu Ministerul de Interne, Centrul pentru Drepturile 

Omului din Moldova, Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii relevante. De asemenea, pe parcursul 

implementării proiectului au fost stabilite relaţii de cooperare cu Centrul pentru Drepturile Omului 

din Moldova şi membrii MNPT, care au fost implicaţi în activităţile comune, cum ar fi vizite, cursuri de 

instruire, evaluări. 
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II. Au fost efectuate vizite de monitorizare în regiuni şi municipiul Chişinău pentru a evalua 

condiţiile de detenţie din cele toate 39 locuri de detenţie preventivă. Expertiza condiţiilor din locurile 

de detenţie a fost elaborată ţinînd cont de politicile şi regulamentele naţionale şi internaţionale din 

domeniu, prezentînd concluzii şi recomandări relevante. Echipa proiectului a analizat documentele 

interne ale instituţiilor monitorizate în contextul respectării drepturilor omului, legislaţiei naţionale şi 

actelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Monitorizarea a  inclus şi intervievarea 

beneficiarilor şi angajaţilor instituţiilor; 

III. Au fost elaborate paşapoartele tehnice pentru fiecare loc de detenţie preventivă prevăzut de 

proiect. Elaborarea acestora va contribui la: 

 facilitarea lucrului avocatului poporului, membrilor Mecanismului Naţional de Prevenire a 

Torturii, membrilor comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie; 

 identificarea priorităţilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor din locurile de detenţie; 

 cuantificarea nevoilor instituţiilor relevante şi potenţialilor donatori pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor din locurile de detenţie; 

 ajutarea juriştilor/avocaţilor care pot folosi datele paşaportului tehnic (evaluării) în faţa 

instanţelor naţionale şi internaţionale pentru a apăra cazurile legate de condiţiile din locurile de 

detenţie; precum şi deţinuţii care îşi apăra drepturile legale, în cazul cînd sunt reţinuţi  în instituţiile ce 

nu corespund standardelor minime de detenţie; 

 efectuarea unei analize a resurselor financiare alocate de stat pentru locurile de detenţie 

preventivă, comparînd situaţia din diferite regiuni; 

 instruirea unui grup de 40 persoane în domeniul promovării valorilor drepturilor omului axate 

în special pe prevenirea torturii, relelor tratamente şi pe drepturile deţinuţilor.  

În cadrul acestor instruiri a avut loc: 

a) prezentarea generală a drepturilor omului, cadrul legal (naţional şi internaţional) cu privire la 

drepturile omului şi drepturile deţinutului, mecanismele naţionale şi internaţionale de protecţie a 

deţinuţilor, activitatea comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie; 

b) vizită de studiu la un anumit loc de detenţie. Documentarea şi monitorizarea locurilor de 

detenţie – instituţiilor de detenţie preventivă; 
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c)  Analiza şi evaluarea rapoartelor elaborate de către grupuri. Rapoartele şi recomandările ONU 

şi CPT cu privire la tortură şi problemele legate de detenţie. Deciziile CEDO cu privire la tortură, 

maltratare şi locurile de detenţie. Recomandări. 

IV. A fost organizat un eveniment public (aproximativ 50 persoane) şi se intenţionează crearea unei 

rubrici speciale, dedicată paşapoartelor tehnice, pe pagina web a Ministerului de Interne şi a 

Centrului pentru Drepturile Omului, pentru a le face publice şi accesibile; uzînd de structura 

organizatorică aCpDOM se preconizează în cadrul unor activităţi comune, disiminarea raportului; 

V. În urma realizării proiectului a avut loc sensibilizarea autorităţilor competente, societăţii 

civile, juriştilor, membrilor comisiilor locale de monitorizare a locurilor de detenţie şi publicului în 

legătură cu prevenirea torturii şi rolul acestora în prevenirea respectivului fenomen. 

 

Staful proiectului: 

1. Vanu Jereghi – Director Executiv, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

2. Anatolie Munteanu – Ombudsman, Director Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 

3. Elena Grumeza – Manager financiar, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

4. Lilian Dolinţa – Asistent financiar, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

5. Radu Nicoară – Coordonator de proiect, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

6. Natalia Conea-Buşilă– Asistent de proiect, Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 
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Situaţia din Republica Moldova în domeniul  
respectării drepturilor omului 

 

Interzicerea torturii şi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante este una din 

valorile fundamentale ale societăţii democratice. Tortura şi maltratarea persoanelor private de 

libertate are loc de obicei în centrele de detenţie care sunt inaccesibile atenţiei publice. 

Fenomenul torturii sub diferitele sale forme încă mai reprezintă o practică în Republica Moldova. 

Chiar dacă poate fi observată o uşoară îmbunătăţire, fenomenul torturii continuă să prevaleze în 

Republica Moldova, mai ales în locurile de detenţie ale secţiilor de poliţie. Locurile de detenţie din 

Republica Moldova nu corespund standardelor minime de detenţie şi nu există criterii şi/sau 

documente care să le confirme. 

Organismele internaţionale şi naţionale consideră că tortura şi maltratarea sunt pe larg răspîndite 

în Republica Moldova şi mecanismul de înaintare a reclamaţiilor, de cercetare, condamnare penală şi 

pedepsire nu corespund proporţiilor şi gravităţii infracţiunilor, confirmate de asemenea de cazurile 

înaintate Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) care au condamnat Republica Moldova 

pentru condiţiile de detenţie inumane sau inadecvate existente. Statistici de condamnare a Republicii 

Moldova la CEDO: 

Nr.  

Aplicarea torturii 27 de cazuri 

Condiţii 

inadecvate de 

detenţie – 23 de 

cazuri 

Asistenţa 

medicală 

inadecvată 

7 cazuri 

Investigaţiile 

insuficiente a 

violenţei 

domestice 

5 cazuri 

Suma 

prejudiciului 

625699 euro 183100 euro 103903 euro 75450 euro 

  

Total prejudicii încasate în favoarea reclamanţilor 988000 euro  

Total sunt 62 de cazuri pentru care Republica Moldova a fost condamnată pentru violarea art. 3 CEDO 
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Problemele comune din toate izolatoarele de detenţie preventivă şi penitenciarele sunt igiena 

proastă, accesul restrîns la servicii medicale şi lipsa de medicamente, de asemenea riscul de 

contaminare cu tuberculoză şi alte maladii. 

 

Actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prevăd obligaţii instituţionale, 

jurisdicţionale şi substanţiale specifice cu privire la combaterea torturii. Pe lîngă obligaţiile care 

decurg din respectivele documente internaţionale, Republica Moldova şi-a asumat răspunderea 

pentru eradicarea fenomenului torturii în Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova. Adunarea 

Parlamentară şi Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei şi-au exprimat în mod repetat îngrijorarea 

faţă de situaţia instituţiilor democratice din Republica Moldova, elaborînd recomandări şi rezoluţii 

pentru a îmbunătăţi situaţia, inclusiv cea din domeniul prevenirii şi combaterii torturii. 

După ultima vizită în Moldova, în iunie 2011, CPT a menţionat în raport că un număr semnificativ 

de deţinuţi intervievaţi de delegaţia acestuia s-a plîns de faptul că au fost maltrataţi de către poliţişti 

pe parcursul lunilor dinaintea vizitei delegaţiei. În consecinţă, Comitetul recomandă autorităţilor din 

Moldova să continuie cu hotărîre implementarea măsurilor anti-tortură. De asemenea, Comitetul 

recomandă consolidarea mecanismelor de cercetare a presupuselor acţiuni de maltratare. CPT 

recomandă autorităţilor din Moldova să urmeze cu fermitate schema naţională de renovare a 

instituţiilor de detenţie preventivă din cadrul secţiilor de poliţie. 

La 2 septembrie 2010, Guvernul a aprobat Planul Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2011-2014, care conţine un capitol intitulat „Prevenirea şi combaterea torturii”. 

Planul include un număr de obiective menite să îmbunătăţească condiţiile de detenţie, inclusiv 

reducerea suprapopulării, îmbunătăţirea tratamentului medical, încadrarea în muncă şi reintegrarea 

deţinuţilor, precum şi instruirea personalului.  

În octombrie 2011, la cea de-a 12-a Sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, Republica 

Moldova a fost analizată în cadrul Evaluării Periodice Universale. În timpul acestui proces, Australia şi 

Ungaria au menţionat că „izolatoare de detenţie preventivă şi instituţiile de detenţie preventivă sunt 

inferioare standardelor internaţionale şi sunt departe de a fi ideale”. În acest sens, recomandările 

concrete formulate Guvernului Republicii Moldova au fost să „ofere prioritate îmbunătăţirii condiţiilor 

de detenţie în Planul proiectului privind reforma sistemului justiţiar în proces de adoptare (Ungaria) şi 

să facă o declaraţie în cadrul articolelor 21 şi 22 din Convenţia împotriva Torturii pentru a îmbunătăţi 
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condiţiile deţinuţilor şi pentru a preveni maltratarea deţinuţilor din penitenciarelor Ministerului de 

Interne” (Polonia)”. 

La 3 noiembrie 2011, Parlamentul a adoptat în primă lectură Strategia de reformare în sectorul 

justiţiei pentru anii 2011-2016 (SRSJ). Scopul strategiei este de a construi un sector al justiţiei 

accesibil, eficient, independent, transparent şi profesional cu credibilitate publică sporită, care să 

respecte standardele europene şi să asigure statul de drept. Elaborarea Planului de Acţiuni pentru 

implementarea SRSJ pentru anii 2011-2016 este dictată de necesitatea de a transforma Strategia într-

un instrument simplu de aplicat cu o planificare clară a acţiunilor. Una din problemele sale strategice 

o reprezintă „Protecţia drepturilor omului în legătură cu persoanele private de libertate. Eradicarea 

torturii şi maltratării”. 

Abia la începutul anului 2009, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat că 

Republica Moldova a încălcat de cinci ori obligaţiile sale de prevenire a torturii şi a relelor tratamente  

prevăzute de Articolul 3 al CEDO.  În raportul său din februarie 2009 cu privire la vizita sa din 

Moldova, Raportorul Special al Naţiunilor Unite pentru tortură şi alte tratamente sau pedepse crude, 

inumane sau degradante a concluzionat că „relele tratamente în timpul perioadei iniţiale de aflare în 

custodia poliţiei sunt larg răspîndite.” El a constatat că poliţiştii aplică tortura pentru a obţine 

mărturii: “Metodele de tortură, cum ar fi bătăile severe cu pumnii, bastoane de cauciuc, bîte de 

baseball, inclusiv pe tălpi, electroşocurile, asfixierile cu măşti de gaze, introducerea acelor sub unghii 

şi suspendările sunt folosite în scopul obţinerii declaraţiilor de la suspecţi. În general, aceste acţiuni 

sunt executate atunci cînd suspecţii refuză să „coopereze”. Tortura şi maltratarea se practică de 

obicei în aşa mod încît să nu lase urme vizibile (punînd haine în jurul încheieturilor atunci cînd 

persoana este suspendată, bătută în tălpi, îmbrăcînd o ţesătură în jurul bîtei de baseball folosită la 

bătăi, etc.).  

Luînd în considerare problema abordată mai sus şi după implementarea unor proiecte în domeniul 

problemelor legate de tortură, precum şi proiectelor susmenţionate, IDOM a decis că trebuie 

neapărat să contribuie şi mai departe la sensibilizarea, prevenirea şi lupta împotriva torturii şi relelor 

tratament, dar cu un accent asupra locurilor de detenţie ale secţiilor de poliţie din Republica 

Moldova, analizînd şi evaluînd condiţiile de detenţie, asupra garanţiilor juridice fundamentale şi 

instruirii în domeniul drepturilor omului. Paşapoartele tehnice pentru fiecare loc de detenţie 

preventivă au fost elaborate după evaluarea condiţiilor de detenţie din toate cele 39 secţii de poliţie, 
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în baza Protocolului de la Istanbul (Manual de investigare efectivă şi documentare asupra torturii şi a 

altor pedepse şi tratamente crude, inumane sau degradante). Evaluarea va oferi instituţiilor de 

detenţie şansa să revizuiască necesităţile din locurile de detenţie conform standardelor 

internaţionale şi să le ofere prioritate, avînd în vedere fondurile insuficiente pentru îmbunătăţirea 

condiţiilor din locurile de detenţie.  

Proiectul ,,Evaluarea condiţiilor de detenţie preventivă conform standardelor internaţionale şi 

standardelor europene minime de detenţie pentru a asigura respectarea dreptului de a nu fi supus 

torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante” în Republica Moldova are 

drept scop să contribuie la sensibilizarea, prevenirea şi lupta împotriva torturii şi relelor tratamente 

în locurile de detenţie preventivă din Republica Moldova, examinînd şi evaluînd condiţiile de 

detenţie, garanţiile juridice fundamentale, precum şi la instruirea în domeniul drepturilor omului. 
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Măsurile legislative, administrative şi judiciare pentru protecţia drepturilor 

omului în locurile de detenţie. Standarde de bază privind detenţia persoanelor 

Analizînd cadrul normativ ce reglementează funcţionarea izolatoarelor de detenţie provizorie din 

cadrul instituţiilor de poliţie, putem distinge: 

1. Cadrul normativ și standardele internaţionale; 

2. Cadrul normativ naţional și standardele naţionale. 

Standardele internaţionale ce prevăd condiţii minime pentru persoanele deţinute în izolatoarele 

de poliţie sunt reprezentate de: 

 Declaraţia Universală a drepturilor omului din 10.12.1948, la care Republica Moldova a aderat 

prin  Hotărîrea  Parlamentului  nr.217-XII din 28.07.90; 

 Convenţia ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante din 10.12.1984, aderat prin Hotărîrea Paramentului  nr.473-XIII din 31.05.95; 

 Principiile pentru Protecţia Persoanelor aflate sub Orice Formă de Detenţie sau închisoare, 

adoptate prin Rezoluţia nr. 43/173 a Adunării Generale a ONU din 9 Decembrie 1988; 

 Ansamblul regulilor minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru 

minori (Regulile de la Beijing) Organizaţia Naţiunilor Unite Rezoluţia 40/33 din 29 nov. 1985; 

 Regulile ce ţin de Standardele Minime privind Tratamentul deţinuţilor, adoptate de către 

Primul Congres al Naţiunilor Unite privind Prevenirea Crimei şi Tratamentul Infractorilor, care a avut 

loc la Geneva în 1995, şi aprobate de Consiliul Economic şi Social prin rezoluţia 663 C (XXIV) din 31 

iulie 1957 şi 2076 (LXII) din 13 mai 1977. 

La nivelul Europei putem distinge următoarele documente ce stipulează condiţii minime pentru 

detenţia persoanelor în izolatoarele poliţiei: 
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 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, 

ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1298 din 24.07.1997; 

 Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală  a Naţiunilor Unite prin 

Rezoluţia 39/46 din 10 decembrie 1984. A intrat în vigoare la 26 iunie 1987.  

 Convenţia europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane 

sau degradante din 26.11.1987, aderat prin Hotărîrea Paramentului  nr.473-XIII din 31.05.9, ratificată 

prin Hot. Parlamentului  nr.1238-XIII din 09.07.97;  

 Recomandarea Comitetului de Miniștri ai statelor membre, referitoare la regulile penitenciare 

europene REC(2006)2 adoptată de Comitetul de Miniştri, la data de 11 ianuarie 2006, în timpul celei 

de a 952-a reuniuni a Miniştrilor Delegaţi); 

 Recomandarea Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor-membre  

privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva 

abuzului (Adoptată de către Comitetul de Miniştri la 27 septembrie 2006 la cea de-a 974-a reuniune a 

Delegaţilor Miniştrilor); 

În urma activităţilor efectuate de către Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a 

pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT), înfiinţat în 1987 de Convenţia cu acelaşi 

nume a Consiliului Europei au fost elaborate standarde privind condiţiile de detenţie, definite ca Norme 

CPT, care sunt utilizate pentru stabilirea condiţiilor minime de detenţie în instituţiile poliţiei. 

Trei drepturi ale persoanelor reţinute de poliţie sunt considerate de CPT ca avînd o importanţă 

deosebită : 

1. dreptul persoanei în cauză la notificarea detenţiei ei către o terţă parte aleasă de ea (un membru al 

familiei, un prieten, consultantul),  

2. dreptul de a avea acces la un avocat şi  

3. dreptul de a solicita examinarea medicală de către un doctor ales de ea (suplimentar faţă de orice 

examinare medicală realizată de un doctor chemat de autorităţile poliţieneşti).  
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În opinia CPT-ului, aceste drepturi constituie trei garanţii fundamentale împotriva relelor tratamente 

aplicate deţinuţilor, care trebuie aplicate de la începutul privării de libertate, indiferent de cum este aceasta 

descrisă în sistemul legal în cauză (arestare etc.). 

Custodia poliţiei este, în principiu, de durată relativ scurtă. Astfel, condiţiile fizice de detenţie din 

arestul poliţiei nu pot să fie la fel de bune ca cele din alte locuri de detenţie în care persoanele pot fi 

reţinute perioade mai lungi. 

Anumite condiţii materiale elementare trebuie îndeplinite. 

 Toate celulele de poliţie trebuie să aibă dimensiuni rezonabile pentru numărul de persoane pe 

care le adăpostesc, o iluminare adecvată (de exemplu: suficientă pentru a putea citi, cu excepţia 

perioadelor de somn) şi ventilare. 

 Ar fi de preferat ca celulele să aibă lumină naturală.  

 Celulele ar trebui echipate cu mijloace de odihnă (de exemplu : un scaun fixat sau o bancă) iar 

persoanelor obligate să rămînă peste noapte în custodie trebuie să li se pună la dispoziţie saltele şi 

paturi curate.  

 Persoanelor din custodie trebuie să li se permită satisfacerea necesităţilor naturale la momentul 

dorit în condiţii decente şi de curăţenie, să li se ofere condiţii adecvate de spălare.  

 Trebuie să li se dea mîncarea la ore potrivite, incluzîndu-se cel puţin o masă completă (de 

exemplu : ceva mai substanţial decît un sandwich) în fiecare zi.1 

 În ceea ce privește dimensiunea   rezonabilă pentru o celulă a poliţiei este o chestiune dificilă. Cînd 

se face o asemenea analiză trebuie luaţi în considerare mulţi factori. În orice caz, delegaţiile CPT-ului au 

consimţit că următoarea dimensionare (văzută ca un nivel de dorit şi nu un standard minim) este utilizată în 

mod curent atunci cînd se analizează o celulă de poliţie pentru o singură persoană care stă mai mult de 

cîteva ore : 7 m2 avînd cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m între pardoseală şi plafon. 

