
1 
 

 

                    
 

          

  

 

 

 

 

RAPORT 

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție 

Basarabeasca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chișinău 2019 

 



2 
 

INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ 

 

 

Data vizitei: 02.05.2019 

Durata vizitei: 13:30 – 14:10 

Membrii echipei de monitorizare: Radu Bobeică – Consultant în cadrul Programului de 

Monitorizare și Raportare IDOM, Olesea Doronceanu – Avocată în Programul de Litigare și 

Advocacy, IDOM 

 

Scopul vizitei:  

 

- Monitorizarea situației de ansamblu din cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Basarabeasca (în continuare IDP Basarabeasca) în vederea 

neadmiterii torturii și altor pedepse crude, inumane sau degradante 

- Formularea unor recomandări privind îmbunătățirea condițiilor de detenție și asigurarea 

respectării drepturilor omului din cadrul IDP Basarabeasca 

 

Constatări generale 

Izolatorul de detenție provizorie al Inspectoratului de Poliție Basarabeasca este situat în demisolul 

clădirii. Izolatorul este compus din 6 celule, dintre care 2 celule erau funcționabile, un spațiu de 

repartizare a hrănii și spațiul pentru baie. Instituția este conectată la sistemul de încălzire 

centralizat.    

În cadrul vizitei, echipei de monitorizare i-a fost comunicat că reparații capitale în izolatorul de 

detenție nu au fost efectuate de o perioadă mai îndelungată. Din bugetul instituției se alocă mijloace 

financiare doar pentru reparații curente.  

În interiorul inspectoratului sunt panouri destinate pentru afișarea materialelor informative cu 

privire la drepturile persoanelor aflate în custodia poliției și instituțiile la care ar putea reclama 

încălcările de drepturile omului.  

La momentul vizitei în izolator nu erau deținute careva persoane.  

Condițiile materiale în celule  

Izolatorul de detenție provizorie este amplasat în demisolul clădirii inspectoratului de poliție, fiind 

compus din 6 celule, dintre care 2 funcționale și 4 fiind nefuncționale și sistate.  

Dimensiunile celulelor variază între aprox. 6,65 -  7 m2. În celulele funcționale există grup sanitar 

delimitat de un singur perete.   

Starea celulelor funcționale este nesatisfăcătoare cu unele excepții. În fiecare celulă sunt amplasate 

spații etajate pentru dormit, în care pot fi deținute până la 2 persoane.  
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La capitolul „supraaglomerare” au fost depistate unele nereguli - dimensiunile celulelor fiind sub 

limitele recomandate de CPT. Următoarea dimensionare (văzută ca un nivel de dorit şi nu un 

standard minim) este utilizată în mod curent atunci când se analizează o celulă de poliţie pentru o 

singură persoană care stă mai mult de câteva ore: 7 m2 având cel puţin 2 m între pereţi şi 2,5 m 

între pardoseală şi plafon. Pct.  43, Localele poliţiei, Extras din cel de-al 2-lea Raport general 

[CPT/Inf (92) 3]. Totodată, CPT în raportul pe RM din 2015, solicită autorităților sistarea 

celulelor pentru detenția singulară ce au un perimetru sub 6 m2 și reiterează că la calcularea 

perimetrului trebuie exceptat spațiul utilizat pentru grupul sanitar.   

În celulă este amplasată o masă cu scaune, fixate de podea. Nu este un loc de păstrarea a lucrurilor 

personale. Lucrurile personale, din spusele angajaților izolatorului, sunt păstrate în interiorul 

celulelor sau în încăperea pentru distribuirea hrănii.  

Sistemul de încălzire al izolatorului cât și a întregii clădiri a inspectoratului era funcțional. 

Temperatura din încăperile izolatorului era relativ satisfăcătoare.  

Celulele din izolator dispun de ferestre de dimensiuni mici, respectiv iluminarea și ventilarea 

naturală nu este pe deplin asigurată. S-a constatat că lenjeria de pat și saltelele aveau un grad de 

uzură avansat.  Sistemul de ventilare al instituției functionează defectuos din cauza vechimii 

acestuia.  

Astfel, condițiile igienice constatate în cadrul IDP Basarabeasca pot creea premise directe privind 

posibilitatea lezării demnității umane a persoanelor plasate în izolator, dar pot și pot avea efecte 

negative asupra stării de sănătate a acestora.  

