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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Fălești 

 

Prezenta Notă informativă a fost elaborată în rezultatul vizitei de monitorizare 

realizate de echipa Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) în 

cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Fălești din 

data de 05.04.2019. 

Vizita de monitorizare a fost realizată în următoarea componență: Radu Bobeică – 

Consultant în cadrul Programului de Monitorizare și Raportare IDOM, Valerian 

Mămăligă – Avocat în Programul de Litigare și Advocacy, IDOM 

Vizita a avut drept scop monitorizarea și evaluarea implementării recomandărilor 

expuse anterior în Raportul privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de 

Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Fălești în anul 2018, în vederea 

neadmiterii torturii și altor pedepse crude, inumane sau degradante. 

Echipa IDOM apreciază deschiderea spre colaborare a angajaților IP și IDP Fălești 

în vederea asigurării accesului neîngrădit la toate spațiile de detenție și furnizarea 

operativă a informațiilor solicitate. 

La momentul vizitei în cadrul IDP Fălești se afla o persoană. Avocatul din partea 

IDOM a discutat cu aceasta și nu au fost comunicate careva probleme privind 

condițiile de detenție sau aflarea sa în custodia poliției.   

În rezultatul vizitei realizate în cadrul IDP Fălești, de către echipa IDOM au fost 

constatate îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește următoarele aspecte: 

1. Pe coridorul izolatorului și în unele celule de detenție era curățenie.  

2. Sistemul de ventilare care era în stare funcțională și asigura încăperile cu aer 

din exterior. 
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3. Prezența și afișarea în coridorul și camera de audieri a IDP Fălești a afișelor 

întitulate Scrisori de drepturi pentru persoanele aflate în custodia poliției. În 

acest sens persoana deținută la momentul vizitei echipei IDOM, a confirmat 

că a luat cunoștință de informația privind drepturile sale la momentul plasării 

în izolator. 

4. Existența spațiilor pentru păstrarea bunurilor personale ale persoanelor 

deținute. 

5. Amenajarea acoperișului pentru adăpost pe timp de precipitații din curtea 

pentru plimbare în aer liber pentru persoanele deținute din cadrul izolatorului.  

6. Completarea cu acuratețe a registrelor interne din cadrul izolatorului. 

7. Cunoașterea de către angajații IDP Fălești a prevederilor Regulamentului cu 

privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, aprobat prin Ordinul 

interinstituțional nr. 77/572/408/639-o/197/1589 din 31.12.2013 și existența 

în acest sens a unui Registru specializat al plîngerilor deținuților, conform 

actului normativ menționat supra. 

8. Păstrarea Registrului medical și a altor documente de profil medical în safeul 

din cabinetul felcerului, angajat al instituției, situație ce denotă respectarea 

confidențialității datelor cu caracter medical. 

9. Cunoașterea de către angajații IDP Fălești a dreptului privind  examinarea 

medicală obligatorie a persoanelor reținute la intrarea și ieșirea din izolator. 

În acest sens persoana deținută în izolator la momentul vizitei echipei de 

monitorizare a confirmat faptul că a fost examinată medical și fișa medicală a 

fost anexată la dosarul personal.  

 

Astfel, cu referire la aspectele constatate în cadrul vizitei de monitorizare, echipa 

IDOM apreciază progresele înregistrate în vederea implementării recomandărilor 

conținute în Raportul privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție 

Provizorie al Inspectoratului de Poliție Fălești în anul 2018.  

Totodată, echipa de monitorizare nu a constatat careva schimbări esențiale în ceea 

ce privește celelalte recomandări relatate în Raportul menționat supra. Astfel, 

situația de fapt și circumstanțele relatate anterior privind condițiile generale de 

detenție creează premise directe privind posibiltatea afectării stării de sănătate a 

persoanelor plasate în IDP Fălești și aplicării relelor tratamente asupra acestora. 
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Reieșind din cele relatate și în vederea excluderii circumstanțelor care ar putea creea 

premise de aplicare a relelor tratamente și lezare a demnității umane a persoanelor 

deținute, IDOM recomandă revizuirea repetată de către autoritățile IP și IDP Fălești 

a Raportului elaborat ca urmare a vizitei efectuate în anul 2018, și înlăturarea tuturor 

neajunsurilor constatate.  

 

Anexe: 9 Fotografii realizate în timpul vizitei la IDP al IP Fălești 
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