 

 

 

 

                                                           
1 CPT-ul susţine că persoanelor ţinute în custodia poliţiei 24 de ore sau mai mult trebuie să li se ofere, în măsura posibilului, exerciţii zilnice în 
aer liber. 
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Evaluarea condiţiilor minime în izolatoarele Inspectoratelor de poliţie, 

 conform standardelor internaţionale și standardelor europene minime de 

detenţie pentru asigurarea respectării dreptului de a nu fi supus torturii, 

tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau degradante 

Potrivit Recomandării Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri al statelor-membre  

privind detenţia provizorie, condiţiile în care are loc aceasta, precum şi aplicarea garanţiilor împotriva 

abuzului, recomandă autorităţilor de detenţie să ţină cont de drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale tuturor persoanelor private de libertate şi, în special, de necesitatea de a asigura ca persoanele 

plasate în detenţie provizorie să fie în măsură nu doar să-şi pregătească apărarea şi să-şi menţină 

relaţiile cu familia, dar şi să fie deţinute în condiţii compatibile cu statutul lor juridic bazat pe 

prezumţia nevinovăţiei. 

Persoana care urmează să fie plasată în detenţie provizorie şi avocatul acesteia vor avea acces în 

timp util la toată documentaţia relevantă unei astfel de decizii. 

Potrivit Regulilor penitenciare europene, valabile pentru instituţiile de detenţie ale poliţiei pentru 

fiecare deţinut nou depus, trebuie să se înregistreze imediat următoarele: 

a) date privind identitatea deţinutului; 

b) motivele condamnării şi numele autorităţii competente care a decis acest lucru; 

c) data şi ora depunerii; 

d) lista obiectelor personale ale deţinutului, care vor fi păstrate într-un loc sigur, în conformitate 

cu Regula 31; 

e) toate rănile vizibile şi plîngerile anterioare de rele tratamente; 

f) sub rezerva restricţiilor dictate de confidenţialitatea medicală, orice informaţie legată de 

starea de sănătate a deţinutului, semnificativă pentru bunăstarea fizică şi psihică a deţinutului 

respectiv sau a celorlalţi.  

În ceea ce privește standardele naţionale ce reglementează condiţii minime de detenţie în 

instituţiile subordonate poliţiei putem evidenţia următoarele: 

 Legea nr. 320 din 27.12.2012  cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului. Potrivit 

art. 21 lit. j), k) poliţia asigură paza şi funcţionarea, în condiţiile legii, a locurilor de reţinere organizate 

în cadrul unităţilor de poliţie, precum și escortarea persoanele reţinute şi deţinute; 
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 Codul de executare. Potrivit art. 1751 (Instituţiile care asigură executarea reţinerii) și statutul 

executării pedepsei penale de către condamnaţi aprobat prin hot. Guv. 583 din 26.05.2006 

(1) Reţinerea de pînă la 72 de ore, ca măsură procesuală de constrîngere, se asigură în izolatoarele 

de detenţie provizorie, cu excepţia reţinerii militarilor care este efectuată în garnizoană sau în 

comenduirea militară a garnizoanei, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

şi a condiţiilor adecvate de deţinere.  

(2) Persoana reţinută în condiţiile alin. (1) este supusă imediat examenului medical la intrarea şi la 

ieşirea din locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada detenţiei. 

Examenul medical este efectuată în condiţii de confidenţialitate.  

-  Ordinul nr. 223 din 06.07.2012, cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea 

izolatoarelor de detenţie provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

 Ordin nr. 308 din 07.11.2011, cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului 

afacerilor interne nr. 5 din 05.01.2004; 

 Anexa nr. 1 la ordinul MAI nr.223 din 06 iulie 2012, INSTRUCŢIUNI privind activitatea 

izolatoarelor de detenţie provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne. 

 În cele ce urmează vom analiza legalitatea ordinelor ministrului de interne, privind 

funcţionarea instituţiilor de detenţie ale poliţiei. Astfel aceste ordine nu au fost publicate în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Potrivit alin. (2) art. 68 din Legea nr. 317-XV  din  18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi 

locale toate actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale 

se publică, în condiţiile legii, sub responsabilitatea conducătorilor acestora, în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. În acest sens se încalcă prevederile art. 4 din Legea sus numită ce prevăd un 

principiu obligatoriu pentru aplicarea actului normativ - transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii. 

- Legea nr.1349 cu privire la avocaţii parlamentari, potrivit art. 23 al căreiea Centrul pentru 

Drepturile Omului creează un consiliu consultativ în scopul acordării de consultanţei şi de asistenţei în 

exercitarea atribuţiilor avocaţilor parlamentari în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii. 

În componenţa acestuia, în mod obligatoriu, trebuie să fie incluşi reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti 

care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului. 

- Legea nr. 235 din 22.11.2008 privind controlul civi al locurilor de detenţie, potrivit art. 3 al 

căreiea Monitorizarea condiţiilor de detenţie a deţinuţilor şi a tratamentului aplicat acestora este 

efectuată de către comisiile de monitorizare, care sînt organe permanente, fără statut de persoană 
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juridică, instituite în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul doi unde există instituţii care 

asigură detenţia persoanelor.  

 Totuși prevederile actelor legislative și actelor ministrului de interne, ce reglementează 

activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale poliţiei conţin prevederi, menite de a garanta 

integritatea fizică și psihică a persoanei. Astfel în izolatoarele de detenţie persoanelor reţinute 

trebuie să le fie asigurate drepturile și libertăţile fundamentale, precum și să le fie asigurate 

garanţiile minimale necesare asigurării dreptului de a nu fi supus torturii,  tratamentelor inumane sau 

degradante. În special persoanelor reţinute la poliţie le vor fi asigurate următoarele garanţii: 

1. ofiţerii de urmărire penală să anexeze obligatoriu la dosarul personal  al prevenitului raportul 

privind comunicarea verbală explicită despre esenţa bănuielii, temeiul şi  motivul privării, cu 

anexarea rapoartelor obligatorii care vor conţine: data, ora, locul exact şi temeiul reţinerii, precum şi 

faptul că persoanei i s-au adus la cunoştinţă în mod verbal drepturile sale, contra semnătură; de 

asemenea raportul nominalizat va fi anexat la dosarul personal al prevenitului; 

2. examinarea medicală obligatorie a persoanelor deţinute în IDP, de către felceri, în cel mai 

scurt timp posibil,  în condiţii confidenţiale, fără participarea colaboratorilor de poliţie, pentru a nu 

intimida confidenţialitatea deţinutului (cu excepţia cererii contrare exprese a personalului medical 

într-un caz special), cît şi examinarea medicală în două etape, la intrare şi la ieşire din/în locul de 

detenţie; 

3. deţinerea în condiţiile legii a persoanelor, respectarea regimului şi condiţiilor de detenţie în 

izolatoarele de detenţie provizorie;    

În conformitate cu prevederile art. 175 1 al Codului de executare  al Republicii Moldova nr. 443-XV 

din 24 decembrie 2004, reţinerea, ca măsură procesuală de constrîngere, de pînă la 72 ore se  asigura 

în izolatoarele de detenţie provizorie.  

În izolatoarele de detenţie provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne se deţin persoanele a cărei 

reţinere constituie  un termen de 72 de ore pentru adulţi şi 24 ore pentru minori. 

Potrivit Instrucţiunii de activitate a izolatoarelor  regimul de lucru şi detenţie include în sine 

regulile  şi condiţiile de deţinere sub arest a persoanelor reţinute, asigurarea condiţiilor necesare de 

detenţie în conformitate cu standardele europene, cît şi executarea cu stricteţe a prevederilor 

Codului de procedură penală, Codului penal, Codului de executare. 
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Potrivit actelor sus numite se prevăd următoarele garanţii necesare pentru CONDIŢIILE DE DETENŢIE: 

 La plasarea persoanei în izolatorul de detenţie, statul este obligat să asigure ca persoana să fie 

deţinută în condiţii care sunt compatibile cu respectarea demnităţii sale umane, ca modul şi metoda 

de executare a pedepsei să nu cauzeze persoanei suferinţe sau dureri de o intensitate,  care să 

depăşească nivelul de suferinţă inerent în detenţie şi avînd în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea 

şi integritatea persoanei să fie în mod adecvat asigurate. 

 De asemenea,  se va include: calitatea adecvată şi cantitatea suficientă a hranei, acordarea 

asistenţei medicale adecvate,  respectarea normelor sanitaro-igienice, siguranţa personală, 

iluminare, ventilaţie, neadmiterea supraaglomerării celulelor, necesitatea ca deţinuţilor să li se 

permită exerciţii în aer liber cel puţin o oră pe zi,  acces la momentul dorit la blocurile sanitare, acces 

regulat la sălile de duş,  apa curentă să fie disponibilă în interiorul celulelor,  existenţa unor 

dispozitive, cum ar fi obloanele, jaluzelele, plăcile metalice amplasate în faţa ferestrelor, care 

privează deţinuţii de accesul la lumina naturală şi opresc aerul proaspăt să intre în dormitoare este 

strict interzisă (cu excepţia în cazurile cînd sunt necesare măsuri speciale de securitate destinate 

prevenirii riscului realizării reţelelor şi / sau a activităţilor de natură criminală), instalaţiile sanitare 

igienizate şi păstrate într-o stare constantă de curăţenie, încălzire adecvată, îngrijire permanentă şi 

instalaţii medicale speciale, în ceea ce priveşte echiparea camerei de detenţie, trebuie menţionat 

faptul că fiecărui deţinut îi este asigurat un pat propriu, lenjerie corespunzătoare( pernă, faţă de 

pernă, cearşaf, pătură), acestea din dotarea comisariatului şi, în egală măsură, îi este permis să îşi 

procure lenjerie de acasă, tratarea deţinuţilor în condiţii corespunzătoare, să fie amenajat pentru 

fiecare tronson de deţinere cîte un cabinet medical bine echipat, camere de infirmerie, o farmacie 

pentru păstrarea preparatelor medicamentoase în condiţii optime, asigurarea cu paturi separate,  

blocuri sanitare, sala de baie, curtea de plimbări, cameră de audiere a persoanelor reţinute sau 

arestate, cameră de interogări, camera de repartizare a hranei, în celule să fie instalate mese, scaune, 

dotarea cu aparataj de supraveghere audio/video . 

 Alimentarea se va efectua în conformitate cu prevederile art. 228 al Codului de executare,  de 

3 ori pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă. Alimentarea  se va face, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. 
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Asigurarea cu hrană se va efectua în conformitate cu:  

a) Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29.05.2006, “Privind aprobarea normelor minime de 

alimentaţie zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a detergenţilor”,  norma zilnică fiind stabilită nu mai 

puţin de 15 lei, fiind asigurată alimentarea de 3 ori pe zi;  

b) alin.(6) art. 435 Cod contravenţional , potrivit cărora “persoanei reţinute  i se asigură cel puţin 

condiţiile prevăzute în Codul de executare al Republicii Moldova pentru persoanele supuse măsurii 

arestului preventiv”. 

 Persoanele reţinute vor beneficia de un regim alimentar care să ţină cont de vîrstă, stare de 

sănătate, condiţie fizică: 

 Persoana reţinuta va fi asigurată permanent cu apă potabilă. 

 Suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare persoană deţinută. 

 În celule trebuie să fie instalate paturi separate simple sau  etajate, cu suprafaţa de 1,9 x 

0,7 m,  montate fix de podea şi pereţi. Carcasa patului se confecţionează din cornier de metal iar 

suprafaţa de dormit din lemn, cu grosimea de minimum 40 mm;  

 Mesele şi scaunele în celule trebuie să fie montate din calculul, 0,4 m liniari pentru fiecare 

persoană, montate fix de podea şi pereţi; 

 Geamurile în celule trebuie să asigure iluminarea naturală şi accesul liber a  luminii zilei. 

Geamurile confecţionate din termopan cu dimensiunile nu mai mici de 0,9x0,5 m, cu prevederea 

obligatorie a montării oberlihturilor, pentru aerisirea celulelor. 

 În blocurile sanitare din celule trebuie să fie montate vas de closet şi chiuvetă, în 

cabine separate, cu uşi care se deschid spre exterior sau perete despărţitor,  avînd înălţimea nu mai 

puţin de 1 m. Totodată este necesară asigurarea permanentă a accesului la apă potabilă. 

 Sistemul de ventilare  forţată trebuie să corespundă în raport cu suprafaţa încăperilor, pentru 

asigurarea ventilării eficiente. 

 În IDP se utilează încăperi pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală şi întrevederi 

(birouri pentru interogări şi încăperi pentru întrevederi), în ferestrele cărora se montează reţele 

metalice, iar mobila pentru reţinuţi şi arestaţi se întăreşte cu siguranţă de podea. Birourile pentru 

interogări trebuie sa se afle aproape de blocul camerelor şi celulelor. 
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PAŞAPOARTE TEHNICE  

ALE IZOLATOARELOR DE DETENŢIE PREVENTIVĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

În cadrul activităţilor ce ţin de Proiectul ,,Evaluarea condiţiilor de detenţie preventivă conform 

standardelor internaţionale şi standardelor europene minime de detenţie pentru a asigura 

respectarea dreptului de a nu fi supus torturii, tratamentelor sau pedepselor crude, inumane sau 

degradante”,  grupul de experţi din cadrul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), 

în perioada 01.10.12 - 01.10.13, a efectuat un şir de vizite de monitorizare în toate Inspectoratele de 

Poliţie din toate raioanele Republicii Moldova. Înştiinţarea prealabilă a conducerii Inspectoratelor nu 

a fost efectuată în scopul asigurării obiectivităţii în procesul de evaluare. 

 În urma acestor vizite, au fost elaborate Paşapoarte tehnice pentru fiecare instituţie vizată. 

Cinci Inspectorate de Poliţie din RM (Criuleni, Dubăsari, Străşeni, Glodeni şi Dondușeni) nu dispun 

de izolatoare de detenţie preventivă sau activitatea acestora a fost sistată. 
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1. Izolatorul de detenţie preventivă al sectorului BUIUCANI, or. Chişinău 

Data vizitei: 25.03.2013 

La momentul efectuării vizitei în incinta izolatorului nu au fost depistate careva persoane deţinute.  

Pe parcursul vizitei s-au purtat discuţii cu Morarenco Mihai - şeful Unităţii de Gardă, care ne-a 

comunicat că din aprilie 2009 nu au fost deţinute careva persoane în incinta izolatorului de detenţie 

preventivă a Inspectoratului de Poliţie Buiucani, deaceea urmează ca toate celulele (trei la număr) să 

fie transformate în oficii pentru păstrarea unor documente de ordin intern.  

Grupului de experţi din cadrul IDOM i-au fost prezentate celulele (imagini în anexa nr.1) care, 

conform datelor personalului Inspectoratului, nu sînt folosite la moment. De asemenea, s-a observat 

că celulele nu sînt sigilate sau sudate, astfel existînd posibilitatea folosirii acestora de către angajaţii 

Inspectoratului în scopul intimidării persoanelor reţinute. 

În timpul vizitei ne-au fost prezentate două birouri pentru efectuarea interogărilor.  Birourile erau 

dotate cu o masă, două scaune şi cameră video. Din relatările angajaţilor instituţiei, persoanele 

reţinute se află în incinta Inspectoratului nu mai mult de 3 ore, apoi, după caz, sunt eliberate sau 

transportate pentru detenţie la Inspectoratul General de poliţie Chişinău.  

Blocul sanitar este amplasat în subsolul clădirii, în subsol supravegherea video nu este. 

După evaluarea condiţiilor din izolator, grupul de experţi a constatat că condiţiile de detenţie nu 

corespund standardelor minime naţionale şi internaţionale, acest fapt reiese din lipsa luminii 

naturale, a ferestrelor din celule, a blocului sanitar, a duşului, a apei calde, a încălzirii pe timp de 

iarnă; mobilierului, locului destinat plimbării deţinuţilor, imposibilitatea acordării serviciilor medicale 

(în imagini). 
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Recomandări: 

Termen scurt - sistarea complectă a activităţii  izolatorului prin  sudarea uşilor celulelor sau 

reprofilarea acestor încăperi pentru alte scopuri în termeni restrînşi. 

Termen lung – în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea tuturor condiţiilor 

din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor 

drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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2. Izolatorul de detenţie preventivă sectorul RÎŞCANI, or. Chişinău 

Data vizitei: 05.04.2013 

Ajunși la Inspectorat, am fost înregistraţi, după care ofiţerul operativ de serviciu – dl. Dan 

Cardaniuc ne-a condus în izolator şi ne-a prezentat cele 4 celule (imagini). 

Celula nr.1 
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Celula nr.2 

             

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celula nr.3 
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Celula nr.4 

    

În timpul vizitei, nu era reţinută nici o persoană. 
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Celulele izolatorului erau dotate cu laiţe cuprinzînd dimensiuni: lăţime 0,4-05 m şi lungime 1,9-

2,5m. Fiecare celulă are lumină artificială care este plasată după o tablă metalică găurită, de 

asemenea există posibilitatea pătrunderii luminii naturale prin intermediul unor table metalice 

găurite amplasate în partea de sus a pereţilor. Deschiderea acestora este imposibilă. Sistem de 

ventilare funcţional nu a fost depistat. În holul izolatorului există bloc sanitar (veceu , robinet) cu apă 

rece. 

Din relatările angajaţilor instituţiei, de obicei, persoanele sunt reţinute pe o perioadă de pînă la 3 

ore, apoi, după caz, sunt eliberate sau transportate pentru detenţie la Inspectoratul General de poliţie 

Chişinău.  

 În holul izolatorului este amplasată o cameră de înregistrări video. 

După evaluarea condiţiilor din izolator, grupul de experţi a constatat că condiţiile de detenţie nu 

corespund standardelor minime naţionale şi internaţionale, acest fapt reiese din lipsa:  

a) blocului sanitar în fiecare celulă;  

b) încălzirii pe timp de iarnă;  

c) mobilierului necesar şi a lenjeriei de pat; 

d) curţii de plimbării pentru deţinuţi;  

e) blocului alimentar; 

f) acordării serviciilor medicale, etc. 

De asemenea ne-au fost prezentate cele două birouri pentru efectuarea interogărilor şi 

întrevederilor cu avocatul şi anchetatorul. Birourile erau reparate, dotate cu încălzire centralizată, 

geam şi uşă termopan, o masă şi două scaune din lemn. Biroul destinat anchetatorului (imagini) se 

completa cu cele două safeuri, şi o cameră video, iar în celălalt birou (imagini)  am găsit fixate de 

perete două cuiere din fier şi două poliţe din lemn. 

Biroul întrevederi cu anchetatorul: 



27 
 

 

 

 

 

Biroul întrevederi cu avocatul: 

   

 

Recomandări:  

Sistarea activităţii izolatorului sau în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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3. Izolatorul de detenţie preventivă sectorul CIOCANA, mun. Chişinău 

Data vizitei: 05.04.2013 

Pe parcursul vizitei s-au purtat discuţii cu dl. Stegărescu Pavel – inspector operativ de serviciu, care 

ne-a comunicat că la moment izolatorul dispune de trei celule (imagini) şi că în acel moment nu erau 

reţinute careva persoane.  