Camera de întrevederi  

Camera pentru întrevederi şi audieri este amplasată la intrarea în izolatorul de detenție provizorie. 

Aceasta este dotată cu o masă și 2 scaune fixate de podea. Supravegherea video este funcțională. 

Potrivit angajaților IP Basarabeasca, aceasta este utilizată pentru desfășurarea întrevederilor și 

consultațiilor cu avocații sau pentru acțiuni procesuale.  

Condițiile de baie/duș  

Apa caldă este livrată prin intermediul unui cazan electric, iar baia se face în cadrul unui spațiu 

nedelimitat.  

Din cele relatate de persoanele responsabile din cadrul IP Basarabeasca, lipsa resurselor financiare 

este un impediment pentru reparația grupului sanitar de uz comun.  

Spălarea hainelor  

Din cele relatate de către reprezentanții instituției, spălarea hainelor nu se efectuează în instituție. 

Deținuții, de obicei, nu solicită spălarea hainelor, acestea fiind aduse de către rudele acestora.   

Curtea de plimbare în aer liber  
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În cadrul inspectoratului este o curte de plimbare cu dimensiuni rezonabile. Spațiul de plimbare 

este de dimensiuni acceptabile și este acoperit cu o plasă metalică. Zidurile sunt înalte - 

aproximativ 3 metri. Curtea de plimbări nu este dotată cu careva accesorii de agrement.  

Alimentarea  

Din cele relatate de către conducerea inspectoratului, alimentele sunt asigurate persoanelor 

deținute în cadrul izolatorului de 3 ori pe zi, prin intermediul unei cantine din localitate, care 

pregătește și livrează hrana.  

Asistența medicală  

Asistența medicală persoanelor deținute în IDP al IP Basarabeasca este asigurată la solicitare de 

către felcerul angajat al insituției sau la necesitate de către serviciul medical de urgență.  

Pentru ajutor medical, persoanele reținute solicită asistența medicală în mod verbal sau în scris, 

prin intermediul personalului din IDP.  

Prevenirea relelor tratamente  

Potrivit standardelor CPT, în vederea prevenirii relelor tratamente, cele trei drepturi fundamentale 

(dreptul la acces la serviciile unui avocat, dreptul de a fi consultat de un medic și dreptul de a 

comunica despre reținere unei unei rude sau unui terț) ar trebui să fie asigurate din momentul 

privării efective de libertate a persoanelor, dar și la fiecare etapă de intrare sau ieșire din izolator. 

Aceste măsuri de protecție ar trebui să se aplice nu numai persoanelor reținute de poliție în legătură 

cu o infracțiune penală sau contravenție, ci și pentru cei care sunt obligați să rămână în custodia 

poliției din alte motive (de exemplu, în calitate de martor sau în scop de a fi identificate).  

În cadrul IDP al IP Basarabeasca s-a stabilit că celulele „nefuncționale” nu sunt sigilate în modul 

corespunzător și prin urmare nu este asigurată excluderea utilizării acestora, fapt ce ar putea duce 

la abuzuri și rele tratamente.  

Amplasarea spațiului pentru veceu lîngă paturile de dormit nu asigură intimitatea corespunzătoare 

în cazul deținerii în celulă a două persoane și lezează demnitatea umană.  

Lenjeria de pat este în stare necorespunzătoare și insuficientă, în egală măsură ca și obiectele de 

igienă personală (hârtie igienică, săpun, pastă/periuță pentru dinți). Cumulativ circumstanțe 

enunțate pot ridica problema respectării demnității umane la nivelul intensității de tratament 

degradant sau după caz, inuman.  
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI FINALE 

 

Membrii grupului de monitorizare apreciază colaborarea de care au dat dovadă angajații IDP 

Basarabesca față de grupul de monitorizare și faptul ca acesta a avut acces imediat la spațiile de 

detenție și la documentele necesare scopului monitorizarii. 

În raportul său către Guvernul Republicii Moldova, CPT-ul a reiterat recomandarea potrivit căreia 

trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a se asigura că returnarea persoanelor plasate sub arest 

la sediul poliției este solicitată și autorizată numai în cazuri excepționale, pentru anumite motive 

de securitate și pentru cea mai scurtă perioadă posibilă; magistrații ar trebui să examineze cu 

atenție orice cereri pentru transferarea deținuților făcute de poliție. 

