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5 INTRODUCERE 

 INTRODUCERE  

Prezentul raport a fost elaborat în cadrul Proiectului „Centrul de Criză pentru 

Drepturile Omului în contextul Covid-19” implementat de Institutul pentru Drepturile 

Omului din Moldova finanțat din resursele Uniunii Europene, cofinanțat de Suedia prin 

intermediul Fundației Est-Europene și cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova. 

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă 

neapărat viziunile finanțatorilor. 

Raportul vizează unele aspecte privind respectarea drepturilor omului constatate în 

perioada iunie- noiembrie 2020 în contextul pandemiei Covid-19 în Republica Moldova. 

Informația conținută în prezentul raport ține de activitatea Centrul de Criză pentru 

Drepturile Omului în contextul Covid-19 și de rezultatele vizitelor de monitorizare care au avut 

loc în unele instituții psihiatrice și psihoneurologice din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale al RM și în unele Izolatoare de Detenție Preventivă ale Poliției. 

Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 a fost creat în 

vederea monitorizării și raportării cazurilor de violări ale drepturile omului în contextul 

pandemiei, analizei restricțiilor impuse de Guvern și a efectelor acestora asupra cetățenilor și 

angajaților statului (lucrători medicali, colaboratori de poliție, colaboratori vamali, profesori, 

asistenți sociali și alții). Avocații IDOM acordă consultanță juridică gratuită pe marginea 

sesizărilor și plângerilor recepționate prin intermediul apelurilor telefonice, emailurilor sau 

adresărilor de pe pagina oficială de Facebook a IDOM parvenite de la oricare persoană care 

consideră că drepturile sale au fost lezate sau restricționate nejustificat pe durata pandemiei. 

Informația conținută în acest raport cuprinde o serie de încălcări, care au fost semnalate de 

către Centrul de Criză pentru Drepturile Omului. 

În contextul monitorizării drepturilor persoanelor aflate în custodia statului este important 

a menționa că persoanele private de libertate, cum ar fi persoanele aflate în custodia poliției și 

cele din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mintale, sunt 

considerate a fi mult mai vulnerabile în contextul pandemiei de Covid-19 decât populația 

generală din cauza condițiilor de recluziune care impun deținerea comună pentru perioade 

lungi de timp. 

Mai mult decât atât, experiența demonstrează că penitenciarele și alte locuri de detenție 

unde persoanele locuiesc perioade lungi în maximă proximitate pot reprezenta o sursă de 

infecție, cu risc amplificat de transmitere a bolilor infecțioase atât în interiorul spațiilor de 

detenție, cât și în afara acestora. 
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Este evident faptul că răspunsul pandemic în locurile de detenție și alte instituții unde se 

pot afla persoane plasate de către autorități, conține mai multe provocări și solicită o abordare 

comună a eforturilor autorităților și societății civile din următoarele perspective: 

 Transmiterea largă a infecției care afectează comunitatea creează riscuri de introducere 

acesteia în mediul carceral și alte instituții rezidențiale, amplificând astfel numărul celor 

afectați; 

 Eforturile de control a Covid-19 în comunitate riscă să fie compromise dacă măsurile de 

prevenire și control ale infecției, testarea adecvată, tratamentul și îngrijirea nu sunt 

realizate în penitenciare și alte instituții rezidențiale; 

 Persoanele din locurile de detenție sunt deja private de libertate și pot reacționa diferit 

la măsurile restrictive adiționale impuse pe durata pandemiei. 

Deținuții și persoanele aflate în instituții rezidențiale, sunt supuse unei vulnerabilități mai 

mari de a contracta o boală sau de a se afla în condiții materiale mai proaste. Privarea de 

libertate implică, atât deținuții cât și cei aflați în instituții rezidențiale care trăiesc într-o 

proximitate apropiată, riscuri sporite de transmisiune de la o persoană la alta, precum și 

transmitere pe calea aerului a patogenilor cum ar fi Covid-19. Suplimentar, dincolo de specificul 

demografic, persoanele din locurile de detenție în unele cazuri au o stare mai proastă de 

sănătate decât populația generală și frecvent sunt expuși riscurilor din cauza fumatului, igienei 

proaste, având și o reziliență imună mai slabă din cauza stresului, nutriției sau prevalenței 

comorbidităților existente, cum ar fi cele transmise prin sânge, tuberculoză sau maladii legate 

de consumul de droguri. 