Celula nr. 1 

   

 

Celula nr. 2 
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Celula nr. 3 

   

 

Grupului de experţi i-au fost prezentate celulele care, conform datelor personalului 

Inspectoratului, sînt folosite la moment pentru deţinerea persoanelor pînă la trei ore, mai apoi, după 

caz, aceastea sînt eliberate ori transportate în izolatorul Inspectoratului General de Poliţie Chişinău. 

Conform informaţiilor primite, persoanele nu pot fi deţinute mai mult de trei ore din cauza lipsei 

condiţiilor în izolator. În special s-au referit la imposibilitatea asigurării cu hrană şi oferirea asistenţei 

medicale deţinuţilor.   

În timpul vizitei ne-au fost prezentate două birouri pentru efectuarea interogărilor. Aceste  birouri 

erau dotate cu o masă, două scaune şi cameră video.  

După evaluarea condiţiilor din izolator, grupul de experţi a constatat că condiţiile de detenţie nu 

corespund standardelor minime naţionale şi internaţionale, acest fapt reiese din lipsa: 

a) blocului sanitar şi blocului alimentar; 

b) ferestrelor în fiecare celulă;  

c) încălzirii celulelor pe timp de iarnă;  

d) mobilierului necesar; 

e) lenjeriei de pat; 

f) curţii de plimbări pentru deţinuţi;  

g) acordării serviciilor medicale; 
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h) sistemului de ventilare, etc. 

 

Recomandări: 

Termen scurt - sistarea complectă a activităţii  izolatorului prin  sudarea uşilor celulelor sau 

reprofilarea acestor încăperi pentru alte scopuri şi în termeni restrînşi. 

Termen lung – în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară  determinarea unui alt loc 

pentru deţinerea persoanelor, avînd drept scop respectarea tuturor normelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date.  
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4.  Izolatorul de detenţie preventivă sectorul BOTANICA, mun. Chişinău 

Data vizitei:  25.04.2013 

Pe parcursul vizitei s-au purtat discuţii cu dl. Namolovan Adrian - şef Secţia Management 

operaţional, care ne-a comunicat că, la moment, era reţinut 1 minor şi că izolatorul dispune de 4 

celule funcţionale. 

Conform personalului Inspectoratului, persoanele sunt deţinute pe o perioadă de pînă la trei ore, 

mai apoi, după caz, aceastea sînt eliberate ori transportate în izolatorul Inspectoratului General de 

Poliţie Chişinău. Conform informaţiilor primite, persoanele nu pot fi deţinute mai mult de trei ore din 

cauza lipsei condiţiilor în izolator. În special, s-au referit la imposibilitatea asigurării cu hrană şi 

oferirea asistenţei medicale deţinuţilor.   

Camera pentru întrevederi cu avocatul şi anchetatorul (imagini) se află în aripa dreaptă a 

Inspectoratului, în incinta secţiei de urmărire penală. Aceasta este supravegheată de o cameră video. 

       

Sistemul de supraveghere video este funcţional. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. Cea de-a treia cameră 

supraveghează intrarea în Inspectorat. O altă cameră video este instalată în biroul de intrevederi. 

De asemenea, grupul de lucru a constatat necesitatea renovării sistemului de ventilare.  

Iluminarea artificială se reflectă de la becul instalat în holul celulelor printr-o gaură acoperită cu 

gratii din fier, deasupra uşii, săpată în peretele ce desparte holul de această celulă. Iluminarea 

naturală lipseşte din cauza absenţei ferestrelor. 

Aici, umiditatea varia între 57-59%, iar temperatura era de 24 C, iar în afara izolatorului T era 21 C. 
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Celula nr. 1 din dreapta intrării în izolator (imagini) 

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 10,9 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn, fixată de podea şi perete. 
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Celula nr. 2 din dreapta intrării în izolator (imagini) 

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 9,27 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 laiţe din lemn, fixate de podea şi perete.  
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Celula nr. 3 din stînga intrării în izolator (imagini) 

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 10,7 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn, fixată de podea şi perete. 

   

 

Celula nr. 4 din stînga intrării în izolator (imagini) 

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 8,67 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 laiţe din lemn, fixate de podea şi perete.  
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De asemenea ne-a fost prezentată o încăpere de tip ,,colivie” (imagini), care este folosită, după 

spusele colaboratorilor, în rare cazuri. 
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În urma monitorizării, grupul de experţi a constatat necorespunderea condiţiilor conform 

standardelor minime naţionale şi internaţionale, acest fapt reiese din lipsa ferestrelor în celule,  a 

blocului sanitar, a încălzirii pe timp de iarnă, lipsa mobilierului şi a lingerie necesare fiecărui reţinut, 

locului destinat plimbării deţinuţilor, lipsa acordării serviciilor medicale, etc. 

 

Recomandări: 

Termen scurt - sistarea completă a activităţii  izolatorului prin  sudarea uşilor celulelor sau 

reprofilarea acestor încăperi pentru alte scopuri şi în termeni restrînşi; 

Termen lung – în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară  determinarea unui alt loc 

pentru deţinerea persoanelor, avînd drept scop respectarea tuturor normelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date.  
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5. Izolatorul de detenţie preventivă sectorul Centru, mun. Chişinău 

Data vizitei: 13.11.2013 

Pe parcursul vizitei s-au purtat discuţii cu dl. Sergiu Bubu - şef Secţie Management operaţional, 

care ne-a comunicat căîn isolator, la moment, nu erau persoane deţinute. 

Conform angajaţilor Inspectoratului, persoanele se deţin pe o perioadă de pînă la trei ore în 

încăperea situată lîngă unitatea de gardă, aceasta prezintă o suprafaţă dintr-o încăpere izolată prin 

gratii metalice. Încăperea dată e supravegheată de cameră video. 

 Conform informaţiei primate, cele 4 celule din încăperea fostului isolator, la moment, sunt 

nefuncţionale, însă nu sunt sigilate.  

 Conform informaţiilor primite, persoanele nu se deţin mai mult de trei ore din cauza lipsei 

condiţiilor în izolator. În special, s-au referit la imposibilitatea asigurării cu hrană şi oferirea asistenţei 

medicale deţinuţilor.  

Camera pentru întrevederi cu avocatul şi anchetatorul este supravegheată de o cameră video. În 

interiorul acesteia se află o masă, 5 scaune. Această încăpere este izolată printr-un perete 

transparent, care permite vizualizarea interiorului camerei. 

Umiditatea în izolator varia între 57-59%, temperatura era de 20 C, iar în afara izolatorului T era 

de  14 C. 

În urma monitorizării, grupul de experţi a constatat necorespunderea condiţiilor conform 

standardelor minime naţionale şi internaţionale, acest fapt reiese din lipsa ferestrelor în celule,  a 

blocului sanitar, a încălzirii pe timp de iarnă, lipsa mobilierului şi a lingeriei necesare fiecărui deţinut, 

locului destinat plimbării deţinuţilor, lipsa acordării serviciilor medicale, etc. 

Recomandări pe termen scurt: 

Termen scurt - sistarea complectă a activităţii  izolatorului prin  sudarea uşilor celulelor sau 

reprofilarea acestor încăperi pentru alte scopuri  în termeni restrînşi; 

Termen lung – în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară  determinarea unui alt loc 

pentru deţinerea persoanelor, avînd drept scop respectarea tuturor normelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date.  



38 
 

6. Izolatorul de detenţie preventivă ANENII-NOI 

Data vizitei: 27.03.2013 

Din start am fost invitaţi, de Şeful Inspectoratului - dl Sergiu Boroda, în biroul său de serviciu, unde 

s-a discutat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că izolatorul are 13 celule din care, la moment, sunt 

folosite doar 5. Acestea au fost reparate capital, în anul 2010, din surse proprii, neprevăzute de 

bugetul instituţiei. 

 

Constatări generale: 

După discuţia generală s-a purces, nemijlocit, la vizita şi  monitorizarea  condiţiilor din izolator, 

care era amplasat la etajul doi al instituţiei. Pe parcursul activităţilor de monitorizare am fost însoţiţi 

de şeful Inspectoratului şi şeful secţiei management operaţional.  

 Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, care, la moment 

funcţiona, astfel în izolator şi celule, la ora 14.40, era în jur de +16 grade C, iar în afara instituţiei erau 

+10 grade C.  

Grupului de experţi i-au fost prezentate toate celulele, în afară de cele care erau sigilate (trei la 

număr). La rugămintea grupului de lucru la una din ele a fost scos sigiliu pentru a vizualiza condiţiile 

din interior.   

 Baia (imagini). Din start, au fost evaluate condiţiile din baie, starea căreia s-a dovedit a fi 

nesatisfăcătoare. În baie, sistemul de ventilare nu funcţiona, astfel persista un miros neplăcut. La 

momentul deschiderii robinetelor apa nu curgea. Activarea sistemului de aprovizionare cu apă se 

face din holul izolatorului la discreţia personalului de gardă, astfel conectarea apei din interiorul 

celulelor, nemijlocit de către deţinuţi este imposibilă. Pe holul izolatorului se află cazanul electric 

pentru încălzirea apei, la momentul vizitei acesta nu era conectat, din motive de economisire a 

energiei electrice. Din relatările angajaţilor, de obicei, deţinuţii nu solicită efectuarea duşului. 

Temperatura = (+ 16 C) şi umiditatea = (44 %).  
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Sistemul de ventilare nu funcţiona in momentul începerii activităţii de monitorizare, însă la 

rugămintea membrilor grupului de lucru acesta a fost conectat şi a fost posibilă verificarea 

funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată o dată pe zi (este oferit doar prînzul) şi este adusă de la o 

instituţie specializată (ospătărie), cu care s-a încheiat un contract de prestări servicii. La dejun şi cină, 

deţinuţii  nu sunt hrăniţi, astfel ei se alimentează din produsele transmise de către rude, transmiterea 

acestora nu este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Astfel, alimentarea deţinuţilor nu este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului 

de executare al Republicii Moldova nr. 443- XV din 24. 12. 2004, care asigură de 3 ori pe zi, la ore 

stabilite, gratuit, hrană caldă.  

De asemenea, dat fiind faptul că la moment, in izolator, se afla o femeie însărcinată, iar acesteia i 

se stabileşte o raţie alimentară suplimentară conform Anexa nr. 1 la ordinul MAI nr. 5 din 2012 cu 

privire la ,,Instrucţiunile privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de 

poliţie”.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 2 mese, 3 lavoare, o laiţă şi un dulap. Pe o masă se afla un 

ceainic electric şi o găleată, pe laiţă erau 3 vase din aluminiu şi o găleată, aparent pentru păstrarea 

produselor alimentare. În dulapul pentru păstrarea veselei erau 4 căni, 3 farfurii şi  o tigaie. Podeaua 

din beton şi pereţii din încăperea dată necesită renovare substanţială. Temperatura = 15,6 C, iar  

umiditatea = 48 %. 
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Sistemul de supraveghere video 

În holul izolatorului erau instalate două camere video, din ambele părţi ale tavanului, 

direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru a holului şi a celulelor. 

Celulele. Din relatările angajaţilor Inspectoratului persoanele se deţin în izolator nu mai mult de 

trei zile. În zilele de maţi pînă vineri sînt aduse persoane, aflate în arest în Penitenciarul nr. 13 din 

mun. Chişinău, pentru petrecerea măsurilor de ordin procesual sau pentru prezentarea la şedinţele 

de judecată. 

Temperatura şi umiditatea în celule variau între: T: 16, 5 C – 17,5 C; U: 42 % - 45% 

Sursa de iluminare artificială este reprezentată de un bec incandescent convenţional, montat în 

nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului liber la reţeaua 

electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării artificiale fiind satisfăcătoare. 
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Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celulei, separate printr-un perete. 

În  momentul efectuării vizitei, în izolator se deţineau 3 persoane: doi bărbaţi în celula nr. 3 şi nr. 4 

şi o femeie în celula nr. 8. Din declaraţiile femeii deţinute, s-a constatat că ea se află de trei zile în 

izolator, este însărcinată în luna a cincea şi are acasă doi copii minori. Din discuţiile noastre cu ceilalţi 

deţinuţi nu au parvenit obiecţii faţă de condiţiile de detenţie şi atitudinea angajaţilor Inspectoratului. 

Celulele funcţionale ( nr. 10; 8; 6; 4; 3) şi cele nefuncţionale (nr. 11; 9; 7; 5; 2)  erau dotate cu 

ferestre suficient de mari (lungime-0.95 m, lăţime-0,91), beneficiind de lumină naturală  în condiţii 

normale. acoperite de gratii. Deschiderea ferestrelor este posibilă doar din afara celule. Celula nr.1, 

12 şi 13 erau sigilate (imagini). 
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Celula nr.11 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 9,67 m2 

La moment, în celulă nu se deţineau persoane. 

Lenjeria de pat lipsea. 

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 
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Celula nr.10 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 9,67 m2 

Lenjeria de pat disponibilă: nu exista. 

Componenţa mobilierului: două laiţe din lemn şi o masă fixate de podea. 
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Celula nr.9 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală -5,45 m2 

La moment, în celulă nu era niciun reţinut. 

Lenjeria de pat disponibilă: nu exista. 

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Celula nr. 8 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 5,39 m2 

În momentul vizitei, în celulă era deţinută o femeie, însărcinată în luna a cincea. 

Lenjeria de pat disponibilă: plapumă, saltea, faţă de pernă.  

Componenţa mobilierului: un pat etajat, o masă din lemn şi două scaune fixate de podea. 

 

   

Celula nr. 7 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 10,81 m2 

La moment, în celulă nu era niciun reţinut. 

Lenjeria de pat disponibilă: plapumă.  

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 
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Celula nr. 6 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 11,53 m2 

La moment, în celulă nu se deţineau persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: plapumă şi saltea.  

Componenţa mobilierului: două paturi şi o masă din lemn fixate de podea.  
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Celula nr. 5 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 5,67 m2 

La moment, în celulă nu se deţineau persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: plapumă şi o saltea.  

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 
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Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 5,39 m2 

La moment, în celulă nu erau deţinute persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: plapumă, saltea şi o faţă de pernă, care, din spusele deţinutului, au 

fost aduse de către rude. 

Componenţa mobilierului: un pat etajat, o masă din lemn şi două scaune, fixate de podea. 
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Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 5,63 m2 

În momentul dat, în celulă era  reţinut un bărbat. 

Lengeria de pat disponibilă: plapumă şi o saltea.  

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 
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Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 5,15 m2 

La moment, în celulă nu se deţineau persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: o saltea.  

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn. 

  

   

 

Asistenţa medicală. În timpul vizitei, s-a stabilit absenţa unei persoane responsabile de asistenţa 

medicală. În cazul dat constatăm încălcarea drepturilor deţinuţilor în conformitate cu legislaţia în 

vigoare, care prevede că asistenţa medicală a persoanelor reţinute în izolatoare  se acordă ori de cîte 

ori este necesar sau la cerere, de către un personal calificat, în mod gratuit, Persoanele reţinute 

beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi de medicamente în volumul similar celui prevăzut 

de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 
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În conformitate cu art. 3 al accepţiunii CEDO, statul este obligat să asigure tratarea deţinuţilor în 

condiţii corespunzătoare, să fie amenajat pentru fiecare tronson de deţinere cîte un cabinet medical 

bine echipat, camere de infirmerie, o farmacie pentru păstrarea preparatelor medicamentoase în 

condiţii optime. În acest sens, am depistat că nu s-a întreprins nimic (imagini). 

 

Birourile pentru întrevederi şi interogări (imagini) erau dotate cu o masă, două scaune, iar din 

relatările colaboratorilor inspectoratului am aflat că este efectuată interceptarea audio. 

 

Pe masa din holul izolatorului se aflau registrele de evidenţă, în care erau însemnări făcute cu 

creionul simplu, ceea ce denotă faptul că acestea pot fi modificate. Persoana care se afla, în acel 

moment, în curtea pentru plimbări a deţinuţilor nu era însemnată  în  registru de evidenţă în care 

sunt înregistrate ieşirile din celulă. 

Spre finalul vizitei, la rugămintea grupului de experţi, am mers în zona de plimbare pentru deţinuţi 

(imagini). În curtea pentru plimbări lipsea camera de înregistrări video. Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice, dar nu erau acoperite cu plasă, prezenţa acesteia este stipulată în parametrii 

tehnici de construcţie. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni. Din spusele personalului 
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de gardă a Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Conform parametrilor 

tehnici de construcţie a IDP, înălţimea pereţilor pînă la gratii trebuie să fie nu mai puţin de 3 m, în 

cazul acestui izolator h = 2,27 m. 

   

Recomandări: 

Termen scurt: 

1. Asigurarea completării la timp a registrelor de evidenţă prin însemnări conform normelor 

stabilite de legislaţie;  

2. Ajustarea condiţiilor din baie şi asigurarea accesului deţinuţilor la apa caldă, atunci cînd 

aceştia solicită;  

3. Instalarea unei camere de înregistrări video/audio în curtea pentru plimbare a deţinuţilor; 

4. Îngrădirea accesului prin sudare a celulelor nefolosite; 

5. Angajarea unui medic pentru examinarea la reţinerea stării de sănătate şi acordarea la timp a 

serviciilor medicale, precum şi amenajarea pentru fiecare tronson de deţinere a cîte un cabinet 

medical bine echipat, camere de infirmerie, o farmacie pentru păstrarea preparatelor 

medicamentoase în condiţii optime.  

 

Termen lung: 

1. În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea tuturor condiţiilor din izolator, 

conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului 

în incinta instituţiei date. 
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7. Izolatorul de detenţie preventivă IALOVENI 

Data vizitei:  29.05.2013 

Registrele de evidenţă a deţinuţilor se aflau în incinta biroului serviciului operativ, iar datele din 

acestea coincideau cu situaţia de la moment (imagini). 

 

Începînd cu anul 2008, izolatorul din incinta subsolului Inspectoratului nu este folosit din cauza 

lipsei condiţiilor minime de detenţie. În incinta fostului izolator sunt 8 celule, o cameră pentru 

păstrarea şi repartizarea alimentelor (imagini) şi o cameră de serviciu. 
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Suprafeţele celulelor din izolator:  

 celula nr. 1 = 14,14 m2;  

 celula nr. 2 este închisă, aici fiind păstrate mijloace special (imagini); 

   
 celula nr. 3 = 6,84 m2;  

 celulele 4-8 = 11,09 m2 / fiecare (imagini). 
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Din lipsa resurselor financiare reparaţia în izolator nu era efectută.  La dispoziţia Inspectoratului 

este funcţională doar o cameră de detenţie provizorie, care se află la etajul 1 al instituţiei şi are 

suprafaţa de 4,06 m2 (imagini).  

