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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind vizita realizată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Ungheni 

 

Prezenta Notă informativă a fost elaborată ca rezultat al vizitei de monitorizare 

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

cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Ungheni (IDP 

al IP Ungheni) la data de 25.04.2019. 

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

Consultant în cadrul Programului de Monitorizare și Raportare IDOM, Andrei 

Lungu– Avocat în Programul de Litigare și Advocacy, IDOM. 

Vizita a avut drept scop monitorizarea situației de ansamblu în cadrul IDP al IP 

Ungheni, în vederea neadmiterii torturii și altor pedepse crude, inumane sau 

degradante. 

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

în vederea asigurării accesului neîngrădit la toate spațiile instituției și furnizarea 

operativă a informațiilor solicitate. 

IDP al IP Ungheni este compus dintr-un număr total de 5 celule în care se pot deține 

maxim 13 persoane.  La momentul vizitei în cadrul IDP al IP Ungheni se desfășurau 

lucrări de reparație capitală a întregului izolator, în corespundere cu reorganizarea și 

regionalizarea IDP-urilor. Pe durata lucrărilor de reparație toate persoanele reținute 

sunt escortate și plasate la IDP al IP Nisporeni.  

Conform Planului de acţiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului şi 

discriminării faţă de persoanele aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017-2020, 

aprobat prin HG nr. 748  din  20.09.2017 şi al Strategiei de dezvoltare a Poliţiei 

pentru anii 2016-2020, în perioada anilor 2017-2020 vor fi renovate și reconstruite 

un minim de 14 izolatoare de detenție provizorie din republică, printre care și IDP 

Ungheni, care urmează a fi dat în exploatare în anul 2019. 

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