În toate țările, abordarea de bază care necesită a fi urmată ține de prevenirea pătrunderii 

virusului în locurile de detenție, limitarea răspândirii și reducerea posibilității transmiterii 

infecției din mediul carceral către comunitate. Acest lucru e cu mult mai dificil în țările cu 

transmitere mai rapidă, cum este și Republica Moldova. Instituțiile rezidențiale sunt facilități 

unde persoanele, inclusiv personalul, trăiesc în proximitare apropiată în spații suprapopulate 

de cele mai multe ori, cu ventilație precară. 

Este cert că fiecare stat are responsabilitatea de a fortifica capacitatea sa de pregătire, alertă 

și răspuns pentru a identifica, a gestiona și a oferi tratament în fiecare caz nou de Covid-19. 

Statele trebuie să fie gata să facă față unor scenarii de sănătate publică și să le ajusteze în funcție 

de contextul local, iar aceste scenarii trebuie să conțină acțiuni și pentru penitenciare, 

izolatoare de poliție și instituțiile rezidențiale. 

Odată cu declararea pandemiei globale de Covid-19 de către Organizația Mondială a 

Sănătății, organizațiile internaționale au venit cu mai multe declarații și recomandări privind 

respectarea drepturilor omului în locurile de detenție și atenționarea opiniei publice privind 

riscurile și vulnerabilitățile persoanelor din detenție și a celor din instituții rezidențiale în 

contextul pandemic. În una din adresările sale către guvernele statelor-membre ale ONU din 

aprilie 2020, Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului Michelle Bacelet menționează că 

măsurile excepționale și restricțiile impuse la nivel național nu trebuie să ascundă abuzuri și 

încălcări de drepturi ale omului. În vederea prevenirii încălcărilor de drepturi și prevenirii unor 

eventuale abuzuri în contextul pandemic în locurile de detenție, inclusiv în spitalele psihiatrice 
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și instituțiile rezidențiale, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a elaborat și aprobat 

10 principii privind tratamentul persoanelor private de libertate în contextul pandemiei 

de Covid-191 prin care reamintesc statelor membre despre imperativitatea respectării 

standardelor de bază din domeniul drepturilor omului prevăzute la nivel european. 

Prevederile din domeniul drepturilor omului prevăd principii și recomandări pentru 

determinarea răspunsului pandemic. Drepturile celor afectați trebuie să fie protejate și toate 

măsurile de sănătate publică trebuie să fie realizate fără nici o discriminare. Persoanele din 

penitenciare și din instituții rezidențiale nu sunt vulnerabile doar la infectarea cu Covid-19, ele 

sunt, în mod special, vulnerabile în contextul încălcărilor de drepturi ale omului, motiv pentru 

care mai multe organizații internaționale profilate pe domeniul drepturilor omului reiterează 

acum importanța respectării principiilor de drepturi ale omului din următoarele perspective: 

 Asigurarea îngrijirilor medicale pentru persoanele din instituțiile rezidențiale este 

responsabilitatea statului; 

 Persoanele aflate în locurile de detenție și instituțiile rezidențiale trebuie să beneficieze 

de standarde similare în domeniul sănătății, fără nici o discriminare în ce privește statutul 

legal al acestora; 

 Măsurile adecvate trebuie să fie realizate pentru a asigura o abordare gender în 

prevenirea și tratamentul cazurilor de Covid-19 în locurile de detenție; 

 Angajații din cadrul locurilor de detenție trebuie să asigure respectarea cu prioritate a 

drepturilor omului în privința celor plasați, precum și accesul cu lumea exterioară, accesul 

la informație și la servicii medicale. 

 Prioritate trebuie să aibă măsurile alternative de pedeapsă și măsurile alternative 

arestului, prioritatea măsurilor non-custodiale fiind acordată infractorilor care au săvârșit 

infracțiuni mai puțin grave, femeilor și femeilor cu copii minori. 

 Revizuirea mecanismului de plasare a persoanelor cu un risc sporit în contextul Covid-

19 în facilități care să diminueze aceste riscuri; 

 Examinarea medicală a persoanelor sosite recent în instituțiile publice, screening-ul 

acestora, în mod special a celor care prezintă febră sau alte semne de maladii contagioase. 