   

Condiţiile camerei de detenţie provizorie: 

Nu există sistemul de ventilare, ferestre, bloc sanitar, postere ce ţin de drepturile/obligaţiile 

deţinuţilor, linjeriei de pat, o curte de plimbare a deţinuţilor, asistent medical. Există doar o laiţă din 

lemn, fixată de podea; 

Sursa de iluminare este artificială, reprezentată de un bec incadescent convenţional, amplasat pe 

perete, aproape de tavanul acesteia. Calitatea iluminării fiind medie. 

În momentul efectuării vizitei, în camera de detenţie provizorie, erau deţinute 2 persoane. Una din 

persoane a reclamat ca îi este greu să suporte fumul de ţigară în interiorul camerei, deoarece nu 

există posibilitate ca încăperea sa fie aerisită. 

Pe parcursul monitorizării s-au purtat discuţii cu Andrei Alcază - şeful secţiei securitate publică, 

care ne-a comunicat că în incinta camerei de detenţie provizorie nu se deţin persoane mai mult de 

trei ore. Persoanele reţinute sau arestate sînt transportate, după caz, în instituţiile specializate din 

mun. Chişinău.  

După efectuarea măsurilor de evaluare a condiţiilor din camera de detenţie provizorie, au fost 

constatate următoarele:   

Inspectoratul, la moment, nu dispune de un izolator de detenţie funcţional, birouri pentru 

efectuarea interogărilor sau întrevederilor cu avocatul sau anchetatorul. Toate acţiunile procesuale 
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sînt efectuate în birourile de serviciu ale anchetatorilor, acestea nu sunt dotate cu cameră de 

înregistrări video.  

Recomandări 

Termen scurt: sistarea complectă a activităţii  izolatorului prin  sudarea uşilor celulelor sau 

reprofilarea acestor încăperi pentru alte scopuri în termeni restrînşi şi amenajarea unei încăperi 

specializate pentru petrecerea măsurilor procesuale şi întîlnirilor cu avocatul a persoanelor reţinute. 

Termen lung: în cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea tuturor condiţiilor din 

izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor 

omului în incinta instituţiei date. 
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8. Izolatorul de detenţie preventivă CĂUŞENI 

Data vizitei:  26.05.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful secţiei urmărire penală , care ne-a vorbit despre 

activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie preventivă. În timpul 

discuţiilor am fost informaţi că izolatorul are 7 celule, la moment toate sunt folosite. Acestea au fost 

reparate capital în anul 2011.  

În corespundere cu standardele acceptabile de detenţie în 6 celule au fost amenajate puncte 

sanitare, cu acces permanent al apei potabile în celulă. În fiecare celulă au fost amenajate paturi 

individuale, pentru a corespunde suprafeţei acceptabile, iar ventilaţia şi sistemul de încălzire au fost 

renovate. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

După discuţia generală s-a efectuat  monitorizarea  condiţiilor din izolator, care este amplasat la 

etajul 1 al instituţiei.   

 Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +29 grade C*, iar în afara instituţiei erau +32 grade C*. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. În baie, 

sistemul de ventilare nu era funcţional. La momentul deschiderii robinetelor apeductul funcţiona. În 

camera vecină a băii era instalat cazanul electric pentru încălzirea apei care, în momentul vizitei, era 

conectat.  
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La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată de trei ori pe zi şi este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Astfel, alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443- XV din 24. 12. 2004, care asigură de 3 ori pe zi, la ore 

stabilite, gratuit, hrană caldă.  

Blocul alimentar era dotat cu 3 mese,  2 lavoare şi 2 dulapuri . Pe o masă se afla un ceainic electric 

şi 2 vase pentru păstrarea produselor alimentare. În dulap erau cîteva căni, farfurii şi o tigaie.  

Sistemul de supraveghere video era fucţionabil. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, din ambele părţi ale tavanului, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru a 

holului izolatorului. 

Celulele. În  momentul efectuării vizitei, în izolator erau 5 persoane de sex masculin. Din partea 

deţinuţilor nu au parvenit obiecţii faţă de condiţiile de detenţie şi atitudinea angajaţilor 

Inspectoratului în raport cu aceștia. 

Celulele 1-6 (funcţionale)  erau dotate cu ferestre suficient de mari, acoperite cu gratii din fier 

(lungimea - 0.88 m, lăţimea - 0,84 m ), beneficiind de lumină naturală în condiţii normale. 

Deschiderea ferestrelor este posibilă doar din afara celulei.  

Temperatura şi umiditatea în celule: Tera de 29 C*; U era de 57 % 

Sursa de iluminare artificială este reprezentată de un bec incandescent convenţional, montat în 

nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului liber la reţeaua 

electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

celulei, fiind separate printr-un perete. 
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Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 13,42 m2. 

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn (lăţimea 2,12m; lungimea – 3,55m). 

   

 

Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 9,65 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne și 1 plapumă. 
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Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 19,08 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi etajate, 1 masă şi două scaune, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 1 pernă și 2 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă erau reţinute 2 persoane. 
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Celula nr. 4 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 11,95 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea și 1 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă nu erau reţinute persoane. 
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Celula nr. 5 (imagini anexa nr.6)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 9,17 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 masă. Pe aceasta era o mască antigaz. Scopul folosirii acesteia nu a 

fost stabilit. 

În momentul vizitei în celulă nu erau reţinute persoane, deoarece se efectuau lucrări de reparaţie. 

 

 

Celula nr. 6 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 11,90 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea și 1 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă nu erau reţinute persoane. 
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Celula nr. 7 (imagini)  

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 7,25 m2. 

Componenţa mobilierului: o laiţă din lemn fixată de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă era reţinută 1 persoană. 

   

 

Birourile pentru întrevederi şi interogări (Suprafaţa totală a fiecărui birou- 13,51 m2) erau dotate 

cu cîte o masă și două scaune și cameră video. Pe pereţii acestor birouri erau amplasate panouri cu 

informaţii ce ţin de drepturile persoanelor acuzate (imagini). 
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Spre finalul vizitei, la rugămintea grupului de experţi, am mers în zona de plimbare pentru deţinuţi. 

În curtea pentru plimbări lipsea camera de înregistrări video. Pe partea de sus a curţii erau instalate 

gratii metalice, dar nu erau acoperite cu plasă. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni. 

Din spusele personalului de gardă al Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut - o 

oră/zi (imagini). 

   

    

 

Recomandări  

 Termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea tuturor condiţiilor 

din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor 

drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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9. Izolatorul de detenţie preventivă ŞTEFAN-VODĂ 

Data vizitei: 27.06.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii, cu Şeful secţiei urmărire penală, despre activitatea 

Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am 

aflat că izolatorul are 3 celule şi toate sunt folosite. În corespundere cu standardele acceptabile de 

detenţie, în celule au fost amenajate puncte sanitare, cu acces permanent al apei potabile. De 

asemenea, au fost amenajate paturi individuale, pentru a corespunde suprafeţei acceptabile, iar 

ventilaţia şi sistemul de încălzire au fost renovate. 

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Izolatorul de detenţie este amplasat la etajul unu al instituţiei. Inspectoratul, în întregime, este 

conectat la sistemul de încălzire centralizat, de asemenea, la ora 15:00,  în izolator era în jur de + 29 / 

+30 gr. C, iar în afara instituţiei erau + 33 gr. C.  

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. În baie, 

sistemul de ventilare era funcţional. În momentul deschiderii robinetelor apeductul funcţiona. De 

asemenea, aici era instalat cazanul electric pentru încălzirea apei. 
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La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată de trei pe zi şi este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Astfel, alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443- XV din 24. 12. 2004, care asigură de 3 ori pe zi, la ore 

stabilite, gratuit, hrană caldă.  

Blocul alimentar era dotat cu 1 masă,  1 lavoar şi 1 dulap, camera video. Pe  masă se aflau 3 vase 

pentru păstrarea produselor alimentare. În dulapul pentru păstrarea veselei  erau căni, farfurii ,tigaie, 

în număr suficient după capacitatea izolatorului (imagini).  
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Sistemul de supraveghere video era funcţional. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, din ambele părţi ale tavanului, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru a 

holului izolatorului.  

Celulele. În momentul efectuării vizitei, în izolator nu se deţineau persoane. Toate celulele erau 

dotate cu ferestre suficient de mari, acoperite de gratii (lungime - 0.88 m, lăţime-0,76 m). 

Deschiderea ferestrelor este posibilă doar din afara celulei.  

Temperatura şi umiditatea în celule: T +30,5 C; U- 53 %. 

Caracteristica geamurilor: Mărimea 0,88 m - 0,76 m. 

Sursa de iluminare artificială este reprezentată de un bec incandescent convenţional, montat în 

nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului liber la reţeaua 

electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

 

Celula nr. 1 (imagini) Suprafaţa totală- 15,32 m2. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

celulei, fiind separate printr-un perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea 
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Celula nr. 2 (imagini) Suprafaţa totală- 8,86 m2. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

celulei, fiind separate printr-un perete. 

Componenţa mobilierului:  2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele. 
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Celula nr. 3 (imagini) Suprafaţa totală- 9,21 m2. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

celulei, fiind separate printr-un perete. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi două scaune, toate fixate de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei, în celulă nu se deţineau persoane. 
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Biroul pentru anchetă era dotat cu o masă separată în două de o plasă metalică transparentă, două 

scaune şi o cameră video instalată pe tavanul biroului (imagini). 

   

Spre finalul vizitei, la rugămintea grupului de experţi, am mers în zona de plimbare pentru deţinuţi 

(lungimea – 5,09 m, lăţimea - 3,17 m, iar suprafaţa totală – 16,15 m2). În curtea pentru plimbări 

lipsea camera de înregistrări video. Pe partea de sus a curţii erau instalate gratii metalice, acoperite 

cu plasă. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni. Din spusele personalului de gardă a 

Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi (imagini). 

   

 

Recomandări  

Termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea tuturor condiţiilor din 

izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor 

omului în incinta instituţiei date. 
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10. Izolatorul de detenţie preventivă CĂLĂRAŞI 

Data vizitei: 18.07.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful secţiei management Resurse umane şi asistenţă 

juridică  - dl Chilinciuc Oleg. Dînsul ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a 

funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, 

în izolator, erau reţinute 4 persoane de genul masculin. Aici, aceştia sunt reţinuţi pe un termen de 72 

ore, termen sufficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.2 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +27 grade C, iar în afara instituţiei erau +25 grade C. Caloriferele 

sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre şi nu sunt protejate cu o carcasă din plăci din oţel, 

aşa cum este indicat în standardele minime de detenţie. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. A treia cameră video 

se găsea în biroul pentru întrevederi şi interogări. 

Registrele de evidenţă sunt păstrate în camera de serviciu, însă, la verificarea expertului, sau 

depistat erori şi omiteri ale orelor de ieşire ale deţinuţilor. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Suprafaţa totală - 14,02 m2. 

Temperatura şi umiditatea: T+28 C; U- 59 %. 

                                                           
2
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor nu este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece nu asigură hrana de 3 

ori pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă. Alimentarea se face de 2 ori pe zi, din contul 

mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Astfel hrana este 

adusă de la o instituţie specializată (ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii. 

Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este 

interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă,  2 lavoare şi 1 dulap cu tacîmuri şi veselă din inox. 

Pe pardoseală se aflau cîteva vase pentru păstrarea produselor alimentare. Suprafaţa totală a blocului 

alimentar este egală cu 10,11 m2. Temperatura şi umiditatea constituie: T+27,6 C; U- 70 %.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu o masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

ceea ce este necesar şi indicat în standardele minime de detenţie, un scaun, care nu era fixat de 

podea, o cameră video şi un geam transparent, fumuriu, ceea ce permite supravegherea din camera 

alăturată. Suprafaţa totală – 10 m2.  
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Camera de reţinere (imagini anexa nr.5) nu are geam şi nici sistem de ventilare. Se găsesc doar 2 

laiţe din lemn, fixate de perete şi podea. Suprafaţa totală a camerii este de 9,90 m2. 

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). 

Pe partea de sus a curţii erau instalate gratii metalice, dar nu erau acoperite cu plasă. Deţinuţii sunt 

supravegheaţi doar de către gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului 

de gardă a Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. 

     

Asistenţa medicală vine la solicitare. La moment nu este angajată nici o persoană care ar exercita 

funcţia de felcer. 

Izolatorul conţine 11 celule:  

Celulele nr. 5, 6 erau folosite ca depozit (imagini), 
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celulele 10, 11 – nefuncţionale şi, la moment, în ele erau efectuate lucrări de reparaţie (imagini), 

       

     

 iar celulele nr. 9 şi 7 erau sigilate (imagini). 
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Celulele nr. 1, 2, 3, 4, 8 erau funcţionale: 

Celula nr. 1 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 7,82 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat pentru 2 persoane, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele și 3 plapume. 

În momentul vizitei în celulă nu erau reţinute nici o persoană. Din spusele angajatului izolatorului,  

lucrurile care erau prezente, în acel moment, în celulă erau a unei persoane care se ocupa cu lucrările 

de reparaţie. 
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Celula nr. 2 (imagini ) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 12,93 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi pentru 4 persoane, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele şi 4 plapume. 

În momentul vizitei în celulă erau reţinute 2 persoane. 

     

     



78 
 

      

Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 6,62 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat pentru 1 persoană, 1 masă şi 1 scaun. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă  nu era reţinută nici o persoană. 
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Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 13,11 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne şi 2 plapume. 

În momentul vizitei în celulă erau reţinute 2 persoane. 
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Celula nr. 8 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 15,08 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă. 

Lipsea lenjeria de pat. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 

      

În toate celulele se găseşte cîte o fereastră  acoperită cu gratii, mărimea căreia = 0.81 m / 0,86 m.  

Temperatura varia între +27 C/+28 C; iar umiditatea varia între 57 % - 59 %. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec incandescent 

convenţional, montat în nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului 

liber la reţeaua electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, acestea fiind separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor cu lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior. Uşa de la intrare în Izolator este dublată cu o uşă 

suplimentară din grilaj de oţel, de asemenea dotată cu lacăt de tip vagon. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu: de amplasat o cameră video în 

curtea de plimbări a reţinuţilor. 
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11. Izolatorul de detenţie preventivă UNGHENI 

Data vizitei: 19.07.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful secţiei management operaţional  - dl. Silvian 

Covalciuc, maior de poliţie. Dînsul ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a 

funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, 

în izolator, erau reţinute 5 persoane de genul masculin. Aici, aceştia sunt reţinuţi pe un termen de 10 

zile. 

Termenul de arest este prelungit (aici: de la 3 zile la 10 zile) de către instanţa de judecată, 

deoarece este necesară cercetarea sub toate aspectele complete şi obiective a circumstanţei cauzei 

fiecărui reţinut, cu stabilirea probelor care dovedesc vinovăţia bănuitului sau agravează 

răspunderea.3 

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

La intrarea în Inspectorat, am constatat prezenţa panoului informativ, ce conţinea ,,Codul de etică 

şi ontologie a poliţistului”, precum şi ,, Orarul audienţei cetăţenilor de către conducerea MAI şi 

conducătorilor subdiviziunilor structurale. În holul izolatorului se găsea alt panou cu informaţie ce 

ţine de drepturile şi obligaţiile persoanelor reţinute. 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +28 - 29 grade C, iar în afara instituţiei erau +27 grade C. Caloriferele 

sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre, dar nu sunt protejate cu o carcasă din plăci din 

oţel, aşa cum este indicat în standardele minime de detenţie. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. Curtea de plimbări a reţinuţilor era supravegheată 

de 2 camere video. În holul izolatorului erau instalate alte două camere video. A cincea  se găsea în 

biroul pentru întrevederi şi interogări. 

                                                           
3
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetelor apeductul funcţiona. În camera alăturată era instalat cazanul 

electric pentru încălzirea apei. 

     

     

 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, asigură de 3 ori pe zi, la ore 

prestabilite, gratuit, hrană caldă. Alimentarea se face din contul mijloacelor bugetului de stat, cu 

respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Astfel, hrana este adusă de la o instituţie 

specializată (ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și 

alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau 

restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  
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Blocul alimentar (imagine) era dotat cu 1 masă,  1 lavoar şi 1 dulap . Pe o masă se afla un ceainic 

electric şi cîteva vase din inox pentru păstrarea produselor alimentare. Suprafaţa totală a blocului 

alimentar este egală cu 7,72 m2. Temperatura şi umiditatea constituie: T + 28 C; U- 58 %.  

 

Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagie) era dotat cu o masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

ceea ce este necesar şi indicat în standardele minime de detenţie, trei scaune și cameră video. 

Suprafaţa totală – 12,76 m2. Temperatura şi umiditatea constituie: T+ 28 C; U- 66 %. 

 

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagine). 

Pe partea de sus a curţii erau instalate gratii metalice, dar nu erau acoperite cu plasă. Deţinuţii sunt 

supravegheaţi şi de către gardieni. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, durata medie 

de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. 
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Punctul medical (imagini anexa nr.5) era dotat cu o masă şi 4 scaune, suprafaţa totală fiind de  7,58 

m2. În momentul vizitei funcţia de felcer era exercitată de o doamnă. 
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Izolatorul conţine 7 celule: celula nr.1 era folosită ca depozit (imagini),  

 

 

Celulele nr. 2, 3, 4, 5 sunt funcţionale. 

În aceste celule se găseşte cîte o fereastră acoperită cu gratii, mărimea căreia = 0,88 m/0,84 m.  

Temperatura şi umiditatea în celule: T+  29 C; U- 57 %.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec incandescent 

convenţional, montat în nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului 

liber la reţeaua electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, acestea fiind separate printr-un perete din metal de restul celulei. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor cu lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior. Uşa de la intrare în Izolator este dublată cu o uşă 

suplimentară din grilaj de oţel, de asemenea dotată cu lacăt de tip vagon. 
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Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 13,11 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi pentru 3 persoane, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 1 pernă și 2 plapume. 

În momentul vizitei în celulă erau reţinute 2 persoane. 
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Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 17,90 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi pentru 4 persoane, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 2 plapume. 

În momentul vizitei în celulă era reţinută 1 persoană. 
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Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 15,74 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi pentru 3 persoane, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 perne şi 3 plapume. 

În momentul vizitei în celulă  nu era reţinută nici o persoană. 
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Celula nr. 5 (imagini) 

Dimensiunile celulei: Suprafaţa totală- 14,71 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate pentru 4 persoane şi unul simplu pentru o persoană, 1 

masă şi 1 scaun. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 2 plapume. 