Astfel, făcând referire la constatările semnalate în cadrul vizitei de monitorizare, IDOM vine cu 

următoarele recomandări către conducerea IP Basarabeasca: 

 

La nivel de asistență și examinare medicală: 

1. Asigurarea funcționalității punctului medical în corespundere cu Ordinul MAI nr. 31 din 

27.01.2004 despre instituirea, amenajarea și înzestrarea punctului medical al comisariatului 

de poliție raional în vederea examinării medicale confidențiale. 

2. Asigurarea examinării medicale obligatorii, în condiții de confidențialitate pentru fiecare 

reținut la intrare/ieșire în/din izolator. 

3. Asigurarea respectării 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. 

4. Asigurarea informării efectivului IDP despre prevederile Instrucțiunii metodice cu privire 

la intervenția Poliției în prevenirea și controlul infecției HIV în mediul grupurilor cu risc 

sporit de infectare, aprobată prin Ordinul IGP nr.54 din 27 martie 2015, inclusiv măsurile 

sigure de percheziție.  

5. Asigurarea examinării medicale a persoanelor reținute și deținute în IDP în zilele de odihnă 

și în perioadele de noapte și documentarea corespunzătoare a leziunilor. 

6. Asigurarea independenței serviciului medical prin: 

 Transferarea serviciului medical către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale sau transferarea acestuia către sectorul privat din domeniul sănătății; 

 Cu titlu de element tranzitoriu, a transfera serviciul medical din competența 

Inspectoratului de Poliție către Ministerul Afacerilor Interne.  
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La nivelul condițiilor de detenție 

 

1. Asigurarea fiecărui deținut cu saltea și lenjerie de pat curată. 

2. Asigurarea persoanelor care sunt deținute peste noapte cu un set sanitar de bază, care să 

conțină săpun, hârtie igienică, prosop, pastă și perie pentru dinți, iar în cazul femeilor să 

conțină obiectele de igienă necesare specifice în funcție de necesitățile acestora. 

3. Asigurarea condițiilor sanitare și de igienă adecvate în interiorul celulelor, inclusiv a 

grupului sanitar comun și a băii.  

4. Neadmiterea plasării persoanelor în celule fără respectarea standardelor CPT, conform 

cărora pentru o persoană se asigură 7 m2 efectiv (fără a fi inclus spațiul destinat grupului 

sanitar) și adițional a câte 4 m2 pentru fiecare persoană adițională în celulă. 

5. Adaptarea condițiilor de detenție în cadrul IDP la toate necesitățile persoanelor cu 

dizabiltăți.  

6. Asigurarea alimentării deţinuţilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

609 din 29.05.2006, privind normele minime de alimentare zilnică şi obiectele de toaletă 

şi menaj ale deţinuţilor. De asemenea, măsuri trebuie întreprinse pentru a asigura că 

persoanele reţinute vor beneficia de un regim alimentar de un anumit aport caloric care să 

ţină cont de vârstă, stare de sănătate, condiţie fizică, religie, cultură1. 

7. Asigurarea că celulele nefuncționale au fost scoate din uz de jure și de facto și nu sunt și 

nu vor fi utilizate pentru deținerea persoanelor. 

 

Accesul la avocat 

1. Instituirea în cadrul IDP a mecanismului de asigurare a prezenței fizice a avocaților aleși 

sau desemnați, cu efectuarea mențiunilor detaliate (data, ora, avocatul, locul întrevederilor, 

semnătura persoanei deținute) și menținerea acestei informații într-un Registru special 

întocmit, pentru a putea monitoriza respectarea acestui drept. 

2. Instituirea biroului pentru întrevederi private în cadrul IDP, în cadrul căruia să nu fie 

instalate camere de supraveghere video/audio, în scopul asigurării confidențialității 

întrevederilor persoanelor reținute cu avocatul.  

3. IDOM recomandă instituirea unui mecanism clar și eficient de asigurare a accesului 

persoanelor reținute la avocat, prin afișarea datelor de contact ale avocaților gratuiți din 

cadrul Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat în cadrul IDP într-

un loc accesibil și vizbil pentru aceștia. 