Cei care prezintă simptome compatibile cu Covid-19 sau au deja confirmată prezența 

virusului și sunt simptomatici, trebuie să fie plasați în izolare cu respectarea cerințelor 

corespunzătoare. 

Reacțiile comportamentale și cele psihologice ale deținuților sau celor plasați în instituții 

rezidențiale diferă de reacțiile celor din libertate, iată de ce o atenție sporită trebuie să fie 

acordată nevoilor emoționale și psihologice crescânde, diseminarea transparentă a 

informațiilor privind Covid-19 și eforturilor de a menține contactele cu familia și rudele, 

respectând cerințele epidemiologice, predilecție fiind acordată mijloacelor de comunicare 

digitală. Cu precădere aceste cerințe sunt și mai importante în contextul categoriilor 

vulnerabile de deținuți. 

                                                           
1 https://rm.coe.int/16809cfa4b 
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 Măsuri adecvate trebuie să fie asigurate în ceea ce privește prevenirea stigmatizării și 

marginalizării persoanelor sau grupurilor care ar putea fi considerate purtători potențiali 

de viruși. 

 Orice decizie de plasare a persoanelor din penitenciare sau alte instituții rezidențiale în 

izolare medicală trebuie să fie bazată pe o necesitate medicală concludentă, în urma unei 

decizii clinice non-arbitrare. Raționamentele recurgerii la o asemenea măsură de izolare 

trebuie să îi fie aduse la cunoștință individului și membrilor familiei acestuia. 

 Măsuri adecvate trebuie puse în aplicare pentru a proteja persoanele în izolare de orice 

formă de rele tratamente și trebuie încurajată facilitarea contactului uman, inclusiv prin 

echipamente audiovizuale. 

 Pandemia de Covid-19 nu trebuie să fie utilizată cu titlu de justificare pentru 

nerespectarea garanțiilor fundamentale prevăzute de Ansamblul de Reguli Minime privind 

Tratamentul Deținuților (Regulile Nelson Mandela), Convenția ONU împotriva torturii, 

Convenția Europeană pentru prevenirea torturii, astfel încât restricțiile impuse să nu 

reprezinte forme de tortură, rele tratamente sau pedepse cu cruzime, inclusiv detenția 

solitară prelungită (mai mult de 15 zile consecutiv); deciziile clinice trebuie să fie luate 

numai de profesioniști din domeniul sănătății și să nu fie ignorate sau anulate de personalul 

penitenciarului/instituției rezidențiale, care nu are profil medical; și că, deși contactele cu 

familia pot fi restricționate în circumstanțe excepționale pentru o perioadă limitată de timp, 

nu trebuie niciodată interzise cu totul. 

 Pandemia de Covid-19 nu trebuie să fie utilizată pe post de justificare pentru a interzice 

accesul inspecțiilor sau monitorizărilor externe, realizate de către autoritățile naționale sau 

internaționale abilitate cu dreptul de a preveni tortura și relele tratamente, cum ar fi 

Mecanismul Național de Prevenire a Torturii, ONG-urile profilate pe domeniul drepturilor 

omului, Comitetul European pentru prevenirea torturii etc. Chiar și în pofida pandemiei, 

monitorizările trebuie să fie desfășurate, cu respectarea măsurilor de protecție și 

epidemiologice și cei care efectuează monitorizarea trebuie să aibă acces inclusiv la 

persoanele aflate în izolare. 

În situații de urgență, dreptul internațional al drepturilor omului permite statelor să 

limiteze anumite drepturi ale omului cu condiția ca măsurile să fie necesare, proporționate, 

temporare și nediscriminatorii. Pandemia de Covid-19 provocată de Coronavirus nu ar trebui 

să fie folosită drept pretext nici pentru restrângerea spațiului democratic și civic, a respectării 

statului de drept și a angajamentelor internaționale, nici pentru limitarea libertății de 

exprimare, a libertății presei și a accesului la informație online și offline. Măsurile nu ar trebui 

să fie utilizate pentru a restricționa activitatea apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor, 

a lucrătorilor din mass-media și a organizațiilor societății civile. 