În momentul vizitei în celulă era deţinută 1 persoană. 

      

      

 

iar celulele 6,7 – nefuncţionale şi erau sigilate. 

Recomandări pe termen lung:  În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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12. Izolatorul de detenţie preventivă NISPORENI 

Data vizitei: 22.07.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful secţiei management operaţional – dl. Ion Ciorici. 

Dînsul ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de 

detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, în izolator, erau reţinute 3 

persoane de genul masculin. Aici, aceştia sunt reţinuţi pe un termen de 72 ore, termen suficient şi 

necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea 

aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.4 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +27 grade C, iar în afara instituţiei erau +26 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 57 % - 59 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în 

fiecare celulă şi nu sunt protejate cu o carcasă din plăci din oţel, aşa cum este indicat în standardele 

minime de detenţie. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. O altă cameră video se 

găsea în biroul pentru anchetări. Iar cea de-a patra era instalată în blocul alimentar. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 2 duşuri, 2 lavoare şi 

un wc.  

                                                           
4
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Astfel, hrana este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, aragaz, lavoar şi 1 dulap cu tacîmuri şi veselă din 

inox. Pe pardoseală se afla un vas pentru păstrarea produselor alimentare.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu o masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

ceea ce este necesar şi indicat în standardele minime de detenţie, două scaune, care erau fixate de 

podea, un buton de alarmă, o cameră video şi un geam transparent, fumuriu, ceea ce permite 

supravegherea din camera alăturată. Suprafaţa totală – 9,59 m2.  

     

 

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. 
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 Punctul medical (imagini) este în reparaţie, iar asistenţa medicală vine la solicitare. La moment nu 

este angajată nici o persoană care ar exercita funcţia de felcer. 
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Izolatorul conţine 7 celule funcţionale. În toate celulele se găseşte cîte o fereastră  acoperită cu 

gratii, mărimea căreia este de 0.79 m / 0,89 m.  

 

Celula nr. 1 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52 m; 

Suprafaţa totală- 3,31 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat pentru 1 persoană. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. Din spusele angajatului izolatorului,  această celulă 

este pentru persoane cu boli infecţioase. 

     

     

 



95 
 

Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52 m; 

Suprafaţa totală- 6,38m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat pentru 2 persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 
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Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52 m; 

Suprafaţa totală- 11,41 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate pentru 4 persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele şi 3 plapume. 

În momentul vizitei în celulă erau deţinute 3 persoane. 
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Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52 m; 

Suprafaţa totală- 6,24 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lipsea lenjeria de pat. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 
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Celula nr. 5 (imagini anexa nr.10) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52m; 

Suprafaţa totală- 6,20 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 
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Celula nr. 6 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,52 m; 

Suprafaţa totală- 13,83 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate pentru 4 persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 
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Celula nr. 7 (imagini)  

Suprafaţa totală- 14,10 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate pentru 4 persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 plapume. 

În momentul vizitei în celulă era deţinută 1 persoană. 
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Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec incandescent 

convenţional, montat în nişe de-asupra uşii, protejat cu o reţea metalică în scopul excluderii accesului 

liber la reţeaua electrică a deţinuţilor, calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc fiind separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor cu lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, de această cifră nu s-a ţinut cont, deoarece în fiecare celulă sunt mai multe paturi, decît 

prevăd standardele minime de detenţie. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu: de amplasat o cameră video în 

curtea de plimbări a reţinuţilor, etc. 
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13. Izolatorul de detenţie preventivă HÎNCEŞTI 

Data vizitei: 30.07.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful Secţiei Resurse Umane – dl. Eduard Florea şi 

Cuculescu Igor- colaborator de gardă. Dînsul ne-a înştiinţat că din 2012 activitatea izolatorului de 

detenţie provizorie a fost sistată şi că, zilnic, automobilul inspectoratului se deplasează în Chişinău 

pentru escortarea reţinuţilor.  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +30 grade C, iar în afara instituţiei erau +35 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 55 % - 58 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în 

fiecare celulă şi nu sunt protejate cu o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate 

standardele minime de detenţie. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, în acel moment sistemul anti-

incendiu nu era funcţional, dar urma să fie verificat şi reinstalat în timpul apropiat. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. În holul izolatorului era instalată 1 cameră video, 

direcţionarea acesteia permite vizualizarea întregului spectru al holului (imagini).  

 

 

Alimentarea deţinuţilor nu este efectuată, deoarece, după cum am menţionat mai sus, activitatea 

izolatorului a fost sistată. 

Au fost evaluate condiţiile din baie, starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare, reparată recent. 

Baia dispunea de 1 lavoar, cazan electric şi 2 wc-uri (imagine).  
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Camera de audieri (imagine) era dotată cu o masă, fără barieră la mijlocul ei, ceea ce este necesar 

şi indicat în standardele minime de detenţie, două scaune, care erau fixate de podea, un buton de 

alarmă şi un safeu, camera video lipsea. Suprafaţa totală – 7,41 m2.  

  

Camera de reţineri temporare (imagine) era dotată cu o laiţă fixată de perete şi podea.  
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La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi.  

     

 Serviciile medicale. La moment persoana care exercita funcţia de felcer se afla în concediu.  

Izolatorul conţine 10 celule: 

În toate celulele se găseşte cîte 1-2 ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora este de 0.93 m / 0,90 m.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate separat de celule. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut (aşa cum prevăd standardele minime de detenţie), aici, de această cifră nu s-a ţinut cont. 
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Celula nr. 1 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,28 m; 

Suprafaţa totală- 21,87 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi etajate pentru 8 persoane. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

      

 

Celula nr. 2 (din cauza defecţiunilor tehnice la broasca cheii nu s-a  putut descuia pentru a 

monitoriza condiţiile de acolo). 

 

Celula nr. 3 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,20 m; 

Suprafaţa totală- 11,59m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate.  

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 4 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,06 m; 

Suprafaţa totală- 15,51 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele. 

De asemenea, în această celulă era instalat un wc. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

 

Celula nr. 5 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,06 m; 

Suprafaţa totală- 7,75 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn, fixată de podea. 

Lenjeria de pat disponibilă: mai multe saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

 

Celula nr. 6 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,06 m; 

Suprafaţa totală- 6,44 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 7 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,00 m; 

Suprafaţa totală- 12,28 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn. 

Lenjeria de pat lipsea. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

 

Celula nr. 8 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,03 m; 

Suprafaţa totală- 6,28 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn. 

Lenjeria de pat lipsea. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

 

Celula nr. 9 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 2,79 m; 

Suprafaţa totală- 5,61 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn, fixată de podea.  

Lenjeria de pat lipsea.  

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu: de amplasat camere video în 

curtea de plimbări a reţinuţilor, etc. 
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14. Izolatorul de detenţie preventivă LEOVA 

Data vizitei: 31.07.2013 

Ajunși la Inspectorat, am solicitat prezenţa persoanelor din conducerea Inspectoratului pentru 

petrecerea măsurilor de monitorizare a condiţiilor din izolatorul de detenţie provizorie. Înștiinţarea 

prealabilă a conducerii Inspectoratului nu a fost efectuată în scopul asigurării obiectivităţii în procesul 

de evaluare. 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Nicolae Popa, colonel de 

poliţie. Dînsul ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de 

detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, în izolator, erau reţinute 6 

persoane de gen masculin. Aici, aceştia sunt reţinuţi pe un termen de 72 ore, termen suficient şi 

necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea 

aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.5 

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire centralizat, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +32 grade C, iar în afara instituţiei erau +35 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 57 % - 59 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în 

fiecare celulă şi nu sunt protejate cu o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate 

standardele minime de detenţie. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. În holul izolatorului erau instalate două camere 

video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului.  

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare, reparată 

recent. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 

lavoar, 1 oglindă, maşină de spălat, cazan electric şi un cîteva wc-uri.  

                                                           
5
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Astfel, prînzul şi cina este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul 

instituţiei. Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu 

este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, frigider pentru păstrarea alimentelor, aragaz, 

lavoar, dulapuri cu tacîmuri şi veselă din inox. Condiţiile de aici sunt satisfăcătoare şi  persista 

curăţenia.  

     

 

Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu o masă, însă dublă fără barieră la mijlocul ei, 

ceea ce este necesar şi indicat în standardele minime de detenţie, trei scaune, două erau fixate de 

podea, al treilea era mobil, un buton de alarmă şi cameră video. Suprafaţa totală – 10,38 m2.  

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 63 m2. 
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 Punctul medical (imagini) este în condiţii satisfăcătoare. Acest birou dispunea de o masă, safeu şi 

două farmacii pentru păstrarea medicamentelor, cărucior şi un pat. La moment era angajată o 

persoană care exercită funcţia de felcer. Aceasta fiind angajată pe jumătate de normă. 

     

 

Izolatorul conţine 9 celule, dintre care 5 sunt reparate recent şi funcţionale, iar 4 sunt 

nefuncţionale. 

 

Celulele nr. 1, 2, 5, 6 

Acestea erau folosite ca depozit pentru păstrarea obiectelor necesare. 
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Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,03 m; 

Suprafaţa totală- 9,71m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,00 m; 

Suprafaţa totală- 8,62 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat,  1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

În momentul vizitei în celulă erau deţinute 2 persoane. 
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Celula nr. 7 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,00 m; 

Suprafaţa totală- 8,99 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 1 plapumă şi 1 pernă. 

În momentul vizitei în celulă era deţinută 1 persoană. 
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Celula nr. 8 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Lungimea- 2,66 m; 

Lăţimea- 3,24 m; 

Înălţimea- 3,03 m; 

Suprafaţa totală- 8,62 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 1 plapumă şi 1 pernă. 

În momentul vizitei în celulă era deţinută 1 persoană. 

     

 

 

Celula nr. 9 (imagini) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,00 m; 

Suprafaţa totală- 12,45 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi, 1 masă şi 1 scaun fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

În momentul vizitei în celulă erau deţinute 2 persoane. 
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În toate celulele se găseşte cîte 1-2 ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora este de 0.87 m / 0,56 m.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 
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Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc fiind separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, de această cifră s-a ţinut cont. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu: de amplasat camere video în 

curtea de plimbări a reţinuţilor, etc. 
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15. Izolatorul de detenţie preventivă ORHEI 

Data vizitei: 02.08.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Grigorie Josan. Dînsul ne-a 

vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, în izolator, erau reţinute 6 persoane 

de gen masculin. Aici, aceştia sunt reţinuţi pe un termen de 72 ore, termen suficient şi necesar 

pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea aplicării faţă 

de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.6 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +28 grade C, iar în afara instituţiei erau +25 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 50 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele 

minime de detenţie care prevăd că aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În holul izolatorului era instalată o 

cameră video, direcţionarea acesteia permite vizualizarea întregului spectru al holului. Cea de-a doua 

cameră supraveghează uşa de la intrare în izolator. O altă cameră video supraveghează din afară 

ferestrele izolatorului. Şi în biroul de întrevederi, dar şi în camera de detenţie provizorie se găseşte 

cîte o cameră de înregistrări video.  

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagine), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare, în 

pofida faptului că a fost reparată recent. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul 

funcţiona. Baia dispunea de 1 duş.  

 

 

                                                           
6
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Astfel prînzul şi cina este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul 

instituţiei. Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu 

este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagine) era dotat cu 2 mese, dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  

din inox, cazan electric, un lavoar şi vase pentru păstrarea hranei. Condiţiile de aici sunt satisfăcătoare 

şi  persista curăţenia.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagine) era dotat cu o masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

prezenţa acesteia este necesară şi indicată în standardele minime de detenţie, un scaun mobil, un 

buton de alarmă, un dulap şi un pat, care, din spusele angajatorilor, este folosit în caz de necesitate 

pentru testarea medicală a reţinuţilor de către felcer, dat fiind faptul că punctul medical nu se află 

chiar în izolator. Suprafaţa totală – 7, 53 m2.  

 

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi  (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 
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gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 19,99 m2. 

      

Izolatorul conţine 10 celule, dintre care celulele nr. 8, 9, 10 sunt reparate recent şi funcţionale, 

celulele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 sunt nefuncţionale şi sigilate, iar celula nr. 6 este folosită mai rar, pentru 

persoanele cu boli infecţioase. 

În toate celulele se găseşte cîte 1-2 ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora este de 0.40 m / 0,89 m.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul fiecărei celule, wc fiind separat de restul celulei 

printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, acest parametru este respectat. 

Celulele nr. 8, 9, 10 (imagini) 

Aceste celule sunt identice. Dimensiunile lor: 

Înălţimea- 2,96 m; 

Suprafaţa totală- 14,37 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi, 1 masă şi 3 scaune, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 
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În momentul vizitei, în celula nr. 8 nu erau deţinute persoane, pe cînd în celulele nr. 9 şi 10 erau 

cîte 3 persoane. 

     

Celula nr. 6 (imagine) 

Dimensiunile celulei: 

Înălţimea- 3,00 m; 

Suprafaţa totală- 5,85 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn.  

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei în celulă nu erau deţinuţi. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celorlalte 6 celule, conform standardelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

16. Izolatorul de detenţie preventivă TELENEŞTI 

Data vizitei: 02.08.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Inspectorul operativ de serviciu – dl. Sergiu Stegărescu. 

Dînsul ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de 

detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, în izolator, erau reţinute 3 

persoane, dintre care 2 bărbaţi şi 1 femeie. Aici, aceştia sunt deţinuţi pe un termen de 72 ore, termen 

suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în 

vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.7 

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie 

La intrare în Inspectorat am constatat prezenţa panoului informativ, pe care era indicat 

,,Drepturile autonome ale persoanelor reţinute şi bănuite”. 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 28 grade C, iar în afara instituţiei erau + 28 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 64 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele 

minime de detenţie care prevăd că aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În holul izolatorului erau instalate 

două camere video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. Cea de-a 

doua cameră supraveghează uşa de la intrare în izolator. O altă cameră video supraveghează biroul de 

anchetă. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

                                                           
7
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare, deoarece 

a fost reparată recent. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia 

dispunea de 2 duşuri, dintre care unul era stricat.  

 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Astfel prînzul şi cina este adusă de la o instituţie specializată 

(ospătărie), cu care este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul 

instituţiei. Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu 

este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  

din inox, cazan electric, un lavoar şi vase pentru păstrarea hranei. Condiţiile de aici sunt 

satisfăcătoare.  



125 
 

     

    

Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagine) era dotat cu o masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

prezenţa acesteia este necesară şi indicată în standardele minime de detenţie, două scaune şi un 

perete care separă biroul în două. Suprafaţa totală – 27 m2.  
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La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi  (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 19,99 m2. 

     

Funcţia de felcer este exercitată, din spusele colaboratorilor,  de o femeie, care, în acel moment, se 

afla în concediu. 

Izolatorul conţine 6 celule, dintre care celulele nr. 1, 2, 3 sunt funcţionale (imagini), iar celulele nr. 

4, 5, 6 sunt nefuncţionale şi sigilate. 
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În toate celulele se găsește cîte 1-2 ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora este de 0.40 m / 0,89 m.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Persista ordinea şi curăţenia. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul fiecărei celule, fiind separate de restul celulei printr-

un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, de această cifră s-a ţinut cont. 

 

Celula nr. 1  

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,97 m; 

Suprafaţa totală- 9,58 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă era reţinută 1 persoană. 

 

Celula nr. 2  

Dimensiunea: 
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Înălţimea- 2,95 m; 

Suprafaţa totală- 14,76 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă erau reţinute 2 persoane. 

 

Celula nr. 3 

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,967 m; 

Suprafaţa totală- 8,09 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă nu era reţinută nici o persoană. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celorlalte 3 celule, conform standardelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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17. Izolatorul de detenţie preventivă REZINA 

Data viziei: 14.08.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Valeriu Prodan. Am fost 

informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor ne-a fost comunicat că la moment în izolator nu sunt persoane 

reţinute. În general, persoanele reţinute nu sunt deţinute în izolator mai mult de 72 ore, fiind 

transferaţi de regulă la penetenciarul din Rezina. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +27 grade C, iar în afara instituţiei erau +31 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 58 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. La intrarea în izolator era instalată o cameră 

video, altele 2 erau instalate pe holul izolatorului, direcţionarea acestora permite vizualizarea 

întregului spectru al holului. Biroul de întrevederi este dotat cu cameră de înregistrări video.  

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este adusă de o instituţie specializată (ospătărie), cu 

care este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul instituţiei. Este 

posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă 

sau restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  
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Blocul alimentar era dotat cu 2 mese, dulap pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei din inox, un 

lavoar, vase pentru păstrarea hranei nu au fost depistate. Condiţiile sunt satisfăcătoare şi  persista 

curăţenia.  

Au fost evaluate condiţiile din baie (imaginea alăturată), starea 

căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare, se necesită reparaţie, 

persistă mirosuri neplăcute. La momentul deschiderii robinetului 

din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, cazan electric 

funcţional, 4 lavoare, veceu.  

Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu o masă, dar 

fără barieră la mijlocul ei,  7 scaune fixate de podea, buton de 

alarmă. Suprafaţa camerei este de 15,76m2. 

Punctul medical (imagini) este amplasat în incinta izolatorului, este dotat corespunzător: pat, 

farmacie, lavoar, spaţiu suficient pentru acordarea ajutorului medical şi examinarea persoanelor 

reţinute. La moment Inspectoratul dispune de felcer, din discuţii s-a constatat că minimul necesar de 

medicamente este prezent în permanenţă. 

     

La rugămintea grupului de experţi, am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi  (imagie). Pe 

partea de sus a curţii era un perete din beton, pe partea laterală a peretelui de beton este instalată 

o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, supravegherea video lipseşte. 

Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut - o 

oră/zi. Suprafaţa totală – 36,65 m2. 
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Izolatorul este dotat cu 7 celule, dintre care celulele 1, 2 sunt reparate recent şi funcţionale, 

celulele nr. 3, 4, 5, 6, 7 sunt nefuncţionale, celula 4 este folosită în cazuri excepţionale, celulele 3, 5, 

6, 7 sunt sigilate din 17.01.2012. În partea veche a izolatorului sunt prezente 4 celule nefolosite, 

sigilate. Există, de asemenea, o celulă unde se deţineau în trecut persoanele cu boli infecţioase.  

 Toate celulele sunt cu ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul celulelor (nr.1 şi 2), wc fiind separat de restul celulei 

printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Celulele nr. 1 şi 2 (imagini). Aceste celule sunt la fel.  