 

                                                           
1 P. 78 din Ordinul 223 din 6.07.2012 privind aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea izolatoarelor de detenție provizorie ale 
Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele reţinute vor beneficia de un regim alimentar care să ţină cont de vârstă, stare de 
sănătate, condiţie fizică; p. 22.1 din Regulile penitenciarelor europene”  
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Informarea despre drepturi 

1. Afișarea materialelor informative într-un loc vizibil și ușor accesibil cu privire la drepturile 

persoanelor aflate în custodia poliției și instituțiile la care ar putea reclama încălcări ale 

drepturilor omului, eventuale acte de tortură sau rele tratamente. 

2. Semnarea unei declaraţii de către persoanele reținute sau contrasemnarea acestora într-un 

registru de evidență, care să ateste faptul că au fost informaţi asupra drepturilor lor. 

3. Instituirea unui mecanism clar și eficient de notificare a terților cu privire la reținere și 

efectuarea înscrierilor despre acest fapt într-un registru de evidență, în scopul asigurării 

respectării acestui drept.  

  

Respectarea termenului limită de aflare în custodia poliției 

1. Statul trebuie să asigure că nimeni nu este privat ilegal de libertate pe termenul de 72 de ore (24 

de ore în cazurile în care sunt reținute persoane minore). 

2. Statul trebui să se asigure că ofițerii de poliție nu abuzează de putere și să elimine practicile 

autorităților de a ține persoana aflată în detenție peste termenul legal prevăzut, pentru a efectua 

anumite acțiuni procedurale. 

3. CPT-ul a recomandat de a dubla eforturile, astfel încît fiecare persoană plasată în detenţie 

provizorie sau care trebuie să ispăşească o pedeapsă contravenţională, să fie transferată cît mai 

curând posibil, întru-un penitenciar şi că reîntoarcerea preveniţilor în localurile poliţiei, pentru 

orice motiv care ar fi acela, să fie solicitat şi autorizat doar atunci când nu există absolut nici o 

altă opţiune şi pentru cel mai scurt timp posibil. 

4. Simplificarea procedurii de perfectare a actelor de identitate persoanelor cu cetăţenie străină 

reţinute (ca perfectarea acestora să fie făcută în cel mai scurt timp nedepăşind 72 ore). 

5. Retransferarea deţinuţilor din prevenţie în custodia poliţiei pentru o audiere suplimentară nu va 

trebui solicitată şi autorizată decât dacă aceasta este absolut inevitabilă.  

 

Accesul la mecanismele de protecție a drepturilor deținuților 

1. Actualizarea continuă a informației pe panourile infromative din cadrul inspectoratelor și 

nemijlocit inzolatorelor privind drepturile persoanelor reținute și instituțiile unde acestea 

ar putea solicita asistență juridică gratuită, dar și instituțiile și organele responsabile de 

protecția drepturilor omului/ persoanelor aflate în custodia poliției. 

2. Instituirea unui mecanism independent pentru examinarea plângerilor privind tratamentul 

din timpul petrecut în custodia poliţiei, ca măsură de siguranță esențială pentru deținuți. 
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3. Instituirea un Registru specializat al incidentelor sau a leziunilor, al aplicarii forței fizice 

sau a mijloacelor speciale, care să conțină informații relevante privind incidentele violente 

care au loc între deținuți sau descrierea leziunilor deținuților.  

4. Instituirea unui Registru specializat al plîngerilor deținuților privind tratamentul din timpul 

petrecut în custodia poliţiei 

5. Examinarea promptă și eficientă de către autorităţile judiciare şi alte autorităţi competente 

a tuturor plângerilor privind relele tratamente.  

 

Asigurarea securității și prevenirea violenței  

1. Obligaţia poliţiei de a avea grijă de persoanele aflate în custodie include și responsabilitatea 

de a le asigura acestora securitatea şi integritatea fizică. Supraveghere adecvată a spaţiilor 

de detenţie reprezintă o componentă inerentă a acestei obligaţii asumate de poliţie.  

2. Trebuie luate măsuri adecvate pentru a se garanta că persoanele din custodia poliţiei sunt 

în măsură să intre, în orice moment, în contact cu personalul de supraveghere. În mai multe 

situaţii, delegaţiile CPT-ului au văzut că celulele poliţiei se găsesc prea departe de birourile 

sau locurile unde poliţiştii sunt în mod normal prezenţi şi că acestea erau lipsite de orice 

dispozitiv (în special un sistem de apel) care să permită deţinuţilor să atragă atenţia 

poliţiştilor. În astfel de condiţii există un risc considerabil să nu se poată interveni în 

momentul dorit în diverse cazuri de incidente (violenţă între deţinuţi, tentative de 

sinucidere, incendii etc.).   