La nivel național, Planul de pregătire și răspuns la infecția Covid-19 în Republica Moldova 

care a fost adoptat prin decizia Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și aprobat 

în martie 2020, nu conține prevederi speciale privind instituțiile de detenție, inclusiv cele 

rezidențiale. Cu alte cuvinte, aceste instituții nu au primit instrucțiuni clare și algoritme sau 

proceduri de lucru cu bolnavii de Covid-19, iar personalul medical din aceste instituții nu a 

primit instruiri specializate și suport într-un context sistematizat și clar reglementat de către 
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legislația națională și recomandările OMS. De la declararea stării de urgență, până în prezent,  

situația persoanelor din locurile de detenție nu a fost discutată la ședințele Comisiei Naționale 

sus-menționate, nu există date consolidate și centralizate în sistemul public de sănătate, după 

cum nici planurile de acțiuni în contextul pandemic elaborate și aprobate de către aceste 

instituții nu sunt parte a Planului Național de răspuns la infecția Covid-19. 

În vederea familiarizării obiective cu situația din locurile de detenție și instituțiile 

rezidențiale în contextul pandemic, la inițiativa IDOM în perioada 1 august – 20 

octombrie 2020, au fost realizate mai multe vizite de monitorizare în cadrul 

următoarelor instituții: 

 Izolatorul de Detenție Provizorie al IP Cahul  

 Izolatorul de Detenție Provizorie al IP Cimișlia  

 Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Bădiceni  

 Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Brânzeni  

 Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități Bălți  

 Spitalul de Psihiatrie Bălți  

 Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (fete) Hâncești  

 Izolatorul de Detenție Provizorie al IP Orhei  

 Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (băieți) Orhei  

 Spitalul de Psihiatrie Orhei  

 Izolatorul de Detenție Provizorie al IP Râșcani  

 Izolatorul de Detenție Provizorie al IP Florești  

 Izolatorul de Detenție Provizorie al Direcției de Poliție a mun. Chișinău  

Realizarea vizitelor de monitorizare a avut drept scop familiarizarea cu situația respectării 

drepturilor omului în aceste instituții, constatarea unor încălcări și formularea de recomandări 

în vederea restabilirii drepturilor, îmbunătățirii condițiilor sau situației unei sau alte categorii 

de persoane aflate în custodia acestor instituții, reglementării sau optimizării unor procese, 

inclusiv la nivel legislativ sau normativ, reieșind din specificul încălcărilor identificate. Un 

subiect separat al vizitelor de monitorizare l-au alcătuit aspectele legate de restricțiile sau 

limitările impuse în contextul pandemiei de Covid-19 și în acest sens au fost formulate 

recomandări specifice.  

În contextul vizitelor de monitorizare, IDOM a instructat echipele de experți privind 

măsurile de protecție, a asigurat cu echipament necesar de protecție echipele de experți care 

au realizat vizite în instituțiile nominalizate și au respectat cu strictețe rigorile impuse la nivel 

epidemiologic.
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 METODOLOGIE  

La elaborarea prezentului raport a fost aplicat metodologic instrumentul Comitetului 

European pentru Prevenirea Torturii (CPT) de monitorizare și evaluare a instituțiilor sociale2, 

într-o strânsă conexiune cu standardele internaționale relevante în contextul instituțiilor 

vizate. 

Partea analitică rezidă preponderent din mijloacele privind măsurile de constrângere în 

instituțiile psihiatrice pentru adulți – revizuite de CPT în 20173, precum și recomandările 

formulate către Republica Moldova de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, 

Observațiile finale ale Comitetului ONU împotriva torturii și Comitetului ONU pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități. 

Evaluarea instituțiilor include aplicarea tehnicilor de colectare a datelor prin observare 

directă și analiză, interviuri confidențiale cu beneficiarii instituțiilor, interviuri cu administrația 

și angajații, precum și consultarea documentației interne a instituției (registre, fișe 

personale/medicale, acte regulatorii, liste de distribuție etc.). Preponderent, datele au fost 

colectate în cadrul vizitelor de monitorizare pe durata anului 2020 – include circa 9 vizite de 

documentare generală, consultațiile individuale oferite telefonic, evaluarea fizică a dosarelor 

personale, precum și reieșind din cazurile litigate de către IDOM. 