Dimensiunile lor: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,37 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi, 1 masă şi scaun fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celula nr.1 şi 2 nu erau deţinute persoane.  
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Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celorlalte 6 celule, conform standardelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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18. Izolatorul de detenţie preventivă ŞOLDĂNEŞTI 

Data vizitei 15.08.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Şeful-adjunct al Inspectoratului – dl. Lilian Cazac. Am fost 

informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor ne-a fost comunicat că, la moment, în izolator nu sunt persoane 

reţinute. În general, persoanele reţinute nu sunt deţin în izolator mai mult de 72 ore, fiind transferaţi 

de regulă la penetenciarul din Rezina. 

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +30 grade C, iar în afara instituţiei erau +25 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 57 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiareste 

funcţional şi se află în secţia de serviciu. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. La intrarea în inspectorat era instalată o cameră 

video, altele 2 erau instalate pe holul izolatorului, direcţionarea acestora permite vizualizarea 

întregului spectru al holului.  

Registrele de evidenţă a  deţinuţilor se aflau în izolator. 

În baie se efectuau lucrări de reparaţie. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este adusă de o instituţie specializată (ospătărie), cu care 

este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul instituţiei. Este 
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posibilă și alimentarea din produsele aduse 

de către rude, transmiterea acestora nu 

este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imaginea alăturată) 

era dotat cu o masă, dulapuri pentru 

păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din inox, 

un lavoar şi două scaune.  

Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu o masă, dar fără barieră la mijlocul ei, 2 scaune 

mobile.  

Asistenţa medicală. Inspectoratul dispune de felcer, dar în acel moment, acesta se afla în concediu. 

Tot din discuţii s-a constatat că minimul necesar de medicamente este prezent în permanenţă. 

La rugămintea grupului de experţi, am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi. Pe partea de sus a 

curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, 

supravegherea video lipseşte. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, durata medie de 

plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 38,63 m2. 

Izolatorul este dotat cu 9 celule, dintre care: celulele nr. 2, 4, 6 şi 7 sunt funcţionale, celulele nr. 1 şi 

3 sunt nefuncţionale, celula 5 este folosită ca birou de intrevederi. Celula nr. 8 este folosită în calitate 

de depozit. Celula nr. 9 este sigilată şi este preconizat să fie transformată în baie (imagine).  

 

 



135 
 

Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,72 m; 

Suprafaţa totală- 9,88 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun fixat de podea şi perete. 

Lenjeria de pat lipsea. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane.  

     

 

 

 

Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,72 m; 

Suprafaţa totală- 11,68 m2. 
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Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane.  

     

 

Celula nr. 6 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,72 m; 

Suprafaţa totală- 8,01 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun fixat de podea şi perete. 

Lenjeria de pat lipsea. 

 În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane.  
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Celula nr. 7 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,72 m; 

Suprafaţa totală- 11,34 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane.  

     

În toate celulele este cîte o fereastră acoperită cu gratii şi cu deschiderea din exterior.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul celulelor, fiind separate de restul celulei printr-un 

perete din beton. Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celorlalte celule conform standardelor naţionale şi 

internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, 

construcţia unei băi, precum şi schimbarea tuturor wc-urilor. De asemenea trebuie instalate camere 

video în biroul de întrevederi cu avocatul/anchetatorul şi în curtea de plimbări a deţinuţilor. 
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19. Izolatorul de detenţie preventivă FLOREŞTI 

Data vizitei: 16.08.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Valeriu Cîrţîca. Am fost 

informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor, ne-a fost comunicat că, la moment, în izolator sunt 6 persoane 

reţinute. În general, persoanele reţinute nu sunt deţinute în izolator mai mult de 72 ore, fiind 

transferaţi de regulă la penetenciarul din Rezina. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +28 grade C, iar în afara instituţiei erau +25 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 56 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. La intrarea în izolatorul era instalată o cameră 

video, altele 2 erau instalate pe holul izolatorului, direcţionarea acestora permite vizualizarea 

întregului spectru al holului. Biroul de întrevederi este dotat cu cameră de înregistrări video.  

Registrele de evidenţă ale deţinuţilor se aflau în izolator. 

Au fost evaluate condiţiile din baie, starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare, persistă curăţenia. 

În momentul deschiderii robinetului din duş- apeductul funcţiona. Baia dispunea de 2 duşuri: unul 

este folosit pe timp de iarnă şi altul pe timp de vară. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 
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normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este adusă de o instituţie specializată (ospătărie), cu care 

este încheiat un contract de prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul instituţiei. Este 

posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau 

restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar era dotat cu masă, dulap pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din inox, un 

lavoar, cazan electric şi 1 frigider pentru păstrarea alimentelor. Condiţiile sunt satisfăcătoare şi  

persista curăţenia.  

Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu o masă, dar fără barieră la mijlocul ei,  2 scaune 

fixate de podea, şi 1 safeu (imagine). 

 

Punctul medical este amplasat în incinta izolatorului, este dotat corespunzător: pat, farmacie, 

lavoar,masă, scaun, spaţiu suficient pentru acordarea ajutorului medical şi examinarea persoanelor 

reţinute. La moment, Inspectoratul dispune de felcer, din discuţii sa constatat că minimul necesar de 

medicamente este prezent în permanenţă. Condiţiile sunt satisfăcătoare şi  persista curăţenia. 

La rugămintea grupului de experţi, am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi. Pe partea de sus a 

curţii era instalată sîrmă ghimpată. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, 

supravegherea video lipseşte. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, durata medie de 

plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 22,98 m2. 
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Izolatorul este dotat cu 5 celule funcţionale (imagini cu 4 din ele).  
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Toate celulele au cîte o fereastră acoperită cu gratii şi cu deschiderea din exterior.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul nu erau amplasate în interiorul celulelor. Izolatorul dispunea de 3 wc-uri, care se 

găseau lîngă baia de vară. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Celula nr. 1  

Dimensiunea ei: 

Înălţimea- 2,78 m; 

Suprafaţa totală- 6,73 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei, în celulă  era deţinută 1 persoană.  

Celula nr. 2  

Dimensiunea ei: 

Înălţimea- 2,78 m; 

Suprafaţa totală- 6,56 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă erau deţinute 2 persoane.  

Celula nr. 3  

Dimensiunea ei: 

Înălţimea- 2,78 m; 

Suprafaţa totală- 6,15 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 plapume. 
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În momentul vizitei, în celulă erau deţinute 2 persoane.  

Celula nr. 4 

Dimensiunea ei: 

Înălţimea- 2,78 m; 

Suprafaţa totală- 6,42 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei, în celulă  era deţinută 1 persoană.  

Celula nr. 5 

Dimensiunea ei: 

Înălţimea- 2,78 m; 

Suprafaţa totală- 6,52 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei, în celulă  nu era deţinută nici o persoană.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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20. Izolatorul de detenţie preventivă SÎNGEREI 

Data vizitei: 21.08.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Juncu Efim Ştefan, colonel de 

poliţie. Dumnealui ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării 

izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, în izolator, 

nu erau reţinute persoane. De obicei, persoanele sunt reţinute pe un termen de 24 ore. După care 

aceştia sunt etapaţi la Penitenciarul din or. Bălţi. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +26 grade C, iar în afara instituţiei erau +29 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 47- 48 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele 

minime de detenţie care prevăd ca aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În holul izolatorului erau instalate 2 

camere video, direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. O altă cameră 

video supraveghează biroul de întrevederi cu avocatul şi anchetatorul.  

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată de 2 ori pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din 

contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Astfel 

prînzul şi cina este adusă de la o instituţie specializată (ospătărie), cu care este încheiat un contract de 

prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul instituţiei. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  
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Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  

din inox, cazan electric, 2 scaune, un lavoar şi vase pentru păstrarea hranei. Condiţiile de aici sunt 

satisfăcătoare şi  persista curăţenia.  

     

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare, în 

pofida faptului că a fost reparată recent. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul 

funcţiona. Baia dispunea de 1 duş.  

 

Punctul medical (imagini) dispunea de 1 masă , 1 farmacie, 1 scaun, 1 banchetă pentru examinarea 

medicală. Funcţia de felcer este exercitată de o persoană, care, în acel moment, se afla în concediu. 
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Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu scaun şi masă, însă fără barieră la mijlocul ei, 

prezenţa acesteia este necesară şi indicată în standardele minime de detenţie.  

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi  (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel, s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 14,66 m2. 

     

Izolatorul conţine 9 celule, dintre care celulele nr. 6, 7, 8, 9 sunt reparate şi funcţionale, celulele nr. 

1, 2, 3, 4, 5 sunt nefuncţionale şi nu sunt sigilate, dintre care am avut acces doar în celulele nr. 1 şi 3, 

căci celulele cu nr. 2, 4, 5 erau încuiate şi nu au fost deschise. 

În toate celulele se găseşte cîte 1-2 ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora variază între 0.75 m / 0,99 m de la una la alta.  
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Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul fiecărei celule reparate, wc fiind separat de restul 

celulei printr-un perete din beton. Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. În celulele nr. 1 şi 3 

erau wc-uri în stare nesatisfăcătoare.  

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, de această cifră s-a ţinut cont. 

Pardoseala, în celulele nr. 6, 7, 8 și 9 era construită din lemn, nu din mortar şi acoperită cu plăci din 

ceramică - aşa cum prevăd parametrii tehnici de construcţie a izolatoarelor. 

 

Celula nr. 1 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,96 m; 

Suprafaţa totală- 18,02 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În celulă nu erau reţinute persoane. 

 

 

Celula nr. 3 (imagine) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,96 m; 

Suprafaţa totală- 7,21 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În celulă nu erau reţinute persoane. 

 



147 
 

Celula nr. 6 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,73 m; 

Suprafaţa totală- 6,76 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă fixată de podea şi perete, 1 masă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 

     

Celula nr. 7 (imaginea alăturată și de mai jos) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,81 m; 

Suprafaţa totală- 16,06 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de 

podea şi perete, 1 masă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 8 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,82 m; 

Suprafaţa totală- 13,54 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de podea şi perete, 1 masă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 

     

Celula nr. 9 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 2,80 m; 

Suprafaţa totală- 18,91 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate fixate de podea şi perete, 1 masă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celulelor nr. 1, 2, 3, 4, 5 sau sigilarea lor, conform 

standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta 

instituţiei date. 
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21. Izolatorul de detenţie preventivă BĂLŢI 

Data vizitei: 22.08.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful secţiei management operaţional – dl. Vitalie 

Calinovschi. Am fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării 

izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, în izolator, la moment erau 

deţinute 2 persoane de gen masculin. De regulă, persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult 72 

ore, termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.8 Dacă este 

aplicată faţă de ei măsura de arest preventiv de către organul judecătoresc, ei sînt transferaţi în 

Penitenciarul din municipiul Bălţi. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

La intrare în Inspectorat am constatat prezenţa panoului informativ, pe care era indicat ,,Drepturile 

autonome ale persoanelor reţinute şi bănuite”. 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 28 grade C, iar în afara instituţiei erau + 29 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 58 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele 

minime de detenţie care prevăd că aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În holul izolatorului era instalată 1 

cameră video, direcţionarea acesteia permite vizualizarea întregului spectru al holului. O altă cameră 

video este instalată în biroul de interogări şi întrevederi cu avocatul şi anchetatorul. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

                                                           
8
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagine), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare, reparaţia 

a fost efectuată recent. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia 

dispunea de 1 duş.  

 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este livrată de la o instituţie specializată (ospătărie), cu 

care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de 

către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili 

din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei , 

cazan electric, un lavoar şi vase pentru păstrarea hranei. Condiţiile din blocul alimentar sunt 

satisfăcătoare şi asigură minimul necesar pentru deţinuţi.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu o masă, fără barieră la mijlocul ei, 

două scaune fixate de podea.  

     

La rugămintea grupului de experţi, am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagine). Pe 

partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, la moment lipseşte camera video de supraveghere a deţinuţilor. Din spusele personalului de 

gardă a Inspectoratului, durata medie de plimbare a unui deţinut-o oră/zi. Suprafaţa totală= 7,71 m2. 

 

Punctul medical (imagini) dispunea de 1 masă , 1 farmacie, 1 

scaun, 1 safeu, 1 banchetă pentru examinarea medicală. Aici 

persista curăţenia. Funcţia de felcer este exercitată, din spusele 

colaboratorilor,  de 2 medici de categorie superioară, care sunt 

dotaţi cu tot necesarul pentru investigarea sau acordarea 

ajutorului  medical necesar pentru persoanele reţinute.  
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Izolatorul este dotat cu 3 celule, dintre care toate sunt funcţionale.  

În toate celulele este prezentă 1 fereastră acoperită cu gratii şi cu deschiderea din exterior.  

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Persista ordinea şi curăţenia. Veceul şi lavoarul 

erau amplasate în interiorul fiecărei celule, fiind separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 Suprafaţa celulei nr.2 asigură cel puţin 4 m2 pentru fiecare deţinut, celelalte celule nu întrunesc 

aceşti parametri. 

 

Celula nr. 1 (imagini) 

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,70 m;  

Suprafaţa totală- 9,26 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat + unul simplu pentru o 

persoană, 1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume, 3 perne. 

În momentul vizitei, în celulă era deţinută 1 persoană. 
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Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,70 m; 

Suprafaţa totală- 10,22 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume, 2 perne 

În momentul vizitei, în celulă era deţinută 1 persoană. 

     

Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,70 m; 

Suprafaţa totală- 9,92 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat + 1 simplu pentru o persoană, 1 masă şi 1 scaun, toate 

fixate de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume, 3 perne. 

În momentul vizitei, în celulă nu era reţinută nici o persoană. 
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Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator. 
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22. Izolatorul de detenţie preventivă FĂLEŞTI 

Data vizitei: 23.08.2013 

Pe parcursul vizitei  au avut loc discuţii cu Şeful Inspectoratului – dl. Pozneacov Alexandr, 

locotenent maior. Dumnealui ne-a vorbit despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a 

funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor am fost informaţi că la moment, 

în izolator, era reţinută 1 persoană de gen masculin. De obicei, persoanele sunt reţinute pe un 

termen de 72 ore.  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de +29 grade C, iar în afara instituţiei erau +28 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 44 %. Caloriferele sistemului de încălzire  sunt amplasate sub ferestre în fiecare 

celulă şi nu sunt protejate de o carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele 

minime de detenţie care prevăd ca aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În holul izolatorului erau instalate 3 

camere video (imagini), direcţionarea acestora permite vizualizarea întregului spectru al holului. O 

altă cameră video supraveghează biroul de întrevederi cu avocatul şi anchetatorul.  
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. În 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 cazan 

electric şi 1 wc.  

       

 

Punctul medical dispunea de 1 masă , 1 safeu, 1 scaun. Funcţia de felcer este exercitată de o 

persoană. 

La rugămintea membrilor grupului de lucru sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată de 2 ori pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din 

contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Astfel, 

prînzul şi cina este adusă de la o instituţie specializată (ospătărie), cu care este încheiat un contract de 

prestări servicii, iar dejunul este oferit din bugetul instituţiei. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 masă, dulapuri pentru păstrarea 

tacîmurilor şi a veselei  din inox, cîteva scaune, plită electrică şi vase pentru 

păstrarea hranei.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagine) era dotat cu 2 scaune, 1 dulap şi 1 masă, însă fără 

barieră la mijlocul ei, prezenţa acesteia este necesară şi indicată în standardele minime de detenţie.  

 

La rugămintea grupului de experţi, am mers să vedem zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). 

Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către 

gardieni, astfel s-a depistat lipsa camerei video. Din spusele personalului de gardă a Inspectoratului, 

durata medie de plimbare a unui deţinut - o oră/zi. Suprafaţa totală – 24,22 m2. 
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Izolatorul dispune de 9 celule, dintre care celulele nr. 2, 3, 4, 5, 6 sunt funcţionale, celula nr. 1 este 

nefuncţională şi nu era sigilată, dar din motiv că era încuiată, nu am avut acces în ea, iar celulele nr. 7 

şi 8 erau folosite ca depozit pentru păstrarea obiectelor vechi, a saltelelor, etc. Celula nr. 9 era folosită 

pentru păstrarea corpurilor delicte. 

În toate celulele se găseşte cîte o fereastră acoperită cu gratii şi cu deschiderea din exterior, 

mărimea cărora variază între 0.89 m / 0,94 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul fiecărei celule, însă acestea nu erau izolate de restul 

celulei printr-un perete din beton. Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare.  

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru fiecare 

deţinut, aici, de această cifră nu s-a ţinut cont, atunci cînd au fost instalate paturile. 

 

Celula nr. 2 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 7,44 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de podea şi perete, 1 masă. 

Lipsea lenjeria de pat . 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 3 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 5,41 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de podea şi perete, 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 

     

 

Celula nr. 4 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 6,32 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de podea şi perete, 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne şi 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă era deţinută 1 persoană. 
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Celula nr. 5 (imagini) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 6,03 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat fixat de podea şi perete, 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 1 pernă şi 1 plapumă. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 
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Celula nr. 6 (imagini anexa nr. 12) 

Dimensiunile: 

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 13,27 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate fixate de podea şi perete, 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 4 perne şi 4 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă nu erau deţinute persoane. 

     

 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, repararea celulelor nefuncţionale sau sigilarea lor, conform 

standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii încălcărilor drepturilor omului în incinta 

instituţiei date. 
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23. Izolatorul de detenţie preventivă SOROCA 

Data vizitei: 10.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu poliţistul izolatorului de detenţie preventivă – Mihai 

Moisei. Am fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului 

de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, în izolator, la moment erau deţinute 5 

persoane de gen masculin. De regulă, persoanele reţinute sunt deţinute în izolator cel mult 72 ore, 

termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.9  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 28 grade C, iar în afara instituţiei erau + 21 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 54 - 66 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi. Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă 

metalică şi gratii. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece lipseşte camera video 

de supraveghere. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 24,11 m2. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. Zona 1, 2 şi 3 erau supravegheate 

de cîte o cameră video (imagini), în zona cu numărul 4 nu a fost depistată prezenţa unei camere de 

înregistrări video. 

         
                                                           
9
 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 2 veceuri, 1 

cazan electric şi  3 lavoare. 

  

   

Sistemul de ventilare era funcţional, dar nu în toate celulele s-a constatat prezenţa acestuia. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată în conformitate cu prevederile art. 247 al Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443–XV din 24 decembrie 2004, deoarece asigură hrana de 3 ori 

pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită în ospătăria din incinta inspectoratului, cu 

care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de 

către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către angajaţii responsabili 

din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 dulap pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din inox, 1 

masă, 1 cazan electric, un 1 chiuvetă şi o cutie cu veselă. Condiţiile din blocul alimentar sunt 

nesatisfăcătoare.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări era dotat cu o masă şi cîteva scaune fixate de podea, însă nu 

era instalată cameră video, ceea ce constituie o abatere de la recomandările CPT-ului vis-a-vis de 

înregistrarea video şi audio a camerei de întrevederi cu apărătorul. Acest birou avea 2 intrări/ieşiri, 

una ducea în curtea inspectoratului, iar cealaltă în camera pentru păstrarea obiectelor reţinuţilor. 

