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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului 

de Poliție Florești 

 

 

Informații despre vizită 

Data vizitei: 01.03.2019 

Durata vizitei: 15.55 – 16.50 

Membrii echipei de monitorizare: Dumitru Russu, Natalia Conea-Bușilă, Radu Bobeică 

- reprezentanți ai Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. 

 

Obiectivele vizitei 

Monitorizarea și evaluarea implementării recomandărilor expuse anterior în Raportul 

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului 

de Poliție Florești în anul 2018, privind îmbunătățirea condițiilor de detenție, 

neadmiterea torturii și altor pedepse crude, inumane sau degradante. 

Constatări generale 

Membrii grupului de monitorizare apreciază progresul realizat de conducerea 

Inspectoratului de Poliție Florești în ceea ce privește menținerea cu resurse materiale 

limitate a izolatorului de detenție în stare funcțională, precum și efortul depus pentru a 

asigura condițiile minime de detenție pentru persoanele aflate în custodia poliției. 

 

La momentul vizitei în izolator nu se dețineau careva persoane.  

În rezultatul vizitei realizate în cadrul IDP Florești, de către echipa de monitorizare au 

fost constatate îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește următoarele aspecte: 

1. Pe coridorul izolatorului și în celulele de detenție era curățenie și aerul din interior 

era proaspăt (cu excepția veceului comun); 

2. Lengeria de pat și saltelele erau curate;  

3. Afișarea pe pereții din coridorul IP Florești și în camera de audieri a IDP Florești 

a afișelor întitulate Scrisori de drepturi pentru persoanele aflate în custodia poliției;  

mailto:info@idom.md
http://www.idom.md/


INSTITUTUL PENTRU DREPTURILE 
OMULUI DIN MOLDOVA 

MOLDOVAN INSTITUTE  
FOR HUMAN RIGHTS 

IDOM 
 

str. Mitropolit Dosoftei, 95A, MD–2004, Chisinau, Moldova, 

tel./fax: + 373 22 244 911; +373 838 408; +373838 409 

e-mail: info@idom.md, pagina web: www.idom.md 

2 
 

4. Cunoașterea de către angajații IDP Florești 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; 

5. Cunoașterea de către angajații IDP Florești a dreptului privind  examinarea 

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

 

Constatări ca rezultat al examinării registrelor din cadrul IDP Florești:  

Registrul medical 

1. Conform datei de pe foaia de copertă, Registrul medical datează din anul 2015 și 

este aprobat conform Anexei nr. 15 la Instrucțiunea privind activitatea 

Izolatoarelor de detenție provizorie a MAI; 

2. În majoritatea înscrierilor făcute în registru lipsesc informațiile privind ora și data 

adresării persoanei pentru asistența medicală, în unele cazuri și data plasării în IDP; 

3. Informația completată în registru nu corespunde întotdeauna cu rubricile existente, 

unele rubrici fiind necompletate (de ex. Rubrica Acuzele stabilite la intrarea în 

izolator). 

Registrul de evidență a persoanelor reținute în IDP al IP Florești 

1. La unele persoane lipsesc înscrierile privind data și ora eliberării din IDP Florești 

(la momentul examnării registrului la 15 persoane lipsea informația respectivă); 

2. Lipsește informația privind funcționarul care a reținut persoana (cel puțin la 7 

persoane lipsea informația respectivă). 

Registrul de evidență a persoanelor plasate în IDP al IP Florești 

1. Ca urmare a confruntării datelor din Registrul de evidență a persoanelor reținute 

în IDP al IP Florești, s-a constatat că la cel puțin 5 persoane nu erau înscrieri 

privind data și ora eliberării; 

2. Conform înscrierilor din registru, s-a constatat deținerea persoanelor în cadrul 

IDP Florești peste termenul de 72 de ore la 5 persoane – respectiv: 2 persoane 
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– au fost deținute 4 zile, o persoană – a fost deținută 13 zile și alte 2 persoane – 

au fost deținute cîte 5 zile. 

 

Totodată, în rezultatul vizitei la IDP Florești, echipa de monitorizare nu a constatat careva 

schimbări esențiale în ceea ce privește celelalte recomandări relatate în Raportul întocmit 

de IDOM privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Florești din anul 2018.  

 

Astfel, situația de fapt și constatările relatate anterior privind condițiile generale de 

detenție, creează premise directe privind posibilitatea aplicării relelor tratamente și lezării 

demnității umane a persoanelor plasate în IDP Florești. 

 

Reieșind din cele expuse supra, IDOM recomandă revizuirea repetată de către autoritățile 

IP și IDP Florești a Raportului elaborat ca urmare a vizitei realizate în anul 2018, și 

înlăturarea tuturor neajunsurilor constatate în rezultatul ambelor vizite de monitorizare. 

 

 

Anexe: 10 Fotografii realizate în timpul vizitei la IDP al IP Florești 
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