Raportul include 3 capitole distincte: Capitolul I reflectă activitatea Centrului de criză 

pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 și cazurile de încălcări ale drepturilor omului 

care au fost sesizate prin intermediul apelurilor telefonice parvenite sau a mesajelor și 

emailurilor adresate CCDO, Capitolul II este dedicat respectării drepturilor omului în 

instituțiile în care sunt plasate  persoanele cu dizabilități mentale/intelectuale și Capitolul III 

conține rezultatele monitorizărilor care au avut loc în contextul  respectării drepturilor 

persoanelor aflate în custodia poliției. 

În procesul de colectarea indirectă a datelor s-a ținut cont de constatările și recomandările 

ce vizează Republica Moldova conținute în rapoartele Comitetului European pentru Prevenirea 

Torturii (CPT), Comitetului ONU împotriva torturii, Comitetul ONU privind persoanele cu 

dizabilități și a Consiliului pentru Prevenirea Torturii din Moldova (CpPT/NPM Moldova).

                                                           
2 Checklist for visits to social care institutions where persons may be deprived of their liberty; available at: 
https://rm.coe.int/16806fc22b 
3 Means of restraint in psychiatric establishments for adults (Revised CPT standards, 2017); available at: 
https://rm.coe.int/16807001c3 
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CAPITOLUL I. 

 ANALIZA ÎNCĂLCĂRILOR DE DREPTURI ALE OMULUI 

SEMNALATE ÎN CADRUL CENTRULUI DE CRIZĂ PENTRU 

DREPTURILE OMULUI ÎN CONTEXTUL COVID-19 

Analiza încălcărilor prezentată mai jos vizează categoriile de drepturi ale căror încălcare a 

fost invocată de către cei care au apelat la Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în 

contextul pandemiei de Covid-19. 

Activitatea Centrului de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 a constat în 

recepționarea, analiza și sistematizarea cazurilor de încălcări a drepturilor omului în perioada 

mai-decembrie 2020, cazuri care au ajuns în vizorul Centrului fie prin intermediul liniei 

fierbinți a Centrului, fie prin intermediul mesajelor de pe rețelele de socializare, email-uri etc. 

În prezentul raport au fost incluse cazurile relevante, circumstanțele cărora constituie încălcări 

de drepturi și interese legitime ale persoanei, prevăzute de legislația națională și internațională. 

Juriștii și avocații IDOM au consultat fiecare caz/persoană în mod individual în conformitate 

cu legislația națională, standardele internaționale, fiind întocmit formularul standardizat cu 

mențiuni a drepturilor încălcate, problemele cu care se confruntă beneficiarii direcți ai 

proiectului, regiunile în care au avut loc cele mai multe încălcări, cine a fost cel mai afectat, 

datele acestea fiind dezagregate (sex, vârstă, dizabilitate), instituțiile care sunt responsabile 

pentru aceste încălcări și soluțiile propuse de soluționare a cauzelor. În total, în perioada de 

referință mai – decembrie 2020 către Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul 

Covid-19 au parvenit 463 de apeluri și adresări //a se vedea anexa cu cazuri consultate//, dintre 

care IDOM a identificat 8 cazuri care au fost selectate pentru litigare strategică. 

Pentru a face cunoscută activitatea Centrului și pentru a sensibiliza populația să apeleze la 

serviciile juridice oferite de juriștii și avocații IDOM, informația privind activitatea Centrului de 

Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 a fost diseminată către mass-media și 

plasată pe rețelele sociale. 

Advocacy internațional pentru promovarea respectării drepturilor omului  

În perioada de referință, IDOM a inițiat discuții cu reprezentanți ai OSCE (Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa) și OHCHR (Oficiul ONU pentru Drepturile Omului) privind 

situația drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19, în special din izolatoarele de 

detenție provizorie, instituțiile psihiatrice și cele rezidențiale. În cadrul discuțiilor au fost 

abordate subiecte precum constatările în cadrul vizitelor de monitorizare a drepturilor omului 

în contextul COVID-19 și de încălcare a drepturilor persoanelor aflate în custodia statului, în 

special a grupurilor vulnerabile precum femeile și bărbații în vârstă, femeile și copiii, cât și 

recomandări de regresare a situației. Totodată, au fost discutate și situații de încălcări a 
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drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19 abordate de beneficiari ai proiectului la 

Centrul de Criză. Informațiile și recomandările din acest raport vor fi utilizate pentru adresare 

către mecanisme internaționale privind drepturile omului în vederea promovării respectării 

acestora. 