Punctul medical se afla în incinta inspectoratului. Funcţia de felcer este exercitată, din spusele 

colaboratorilor, de un medic care, la moment, era în concediu, la necesitate, este chemată asistenţa 

medicală urgentă pentru efectuarea diferitor proceduri medicale sau examinarea reţinuţilor la intrare 

în izolator. 

Izolatorul este dotat cu 12 celule, 2 se folosesc pentru reţinuţii administrativ, iar 10 pentru cei cu 

dosare penale.  

Dat fiind faptul că izolatorul de detenţie se află în subsolul inspectoratului, în celule nu pătrunde 

lumina naturală, deci nu există ferestre, ceea ce nu corespunde cu standardele minime de detenţie. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 
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Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, însă nu erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 Suprafaţa fiecărei celulei funcţionale asigură cel puţin 4 m2 pentru fiecare deţinut, dat fiind faptul 

ca în fiecare din aceste celule stau cîte 2 persoane.  

Zona 1: 

Celula nr. 1/1 sigilată 

Celula nr. 1/3 şi Celula nr. 1/4 sunt identice (imagini) 

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 9,04 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

În momentul vizitei, în celula nr. 1/3 erau deţinute 2 persoane şi în celula nr. 1/4 erau deţinute 

alte 2 persoane. 

    

     

Zona 2 

Celula nr. 2/1 cu sigiliu, însă ni s-a permis intrarea în ea (imagini) 
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Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,87 m; 

Suprafaţa totală- 9,07 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 1 plapumă, 1 pernă. 

În momentul vizitei, în celulă nu era deţinută nici o persoană. 

   

 

Celula nr. 2/2 (imagini) 

Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,86 m; 

Suprafaţa totală- 8,68 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă nu era deţinută nici o persoană. 

    

 

Celula nr. 2/3 şi Celula nr. 2/4 sunt identice (imagini) 
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Dimensiunea: 

Înălţimea- 2,86 m; 

Suprafaţa totală- 9,33 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume. 

În momentul vizitei, în celulă nu era deţinută nici o persoană. 

 

    

    

Zona 3 

Celula nr. 3/1  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,86 m; 

Suprafaţa totală- 8,42 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne. 

În momentul vizitei, în celulă nu era deţinută nici o persoană. 

Celula nr. 3/2 (imagini) este folosită în calitate de cameră de păstrare a lucrurilor personale ale 

reţinuţilor.  
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Zona 4 

Celula nr. 4/1 (imagini) şi celula nr. 4/2 (imagini) sunt identice. 

Dimensiunile lor: 

Înălţimea- 2,86 m; 

Suprafaţa totală- 11,63 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn etajată fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat lipsea. 

În momentul vizitei, în celulă nu era deţinută nici o persoană. 
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Celula nr. 4/3 (imagini) este, din spusele personalului, nefucţionabilă. 

     

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu: de amplasat o cameră video în 

curtea de plimbări a reţinuţilor şi alta în camera de interogări/întrevederi; repararea blocurilor 

sanitare din fiecare celulă, amenajarea unui centru medical în incinta izolatorului şi în acest context 

propunem ca celula cu nr. 4/3 să fie amenajată corespunzător şi să fie folosită ca centru medical. 
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24. Izolatorul de detenţie preventivă BRICENI 

Data vizitei: 26.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Inspectorul Operativ de serviciu- Calcovschii Vasilii. Am 

fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment erau deţinute 3 persoane, dintre care 1 

era plecată la judecată. De regulă, persoanele reţinute sunt deţinute în izolator cel mult 72 ore, 

termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.10  

 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 21,2 grade C, iar în afara instituţiei erau + 23 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 51- 53%.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o plasă metalică şi gratii. Deţinuţii sunt supravegheaţi de către camera video. Durata medie 

de plimbare este de aproximativ o oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 36,33 m2. 

     

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

                                                           
10

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. Două camere supraveghează holul 

izolatorului, una este instalată în camera de întrevederi, iar cea de-a patra cameră video 

supraveghează curtea de plimbări. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 2 duşuri. 

 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 2 ori/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 dulap pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din inox, 1 

masă, cîteva scaune, 1 ceainic şi 1 cazan electric. 
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu 1 masă şi 3 scaune fixate de podea, de 

asemenea era instalată 1 cameră video. 

    

Punctul medical se afla în incinta inspectoratului. Funcţia de felcer este exercitată, din spusele 

colaboratorilor, de un medic care, la moment, era plecat. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc-ul era separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Izolatorul este dotat cu 7 celule şi toate sunt funcţionale: 
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Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 6,46 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne. 
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 6,73 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 
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Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 6,2 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne. 

   

    

  

Celula nr. 4, 5, 6  sunt identice (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 6,69 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne, 1 plapumă. 

În celulele nr. 4, 5, 6 era cîte un deţinut, dintre care 1 era escortat la judecată. 
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Celula nr. 7 (imagini anexa nr.11)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 9,12 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 7 saltele, 4 perne. 

 

   

   

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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25. Izolatorul de detenţie preventivă OCNIŢA 

Data vizitei: 25.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful Secţiei Management Operaţional- Ciumac Andrian. 

Am fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de 

detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, în izolator, la moment era deţinută 1 

persoană în celula nr. 2. De regulă, persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult 72 ore, termen 

suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în 

vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.11  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 21 grade C, iar în afara instituţiei erau + 22 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 72%. Caloriferele erau amplasate în fiecare celulă, însă nu erau protejate de o 

carcasă din plăci din oţel, în acest mod nu sunt respectate standardele de detenţie care prevăd că 

aceste calorifere trebuie să fie acoperite. 

Din start, am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imaginea 

alăturată). Pe partea de sus a curţii era instalată o plasă metalică şi gratii. 

Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece lipseşte 

camera video de supraveghere. Din spusele unui reţinut, durata medie 

de plimbare este de aproximativ o oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 

40 m2. 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, 

sistemul anti-incendiar este funcţional. 

Sistemul dublu de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. 

O cameră supraveghează holul izolatorului, cealaltă este instalată în 

camera de întrevederi. 

                                                           
11

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 cazan 

electric şi 1 lavoar. 

       

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalui, de 3 ori/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract 

de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea 

din produsele aduse de către rude, transmiterea 

acestora nu este interzisă sau restricţionată de 

către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imaginea alăturată) era 

dotat cu veselă, 1 masă, şi cîteva scaune. 

Sistemul de ventilare  era funcţional. 
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, 1 

cameră de înregistrări video. 

    

 

Punctul medical se afla în incinta inspectoratului. Funcţia de felcer este exercitată, din spusele 

colaboratorilor, de un medic. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,98 / 1 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind nesatisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, fiind separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Lenjeria de pat se eliberează din start fiecărui reţinut. 

Izolatorul este dotat cu 8 celule: celulele nr. 1, 2 sunt funcţionale, iar celelalte celule sunt sigilate. 

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 6,39 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă, toate fixate de podea şi perete. 
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 15,17 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun, toate fixate de podea şi perete. 

   

    

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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26. Izolatorul de detenţie preventivă RÎŞCANI 

Data vizitei: 20.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful Secţiei Management Operaţional- Chetraru 

Dumitru. Am fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului 

de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, în izolator, la moment nu sunt deţinute 

careva persoane. De regulă, persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult 72 ore, termen suficient 

şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea 

aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.12  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 21 grade C, iar în afara instituţiei erau + 22 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 51%.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o plasă metalică şi gratii. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece 

lipseşte camera video de supraveghere. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de 

aproximativ o oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 28,19 m2. 

    

 

Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

                                                           
12

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. Două camere supraveghează holul 

izolatorului, una este instalată în camera de intrevederi, iar cea de-a patra cameră video 

supraveghează intrarea în izolator. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagine), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului, apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş. 

 

Sistemul de ventilare  nu era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalui, 1 dată/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 dulap pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din inox, 1 

masă, şi 2 scaune lungi.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu 1 masă şi 5 scaune fixate de podea, 

etajeră din lemn pentru aranjarea actelor, 1 cazan electric, 1 safeu şi 1 fotoliu, de asemenea era 

instalată 1 cameră de înregistrări video. 

    

Punctul medical se afla în incinta inspectoratului. Funcţia de felcer este exercitată, din spusele 

colaboratorilor, de un medic care, la moment, era plecat. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,6 / 0,57 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind nesatisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, însă nu erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  
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Izolatorul este dotat cu 7 celule: celulele nr. 1, 2, 3 sunt funcţionale, iar celulele nr. 4, 5, 6 ,7 sunt 

sistate (imagini). 

    

    

 

Celula nr. 1 (imagini anexa nr.6)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 7,08 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 2 plapume. 
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 7,77 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 plapume. 

    

    

Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 7,32 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 
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Recomandări pe termen scurt: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date, de exemplu:  

1. Transformarea unei celule nefucţionale şi amenajarea unui depozit pentru păstrarea 

obiectelor de uz interior sau a lucrurilor reţinuţilor; 

2. Sigilarea celor 3 celule nefuncţionale; 

3. Dat fiind faptul că calitatea iluminării artificiale din cele trei celule funcţionale este 

nesatisfăcătoare, în acest sens ar trebui să fie schimbate  toate becurile pentru a lumina suficient 

celula. 
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27. Izolatorul de detenţie preventivă DROCHIA 

Data vizitei 24.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful adjunct al Inspectoratului- dl. Marin Novac. Am fost 

informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment erau deţinute 5 persoane. De regulă, 

persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult 72 ore, termen suficient şi necesar pentru organul de 

urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau 

învinuit a măsurii de arest preventiv.13 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 19 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica la fel. 

Umiditatea aerului varia între 71%.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o plasă metalică şi gratii. Deţinuţii sunt supravegheaţi de o cameră video. Din spusele unui 

reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 

24,71m2. 

    

 

 

                                                           
13

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, sistemul anti-incendiar este 

funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator sunt instalate şi 

conectate 7 camere video. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 lavoar, 1 

cazan electric şi 2 wc-uri. 

      

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu cîteva dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din 

inox, 1 masă, 1 frigider şi cîteva scaune.  
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Biroul pentru întrevederi şi interogări (imagini) era dotat cu 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, de 

asemenea era instalată 1 cameră de înregistrări video.   

    

Punctul medical (imagini) dispunea de 1 farmacie pentru păstrarea medicamentelor, 1 lavoar, 1 pat 

pentru examinările medicale. De asemenea, punctul medical avea şi o sală de aşteptare. Aici persista 

curăţenia. Funcţia de felcer este exercitată de un medic. 
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Izolatorul este dotat cu 12 celule: celulele nr. 9, 10, 11 sunt funcţionale, iar celulele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 12 sunt sistate (imagini), 
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 iar celula nr. 7 (imagini)  este folosită în cazuri excepţionale, însă, din spusele colaboratorilor, 

aceasta nu a fost folosită cel puţin în ultimii doi ani. 

    

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,9 / 0,88 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind nesatisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc-ul era separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  
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Celula nr. 9 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 13,52 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume, 3 perne. 

În celulă erau 3 deţinuţi. 
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Celula nr. 10 (imagini anexa nr.8)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 14,34 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

În celulă era 1 deţinut. 
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Celula nr. 11 (imagini anexa nr.9)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 14,39 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun. 

Lipsea lenjeria de pat. 

În celulă nu era nici un deţinut. 

 

    

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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28. Izolatorul de detenţie preventivă EDINEŢ 

Data vizitei: 23.09.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Inspectorul serviciului de escortă - Alexandru 

Ghergheligiu- locotenent de poliţie. Am fost informaţi despre activitatea Inspectoratului şi, în special, 

a funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment erau 

deţinute 3 persoane, dintre care 1 era plecată la judecată. De regulă, persoanele reţinute se deţin în 

izolator  cel mult  72 ore, termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru 

acumularea materialului probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest 

preventiv.14  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 24 grade C, iar în afara instituţiei erau + 24 grade C. Umiditatea 

aerului varia între 55- 57%.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o plasă metalică şi gratii. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, astfel s-a 

depistat lipsa unei camere video. Durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. Suprafaţa 

totală a curţii este de 18,64 m2. 

        

 

                                                           
14

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Din spusele colaboratorilor de poliţie din cadrul acestui Inspectorat, 

sistemul anti-incendiar este funcţional. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. O cameră 

supraveghează holul izolatorului, iar cea de-a doua este instalată în camera 

de întrevederi. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imaginea alăturată), starea căreia s-a 

dovedit a fi nesatisfăcătoare. La momentul deschiderii robinetului din duş 

apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş. 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3 ori/zi, însă un deţinut a 

infirmat acest fapt și ne-a zis este hrănit doar 1 dată/zi. Alimentarea se face din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.   

În blocul alimentar (imagini) se efectuau lucrări de reparaţie în momentul vizitei de monitorizare. 

    

În punctul medical sefăcea la moment lucrări de reparaţie. Funcţia de felcer este exercitată de un 

medic. 
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Biroul de anchetă, fiind recent reparat și încă persista un miros de vopsea (imagini), era dotat cu 1 

masă fixată de podea, de asemenea era instalată 1 cameră video. 

 

 

Izolatorul este dotat cu 4 celule funcţionale, dintre care în celula nr. 2 se fac lucrări de reparaţie. 

 

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 22,02 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi, 1 masă și 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume și 1 pernă. 

În celulă era deţinută 1 persoană. 
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Celula nr. 2 (imagini anexa nr.6)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 13,79 m2. 

Componenţa mobilierului: 3 paturi și 1 masă. 

Lenjeria de pat lipsea. 

         
 

Celula nr. 3 (imagini anexa nr.7)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 17,51 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi etajate și 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 perne și 2 plapume. 

În celulă erau deţinute 2 persoane. 

   â  
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Celula nr. 4  (imagini anexa nr.8)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 16,93 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi și 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea și 1 plapumă. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,89 m/ 0,95 m. 

       

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, însă nu erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Dat fiind faptul că suprafaţa totală a celulelor trebuie să asigure nu mai puţin de 4 m2 pentru 

fiecare deţinut, aici, de această cifră s-a ţinut cont atunci cînd au fost instalate paturile. 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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29. Izolatorul de detenţie preventivă COMRAT 

Data vizitei: 08.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful IDP- dl. Căinac Alexandru. Dînsul ne-a informat 

despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În 

timpul discuţiilor s-a constatat că, la moment, erau reţinute  trei persoane.  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 18 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 18 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 57 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o plasă şi gratii metalice. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu 

există cameră video. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 45,22 m2. 

    

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator este instalată şi 

conectată 1 cameră video care permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghează camera de anchetă.  

Sistemul de ventilare era funcţional. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia era nesatisfăcătoare. La momentul 

deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 3 lavoare şi 2 wc. 

    

    

       

 

Punctul medical dispunea de 1 masă, 1 safeu pentru păstrarea medicamentelor şi 1 pat pentru 

examinare. Starea căruia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 
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de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu  1 masă, 1 dulap, 1 lavoar şi 1 frigider. 

   

    

 

 

Camera de anchetă (imagini ) era dotată cu 1 masă, 2 scaune fixate de podea şi 1 cameră video. 
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Izolatorul este dotat cu 11 celule, dintre care doar celulele nr. 1, 2, 3, 4  sunt funcţionale, restul: 

celulele nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sunt nefuncţionale şi sigilate.  

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,7 m; 

Suprafaţa totală- 13,46 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat şi 1 pat simplu, 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 1 plapumă şi 1 pernă. 

În celulă era 1 reţinut. 

    

 

Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,7 m; 

Suprafaţa totală- 6 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat simplu şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea, 1 plapumă. 
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Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,7 m; 

Suprafaţa totală- 13,21 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 4 plapume. 

În celulă erau 2 deţinuţi. 
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Celula nr. 4 (imagini) este folosită, din spusele colaboratorilor, în cazul în care sunt mai mulţi 

reţinuţi, iar celelalte trei celule funcţionale sunt pline.  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 5,1 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat în stare foarte rea. 

   

    

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,8 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul era instalat în interiorul celulei 

funcţionale. De asemenea, acestea erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. De exemplu: amenajarea unui punct medical 

şi angajarea unui medic care ar exercita funcţia de felcer, repararea blocului sanitar. 
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30.  Izolatorul de detenţie preventivă CANTEMIR 

Data vizitei: 02.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful IDP- dl. Tomoianu Anatol. Dînsul ne-a informat 

despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În 

timpul discuţiilor s-a constatat că, la moment, nu erau reţinute  careva persoane.  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 16,7 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 15 grade 

C. Umiditatea aerului varia între 57 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru 

deţinuţi (imagine). Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice. Deţinuţii sunt 

supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece 

nu există cameră video. Din spusele unui reţinut, 

durata medie de plimbare este de aproximativ o 

oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 17,01 m2. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator sunt instalate şi 

conectate 5 camere video: 2 camere video permit vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-

a treia supraveghează camera de anchetă.  

Blocul alimentar (imaginea alăturată) era 

dotat cu  1 masă, 1 dulap, 1 frigider, plită şi 

ceainic electric.  

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din 

spusele personalului, de 3/zi, din contul 
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mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este 

pregătită şi adusă de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă 

și alimentarea din produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau 

restricţionată de către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 2 duşuri şi 2 wc. 

 

     

 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Camera de anchetă (imagini) era dotată cu 1 masă, 3 scaune fixate de podea şi 1 cameră video. 
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Punctul medical (imagine) dispunea de 1 masă, 1 safeu şi 1 farmacie pentru păstrarea 

medicamentelor, 1 lavoar şi 1 pat pentru examinare. 

 

Izolatorul este dotat cu 6 celule, dintre care doar celulele nr. 1, 2, 3, 4  sunt funcţionale, restul sunt 

nefuncţionale şi sigilate.  

 

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,68 m; 

Suprafaţa totală- 12,1 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

    

 

Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,68 m; 
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Suprafaţa totală- 9,7 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

    

 

Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,68 m; 

Suprafaţa totală- 8,95 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

    

 

Celula nr. 4 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,68 m; 

Suprafaţa totală- 10,75 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 
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În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul era instalat în interiorul celulei 

funcţionale. De asemenea, acestea erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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31. Izolatorul de detenţie preventivă CIMIŞLIA 

Data vizitei: 03.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu Inspector al Serviciului de escortă al IDP- dl. Cazacu Iurie. 