 

Alte garanții împotriva relelor tratamente  

Camera de audieri/ camera de întrevederi  

1. Delimitarea birourilor de audieri de birourile de întrevederi care au statut și destinație 

diferită. 

2. Înlăturarea camerelor de supraveghere video din cadrul biroului de întrevederi pentru 

asigurarea confidențialității întrevederilor dintre avocat și persoana reținută. 

3. Crearea condițiilor minime și necesare pentru birourile de audieri, care trebuie să fie corect 

iluminate, încălzite şi aerisite şi trebuie să fie echipate astfel încât să permită tuturor 

participanţilor la procesul de interogare să fie aşezaţi pe scaune de acelaşi tip şi confort. 

Ofiţerul care efectuează interogatoriul nu trebuie să se găsească în poziţie de dominant 

(spre exemplu: în poziţia ridicat) sau să fie aşezat departe de suspect. În plus, culorile 

interioarelor trebuie să fie neutre.   
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Camere de supraveghere audio/video, siguranța și paza preveniților 

1. Asigurarea cu camere de supraveghere video a spațiilor în care se dețin persoanele în cadrul 

IDP, și care prezintă riscuri pentru aplicarea relelor tratamente sau altor buzuri din partea 

terțelor persoane. 

2. Asigurarea spațiilor de deținere cu dispozitive de semnalizare care să permită să atragă 

atenția personalului de supraveghere cît mai urgent posibil și ori de cîte ori este necesar. 

3. Asigurarea sigilării corespuzătoare (prin sudare) a spațiilor neutilizabile și care prezintă 

riscuri pentru a fi utilizate pentru deținerea persoanelor. 

4. Asigurarea accesului imediat în cadrul celulelor a persoanlului polițienesc de intervenție în 

cazuri de urgență, pentru prevenirea cazurilor de violență între deținuți, tentative de 

sinucidere, incendii. 

5. Instalarea dispozitivelor (în special un sistem de apel) care să permită deţinuţilor să atragă 

atenţia poliţiştilor pentru evitarea riscului să nu se poată interveni în momentul dorit în 

diverse cazuri de incidente. 

 

Registrele de detenție, contactul cu lumea exterioară și plîngerile deținuților 

1. Completarea registrelor în strictă conformitate cu rubricile necesare și indicarea acestor 

rubrici în partea de sus a registrelor astfel încât informația completată să corespundă clar 

rubricii înserate.  

2. A continua eforturile pentru a ameliora evidenţa registrelor referitoare la reţinere, astfel 

încît, acestea să cuprindă, în mod fidel, data şi ora la care avut loc privarea de liberate, 

repunerea în liberate sau transferul, precum şi să reflecte orice alt aspect al reţinerii (locul 

exact unde este deţinută persoana, vizitele avocatului, rudelor, medicului sau agentului 

serviciilor consulare, ieşirea pentru audiere, transferul în mediul spitalicesc, etc.). De 

asemenea, ar trebui să se asigure că în registre să figureze faptul plasării în 

birourile/celulele de aşteptare din inspectorat, precum şi durata plasării.  

3. Asigurarea evidenței obiectelor (de igienă) și produselor alimentare transmise persoanelor 

reținute de către rude si examinarea oportunitatii introducerii echipamentelor moderne de 

verificare a coletelor/bunurilor si produselor care intra în spațiile de detenție prin 

intermediul rudelor. 

4. Asigurarea ținerii evidenței proceselor verbale de percheziție corporală a persoanelor 

reținute cu indicarea obiectelor ridicate, care vor fi pastrate corespunzator. Înregistrarea 

video a percheziției și ridicării obiectelor și lucrurilor personale de la persoana reținută. 
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5. Introducerea unui mecanism eficient privind depunerea plîngerilor de către persoanele 

deținute; Instituirea unui registru specializat în care ar putea fi consemnate plîngerile 

persoanelor și rezultatele examinării plîngerilor. 

 

Echipa de monitorizare IDOM apreciază colaborarea întregului personal al IP Basarabeasca 

privind furnizarea operativă a informațiilor solicitate și asigurarea accesului necondiționat în toate 

spațiile instituției, precum și discuțiile constructive în vederea înlăturării neajunsurilor constatate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această publicație este elaborată de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, cu suportul Suediei.  

Opiniile exprimate nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorului 