Dreptul la ocrotirea sănătății. 
Cazuri semnalate și constatări 

Printre cele mai frecvent invocate drepturi de către apelanții Centrului de Criză pentru 

Drepturile Omului în contextul Covid-19 a fost dreptul la sănătate. Respectarea acestui drept 

este o obligație primordială a statului, consfințită în Constituția RM și alte prevederi legale 

existente. În contextul pandemic, respectarea dreptului la sănătate comportă un caracter 

imperativ, ținând cont de situația existentă în sistemul medical din RM și faptul că pandemia 

afectează fiecare persoană care locuiește în țară, indiferent de statutul și situația lui socială sau 

materială. 

Prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale nr. 2 din 20 martie 2020, instituțiile 

medico-sanitare publice „vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care 

întrunesc criteriile definiției de caz pentru Covid-19, indiferent de statutul acestora în sistemul 

Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală (asigurate/neasigurate). Cheltuielile, suportate 

de către instituțiile medico-sanitare publice desemnate prin ordinele Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale implicate în acordarea asistenței medicale pacienților menționați la 

pct. 3, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală”. 

Deși s-a afirmat că asistența medicală pentru persoanele suspecte/confirmate cu Covid-19 

va fi gratuită, totuși cetățenii au semnalat mai multe situații discriminatorii sau abuzuri de 

drept, și anume: 

 Prin Dispoziția nr.15 din 08.04.2020 10.2. Persoanele, care nu confirmă un stagiu de 

cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, inclusiv persoanele revenite de peste hotarele 

Republicii Moldova, până la înregistrarea cu statut de șomer la subdiviziunea teritorială şi 

solicitarea ajutorului de șomaj sunt obligate să se asigure în mod individual în sistemul 

asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de Asigurare Obligatorie 

de asistență medicală în sumă fixă. 

 Cetățenii au reclamat faptul că în mod neoficial li se solicită să procure polița de 

asigurare medicală, în caz contrar nu vor beneficia de servicii medicale 

 Persoanele care doreau să revină de peste hotare au reclamat faptul că li se refuza 

îmbarcarea la bordul avionului dacă nu prezentau dovada faptului că au achitat polița de 

asigurare medicală. 

 Persoanele au reclamat faptul că la punctele de trecere a frontierei vamale erau obligate 

să semneze declarația prin care se obligă în termen de 3 zile să procure polița de asigurare 

medicală. Ținând cont de costul primei de asigurare (peste 4000 lei) cetățenii semnalau că 

nu dispun de așa sume. O altă problemă relevantă acestei situații era situația incertă în care 

se afla persoana revenită de peste hotare deoarece aveau impus termen limită de procurare 
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a poliței medicale dar în același timp erau obligați să se afle în autoizolare 14 zile și, de facto, 

nu puteau procura polița. 

1. IDOM a constatat faptul că deși de jure cetățenii asigurați trebuie să beneficieze de 

tratament gratuit în caz de infectare cu Covid-19, totuși doar persoanele internate în 

instituțiile medicale pot beneficia de tratament gratuit pe perioada internării. Persoanele 

care se tratează la domiciliul sub supravegherea medicului de familie, deși dețin poliță de 

asigurare medicală obligatorie se tratează din cont propriu, iar cheltuielile suportate pentru 

procurarea medicamentelor variază de la câteva sute la câteva mii de lei, în funcție de gravitatea 

și evoluția bolii. IDOM a inițiat litigarea acestui aspect și a inițiat demersuri în adresa 

autorităților în vederea acoperirii cheltuielilor persoanelor tratate la domiciliu din contul 

mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. 