Dînsul ne-a informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de 

detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, la moment, erau reţinute 6 persoane. De 

regulă, persoanele reţinute sunt deţinute în izolator cel mult 72 ore, termen suficient şi necesar 

pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea aplicării faţă 

de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.15 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 17 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 15 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 57 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru 

deţinuţi (imagine). Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice. Deţinuţii sunt 

supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece 

nu există cameră video. Din spusele unui reţinut, 

durata medie de plimbare este de aproximativ o 

oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 14,42 m2. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator este instalată şi 

conectată 1 cameră video care permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghează camera de anchetă. 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Au fost evaluate condiţiile din baie, starea căreia era satisfăcătoare. La momentul deschiderii 

robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 lavoar şi 1 wc. 

                                                           
15

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar lipseşte, din spusele colaboratorilor mîncarea este adusă de la cantină este 

distribuită direct reţinuţilor, fără a fi depozitată. 

Camera de anchetă (imagine) era dotată cu 1 masă şi 3 scaune fixate de podea, de asemenea era 

instalată 1 cameră de înregistrări video. 

 

Punctul medical (imagini) dispunea de 1 masă, 1 farmacie, 1 pat pentru examinările medicale şi un 

frigider pentru păstrarea medicamentelor. Funcţia de felcer este exercitată de un medic. Condiţiile de 

aici erau satisfăcătoare. 

    



216 
 

    

 

 

Izolatorul este dotat cu 8 celule: celulele nr. 1, 2, 3, 4 sunt funcţionale, iar celulele nr. 5, 6, 7, 8 sunt 

sistate. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc-ul era separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

De asemenea, ne-a fost prezentată o celulă de detenţie 

provizorie(imaginea alăturată). Din spusele colaboratorilor, 

aici, persoanele se reţin pe un termen de pînă la 3 ore. Aceasta 

era dotată cu 2 scaune fixate de podea şi perete. 
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Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,6 m; 

Suprafaţa totală- 11,52 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 4 plapume şi 4 perne. 

În celulă erau 3 reţinuţi. 
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,63 m; 

Suprafaţa totală- 12,8 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele. 

    

 

Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,61 m; 

Suprafaţa totală- 11,29 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate şi 1 masă. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume. 

În celulă erau 3 reţinuţi. 
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Celula nr. 4 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,62 m; 

Suprafaţa totală- 12,41 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lipsea lenjeria de pat. 

    

 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. De exemplu: sigilarea celulelor cărora le-a 

fost sistată activitatea. 
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32. Izolatorul de detenţie preventivă TARACLIA 

Data vizitei: 04.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu vicecomisarul şi şeful secţiei cadre al IDP- dl. Ceolac 

Vasile, căpitan de poliţie. Dînsul ne-a informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a 

funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment nu 

erau deţinute careva persoane. De regulă, persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult  72 ore, 

termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.16 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 19 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 15 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 52 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu există 

cameră video. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 17,75 m2. 

    

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator sunt instalate şi 

conectate 2 camere video, una permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghea camera de anchetă. 

                                                           
16

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imaginea alăturată), starea 

căreia era satisfăcătoare. În momentul deschiderii robinetului din duş 

apeductul funcţiona. Baia dispunea de 2 duşuri şi 1 wc. 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, 

de 3/zi, din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea 

normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. 

Este posibilă și alimentarea din produsele aduse de către rude, 

transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar era dotat cu cîteva dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei , 1 masă, 

cîteva scaune, 1 microundă, 2 lavoare, plită şi ceainic electric.  

Camera de anchetă era dotată cu 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, de asemenea era instalată 1 

cameră de înregistrări video. 

Punctul medical (imagini) dispunea de1 masă, 1 farmacie, 1 pat pentru examinările medicale. 

Funcţia de felcer este exercitată de un medic. Condiţiile de aici erau satisfăcătoare. 
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Izolatorul este dotat cu 9 celule: celulele nr. 1, 2, 3, 4 sunt funcţionale, iar celulele nr. 5, 6, 7, 8, 9 

sunt sistate şi sigilate.  

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, wc-ul era separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

De asemenea, la intrare în inspectorat am depistat prezenţa unei celule de detenţie provizorie. Din 

spusele colaboratorilor, aici, persoanele se reţin pe un termen de pînă la 3 ore. Aceasta era dotată cu 

2 laiţe fixate de podea şi perete. 

 

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,05 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,13 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

     

 

Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,13 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 
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Celula nr. 4 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,13 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate. 

Lenjeria de pat disponibilă: 4 saltele, 2 plapume şi 2 perne. 

     

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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33. Izolatorul de detenţie preventivă CAHUL 

Data vizitei: 07.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful secţiei management operaţional al IDP- dl. Ciobanu 

Iurie, căpitan de poliţie. Dînsul ne-a informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a 

funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment nu 

erau deţinute careva persoane. De regulă, persoanele sunt deţinute în izolator cel mult 72 ore, 

termen suficient şi necesar pentru organul de urmărire penală întru acumularea materialului 

probatoriu în vederea aplicării faţă de bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.17 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 19 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica la fel. 

Umiditatea aerului varia între 71 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu există 

cameră video. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 25,88 m2. 

   

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator erau instalate şi 

conectate 3 camere video, ele permit vizualizarea întregului spectru al holului. 

                                                           
17

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu 1 maşină de spălat, cîteva dulapuri pentru păstrarea 

tacîmurilor şi a veselei , 1 masă, cîteva scaune, 1 lavoar, 1 cazan electric.  

    

    

 

Au fost evaluate condiţiile din baie, starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. La momentul 

deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş. 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Două camere de anchetă (imagini) erau dotate cu cîte 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, de 

asemenea era instalată 1 cameră de înregistrări video, însă aceasta era deconectată. 
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Punctul medical (imagini) dispunea de 1 masă, 1 farmacie, 1 pat pentru examinările medicale şi 1 

lavoar. Funcţia de felcer este exercitată de un medic.  

    

 

Izolatorul este dotat cu 12 celule: celulele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sunt funcţionale, iar celulele nr. 7, 8, 9, 

10, 11, 12 sunt sistate şi sigilate.  

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,95 m; 
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Suprafaţa totală- 9,80 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 

    

    

 

Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,95 m; 

Suprafaţa totală- 9,46 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 
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Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,95 m; 

Suprafaţa totală- 9,62 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 

    

 

Celula nr. 4  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,90 m; 

Suprafaţa totală- 9,61 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat.  

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 

 

Celula nr. 4 A era folosită în calitate de depozit pentru păstrarea obiectelor de uz intern. 

 

Celula nr. 5 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 9,51 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat.  

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 
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Celula nr. 6 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 2,95 m; 

Suprafaţa totală- 9,98 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat.  

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 

 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, acestea erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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34. Izolatorul de detenţie preventivă VULCĂNEŞTI 

Data vizitei: 11.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful adjunct al IDP, dl. Afanasie Palic. Dînsul ne-a 

informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că la moment nu erau deţinute careva persoane. De 

regulă, persoanele reţinute se deţin în izolator cel mult  72 ore, termen suficient şi necesar pentru 

organul de urmărire penală întru acumularea materialului probatoriu în vederea aplicării faţă de 

bănuit sau învinuit a măsurii de arest preventiv.18 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 20 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 18 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 56 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi(imagini). Pe partea de sus a curţii erau 

instalate gratii metalice. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu există 

cameră video. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 26,55 m2. 

    

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator sunt instalate şi 

conectate 2 camere video, una permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghea camera de anchetă. 

                                                           
18

 INSTRUCŢIUNI privind activitatea izolatoarelor de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie. Capitolul I. 
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Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare. La 

momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 1 lavoar, 1 

cazan electric şi 2 wc-uri. 

       

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor se efectuează, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea acestora nu este interzisă sau restricţionată de către 

angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu cîteva dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei , 2 

mese şi 4 scaune. Condiţiile erau nesatisfăcătoare.  
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Camera de anchetă (imagini) era dotată cu 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, de asemenea era 

instalată 1 cameră de înregistrări video. Aceasta necesită a fi reprată și mobilată. 

    

 

Punctul medical dispunea de 1 farmacie pentru păstrarea medicamentelor, 1 lavoar, 1 pat pentru 

examinările medicale. Funcţia de felcer este exercitată de un medic. 

Izolatorul este dotat cu 5 celule: celulele nr. 1, 2 sunt funcţionale, iar celulele nr. 3, 4, 5 (imagini) 

sunt sistate şi sunt folosite în calitate de depozit pentru păstrarea obiectelor de uz intern. 
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Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3,23 m; 

Suprafaţa totală- 16,05 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun. 

    

    

 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, însă acestea nu sunt separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

Din spusele colaboratorilor, lenjeria de pat se distribuie fiecărui reţinut la intrare în celulă.  
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Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3,23 m; 

Suprafaţa totală- 16,48 m2. 

Componenţa mobilierului: 2 paturi etajate, 1 masă şi 1 scaun. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 1,5 m. 

    

    

 

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. 
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35. Izolatorul de detenţie preventivă CEADÎR-LUNGA 

Data vizitei: 15.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu angajatul IDP- dl. Chiseev Grigore. Dînsul ne-a informat 

despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie provizorie. În 

timpul discuţiilor s-a constatat că, la moment, nu erau reţinute careva persoane.  

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 16 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 17 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 63 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru 

deţinuţi (imaginea alăturată). Pe partea de sus a 

curţii era instalată o tablă metalică. Deţinuţii sunt 

supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu 

există cameră video. Din spusele unui reţinut, 

durata medie de plimbare este de aproximativ o 

oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 25,24 m2. 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator este instalată şi 

conectată 1 cameră video care permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghează camera de anchetă.  

Camera de anchetă era sigilată. 

Sistemul de ventilare era funcţional. 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia era satisfăcătoare. La momentul 

deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia dispunea de 1 duş, 2 lavoare şi 2 wc. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea 

acestora nu este interzisă sau restricţionată de 

către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imaginea alăturată) era 

dotat cu  2 mese, 1 dulap, cîteva scaune şi 

veselă de unică folosinţă. 

Punct medical (imagini) era dotat cu  1 masă şi cîteva scaune, dulap, safeu şi farmacie pentru 

păstrarea medicamentelor. Starea căruia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. 
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Izolatorul este dotat cu 10 celule, dintre care doar o celulă este funcţională, restul sunt 

nefuncţionale.  

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau instalate în interiorul celulei 

funcţionale.  De asemenea, veceul era separat de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

De asemenea, la intrare în inspectorat am depistat prezenţa unei celule de detenţie provizorie 

(imagini). Din spusele colaboratorilor, aici, persoanele se reţin pe un termen de pînă la 24 ore: 

Înălţimea- 1,97 m; 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat şi 1 pat simplu, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume şi 3 perne. 
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Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 13,25 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat şi 1 pat simplu, 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 3 saltele, 3 plapume şi 3 perne. 

   

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. De exemplu: repararea blocului alimentar. 
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36. Izolatorul de detenţie preventivă BASARABEASCA 

Data vizitei: 16.10.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu poliţistul de serviciu al IDP- dl. Dimoglo Dumitru. Dînsul 

ne-a informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie. În timpul discuţiilor s-a constatat că, la moment, nu erau deţinute careva persoane. De 

regulă, din spusele colaboratorului, persoanele reţinute se ţin în izolator  pînă la 6-7 zile. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Inspectoratul în întregime este conectat la sistemul de încălzire autonom, în izolator şi în celule 

temperatura aerului era în jur de + 15 grade C, iar în afara instituţiei termometrul indica + 16 grade C. 

Umiditatea aerului varia între 63 %.  

Din start am vizitat zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii era 

instalată o tablă metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi doar de către gardieni, deoarece nu există 

cameră video. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o oră/zi. 

Suprafaţa totală a curţii este de 25,24 m2. 

    

 

Sistemul de supraveghere video este, de asemenea, funcţional. În izolator este instalată şi 

conectată 1 cameră video care permite vizualizarea întregului spectru al holului, iar cea de-a doua 

supraveghează camera de anchetă. Şi intrarea în curtea de plimbare a reţinuţilor este supravegheată 

de o cameră video. 



241 
 

Au fost evaluate condiţiile din baie (imagini), starea căreia s-a dovedit a fi nesatisfăcătoare şi 

persista un miros urît. La momentul deschiderii robinetului din duş apeductul funcţiona. Baia 

dispunea de 2 duşuri, 1 lavoar şi 2 wc. 

    

 

Nu există punct medical. 

Sistemul de ventilare, din spusele colaboratorilor, era funcţional. 

Alimentarea deţinuţilor se efectuază, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii. Este posibilă și alimentarea din 

produsele aduse de către rude, transmiterea 

acestora nu este interzisă sau restricţionată de 

către angajaţii responsabili din Inspectorat.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu masă, 

cîteva dulapuri pentru păstrarea veselei  şi a 

tacîmurilor, un lavoar. Starea căruia s-a dovedit a fi 

satisfăcătoare. 
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Camera de anchetă (imagini) era dotată cu 1 masă şi 2 scaune fixate de podea, de asemenea era 

instalată 1 cameră de înregistrări video şi un safeu. 

    

 

Izolatorul este dotat cu 7 celule funcţionale. 

 

Celula nr. 1 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 6,55 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat şi 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele, 2 plapume. 

    

 

Celula nr. 2 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 
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Suprafaţa totală- 6,61 m2.  

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat şi 1 masă şi 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea şi 1 plapumă.. 

    

    

 

Celula nr. 3 (imagini)  

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 7 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea. 
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Celula nr. 4 nu a putut fi deschisă din motive tehnice. 

 

Celula nr. 5 (imagini) 

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 6,67 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea. 

    

 

Celula nr. 6 (imagini) 

Dimensiunea:  

Înălţimea- 3 m; 

Suprafaţa totală- 6,81 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 laiţă din lemn fixată de podea şi perete. 

Lenjeria de pat disponibilă: 1 saltea. 
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În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,5 / 0,9 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat de-asupra uşii, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau nesatisfăcătoare. Veceul şi lavoarul funcţionau doar în interiorul 

celulelor nr. 6 şi 7.  În celula nr. 1 şi 2 wc-urile nu funcţionau. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  

 

Recomandări pe termen lung: În cazul acordării resurselor financiare, ar fi necesară ajustarea 

tuturor condiţiilor din izolator, conform standardelor naţionale şi internaţionale, în scopul prevenirii 

încălcărilor drepturilor omului în incinta instituţiei date. De exemplu: repararea celulelor nr. 3, 4, 5, 6 

în întregime. 
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37. Izolatorul de detenţie preventivă al Direcţiei de Poliţie Municipiul Chişinău 

Data vizitei: 13.11.2013 

Pe parcursul vizitei au avut loc discuţii cu şeful izolatorului- dl. Eduard Iarmenco. Dînsul ne-a 

informat despre activitatea Inspectoratului şi, în special, a funcţionării izolatorului de detenţie 

provizorie, de asemenea ne-a adus la cunoştinţă că în momentul vizitei erau deţinute 38 persoane, 

dintre care 4 erau condamnaţi. 

Constatări generale ale condiţiilor de detenţie: 

Sistemul de supraveghere video este funcţional. Întreg izolatorul, chiar şi celulele arau 

supravegheate de camere video. 

Şi sistemul de alarmă (imagini) este, la fel, funcţional. Pe holul izolatorului erau amplasate cîteva 

butoane de alarmă, acestea sunt folosite la necesitate. 
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Izolatorul este în permanenţă aerisit, iar sistemul de ventilare a fost conectat şi a fost posibilă 

verificarea funcţionalităţii acestuia.  

Au fost evaluate condiţiile din baie(imagine), starea căreia s-a dovedit a fi satisfăcătoare. Baia 

dispunea de 3 duşuri, apă caldă şi apă rece. 

 

 

Inspectoratul, în întregime, este conectat la sistemul de încălzire centralizat. 

Zona de plimbare pentru deţinuţi (imagini). Pe partea de sus a curţii erau instalate gratii şi plasă 

metalică. Deţinuţii sunt supravegheaţi de către gardieni şi de camera video, care era instalată pe 

partea de sus a curţii. Din spusele unui reţinut, durata medie de plimbare este de aproximativ o 

oră/zi. Suprafaţa totală a curţii este de 56,15 m2. 
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Alimentarea deţinuţilor este efectuată, din spusele personalului, de 3/zi, din contul mijloacelor 

bugetului de stat, cu respectarea normelor minime stabilite de Guvern. Hrana este pregătită şi adusă 

de la o ospătărie cu care este încheiat un contract de prestări servicii.  

Blocul alimentar (imagini) era dotat cu cîteva dulapuri pentru păstrarea tacîmurilor şi a veselei  din 

inox, masă, 1 frigider, 1 aragaz şi 2 lavoare. 

    

 

Instituţia dispune de 4 birouri pentru măsuri de urmărire penală. Aceste birouri sunt dotate cu cîte 

1 masă şi 2 scaune, de asemenea sunt instalate camere de înregistrări video şi perete cu geam 

fumuriu. 

Punctul medical dispunea de 1 masă, 1 farmacie, 1 sală pentru examinări medicale, 1 lavoar. Starea 

s-a dovedit a fi satisfăcătoare. 

Izolatorul este dotat cu 22 celule, dintre care 21 sunt funcţionale şi 1 nefuncţională, sistată. 

În fiecare celulă există ferestre acoperite cu gratii şi cu deschiderea din exterior, mărimea cărora 

variază între 0,8 / 0,8 m. 

Sursa de iluminare artificială în fiecare celulă este reprezentată de un bec, montat pe tavan, 

calitatea iluminării fiind satisfăcătoare. 

Condiţiile sanitaro-igienice erau satisfăcătoare. Veceul şi lavoarul erau amplasate în interiorul 

fiecărei celule, acestea erau separate de restul celulei printr-un perete din beton. 

La intrarea în celule sunt montate uşi din metal, dotate cu lacăte de tip zăvor şi lacăt, fiind 

asigurată deschiderea acestora doar din exterior.  
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Din considerentul că toate celulele sunt asemănătoare, ca model ne-au fost prezentate 2 celule: 

pentru 2 persoane şi, respectiv, pentru 8 persoane. Aceste celule, în momentul vizitei, erau libere. 

 

 

 

Celula nr. 1- model celulă pentru 2 persoane, (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 13,18 m2. 

Componenţa mobilierului: 1 pat etajat, 1 masă, 2 scaune. 

Lenjeria de pat disponibilă: 2 saltele şi 2 perne. 
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Celula nr. 9 - model celulă pentru 2 persoane, (imagini)  

Dimensiunea: Suprafaţa totală- 31,74 m2. 

Componenţa mobilierului: 4 paturi etajat, 1 masă şi 4 scaune. 

Lenjeria de pat lipsea. 

    

    

 

De asemenea, izolatorul dispune de 3 celule pentru detenţie provizorie. În aceste celule, 

persoanele se reţin nu mai mult de 3 ore (imagini).  
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