2. Personalul medical din diverse instituții medicale a semnalat (de cele mai dese ori 

sub protecția anonimatului) grave încălcări ale drepturilor lor prin violarea dreptului la 

viață și sănătate din cauza expunerii zilnice la riscul de infectare cu Covid-19 la locul de 

muncă. Personalul medical a invocat că: „instituțiile în care activează nu le asigură cu 

echipamente și mijloace calitative de protecție (măști, mănuși, costume, viziere, ochelari, 

dezinfectanți)”; „echipamentele și mijloacele de protecție sunt necalitative și nu corespund 

standardelor; administrația refuză testarea personalului medical care manifestă simptome sau 

au fost în contact cu persoanele infectate; personalul medical nu a beneficiat de instruiri pentru 

gestionarea corectă a situațiilor”. 

Analizând zilnic în perioada de referință procentul de personal medical diagnosticat cu 

Covid-19 putem constata că una din cauze ar putea fi dotarea insuficientă cu mijloace de 

protecție și dezinfectanți. În mod special, această situație ține de personalul medical din cadrul 

asistenței medicale primare și cei din cadrul asistenței medicale de urgență pre-spitalicească. 

3. Cetățenii au reclamat încălcarea dreptului lor la prestarea serviciilor medicale în 

baza acordului informat, în special prin refuzul externării. Astfel, unii cetățeni au reclamat 

faptul că după primirea rezultatelor pozitive la testarea Covid-19 erau internați într-o instituție 

medicală în care erau ținuți în secții închise fără dreptul de a se deplasa sau a părăsi instituția 

medicală. Unicul temei de externare era rezultatul negativ la testul Covid-19. Dacă pacienții 

solicitau să fie externați pentru a se trata la domiciliu, aceștia erau intimidați și amenințați că 

va fi chemată poliția și vor fi sancționați. 

La acest capitol ținem să remarcăm faptul că persoanele se tratează în instituțiile medicale 

în baza liberului acord exprimat la internare. Refuzul externării sau deținerea pacienților în 

regim închis ar putea fi calificată ca detenție ilegală. Astfel, o persoană nu poate fi deținută într-

o instituție medicală publică în lipsa consimțământului sau în lipsa unei decizii judiciare de 

autorizare a tratamentului prin constrângere. Prin urmare, dacă pacientul consimte pentru 

externare, el urmează să fie externat cu supravegherea ulterioară a administrării tratamentului 

de către medicul de familie și cu implicarea organelor de drept în caz de nerespectare a 

regimului de autoizolare. 

4. Limitarea accesului la serviciile medicale prin refuzul medicului de familie de a 

dispune testarea gratuită a pacienților ce manifestă simptomatică de infectare cu Covid-

19. 
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Unii medici de familie au refuzat nejustificat eliberarea biletelor de trimitere pentru testarea 

gratuită a pacienților, sugerându-le fie să se testeze la instituțiile private pe cont propriu fie să 

solicite serviciul 112 pentru a fi transportați la Centrul Covid și testați acolo gratuit. 

Din cele relatate, IDOM nu a identificat o justificare rezonabilă a acestor situații deoarece 

potrivit Protocoalelor Clinice Naționale medicii de familie au dreptul (și obligația) de a 

întreprinde toate măsurile de prevenire/testare/prescriere de tratament în cazul suspecților 

de infectare cu Covid-19. 

5. Refuzul prestării serviciilor medicale/accesării serviciilor medicale (inclusiv în 

situații de internări și intervenții medicale programate) în cazurile în care pacientul nu prezintă 

testul negativ la Covid-19. 

Condiționarea prestării asistenței medicale prin prezentarea unui test negativ la Covid-19 

este ilegală deoarece este disproporțională în raport cu situația financiară a pacienților. Astfel, 

cetățenii justificat argumentează faptul că testul pe cont propriu este foarte costisitor (variind 

în jurul sumelor de 800-1000 lei) iar medicul de familie nu va testa gratuit persoana în lipsa 

cazului suspect. Prin urmare, o instituție medicală nu poate refuza internarea unui pacient sau 

prestarea unui serviciu medical pe motiv că nu se face dovada unui test negativ la Covid-19. 

6. Refuzul acordării asistenței medicale pe perioada pandemiei. 

Unii cetățeni au reclamat faptul că accesarea oricărui serviciu medical a devenit foarte dificil 

deoarece prin deciziile CSE s-a limitat accesul în instituțiile medicale și multe intervenții 

programate (cu excepția celor urgente) au fost amânate. 

IDOM a preluat un caz în care unei paciente internate în Spitalul de Psihiatrie Orhei i-a fost 

refuzată internarea și acordarea asistenței medicale de către IMSP Spitalul Raional Orhei. 

IDOM a decis preluarea spre litigare strategică a cazului considerând că în acțiunile 

factorilor de decizie și a personalului medical din unele instituții medicale se întrunesc 

elementele constitutive ale unor componențe infracționale. 

Astfel, la 24 Iulie 2020 IDOM a depus un Denunț la Inspectoratul de Poliție Orhei prin care a 

solicitat: „Investigarea minuțioasă, detaliată, completă, obiectivă și sub toate aspectele a 

faptelor elucidate mai sus; Dispunerea pornirii urmăririi penale prin prisma prevederilor art. 

162, 163, 166/1, 176, 213, 328, 329 Cod Penal în scopul identificării persoanelor responsabile 

cu atragerea lor la răspundere; Inițierea promptă a unei investigații penale prin efectuarea 

tuturor acțiunilor procesuale în scopul stabilirii adevărului (audierea martorilor, cercetarea la 

fața locului, ridicarea probelor materiale relevante, dispunerea efectuării expertizei medico-

legale etc); Informarea în termeni legali despre rezultatele investigațiilor”. 

Preluarea spre litigare strategică s-a decis deoarece cazul ridică grave probleme de violare 

a drepturilor pacienților, în special a celor cu dizabilități mintale deoarece în situația dată s-ar 

fi putut pomeni orice persoană care suferă de o maladie psihiatrică și căreia i se refuză 

acordarea asistenței medicale pe motiv că e suspectă la COVID-19 sau că suferă de o maladie 

psihiatrică. 

În prezentul caz o pacientă în etate a fost inițial internată în Spitalul de Psihiatrie Orhei iar 

când starea sa de sănătate s-a agravat (suspecții la COVID-19) s-a decis prin intermediul 

serviciului de urgență să fie transferată la cea mai apropiată instituție medicală care dispune de 

secție de reanimare. Nici rudele pacientei, nici Spitalul de Psihiatrie, nici personalul medical din 
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cadrul serviciului de urgență nu au reușit să interneze pacienta la Spitalul Raional Orhei. 

Refuzul internării a fost justificat prin faptul că pacienta ar suferi de o maladie psihiatrică prin 

urmare trebuie să fie tratată la Spitalul de Psihiatrie. Deși starea pacientei era deosebit de gravă 

iar Spitalul de Psihiatrie nu avea secție de reanimare pentru a acorda ajutor pacientei, totuși 

Spitalul Raional Orhei a refuzat internarea iar peste 2 zile pacienta a decedat la Spitalul de 

Psihiatrie Orhei. 

7. La data de 04.11.2020 IDOM a recepționat scrisoarea Procuraturii Orhei nr. 4222 din 

04.11.2020 prin care am fost informați că prin Ordonanța din 03.09.2020 s-a dispus refuzul în 

pornirea urmăririi penale cu clasarea procesului penal. Ordonanța în cauză a fost contestată în 

ordine ierarhic superioară pe motiv că investigația demarată a fost una superficială, incompletă 

și nemotivată. Lipsa posibilității de comunicare a rudelor cu pacienții internați în 

instituțiile medicale (în special cei internați în secțiile de terapie intensivă). 

Rudele pacienților internați au reclamat imposibilitatea comunicării cu rudele deoarece în 

secțiile de terapie intensivă pacienții nu au acces la telefon. Astfel comunicarea are loc doar prin 

intermediul personalului medical care deseori nu dispune de timp pentru a informa despre 

starea de sănătate a pacientului, tratamentul administrat sau instituția în care a fost transferat 

și informația comunicată este sumară și nu relevă o situație mai detaliată privind starea 

pacienților aflați la terapie intensivă. 

8. Calitatea asistenței medicale acordate pacienților prin telefon de către medicii de 

familie. 

Persoanele au semnalat faptul că prescrierea tratamentului și supravegherea pacienților 

testați pozitiv la Covid-19 care se tratează la domiciliu ar fi insuficientă și ar putea genera 

agravarea stării de sănătate. În cazul persoanelor tratate la domiciliu, medicul de familie 

prescrie tratament și supraveghează pacientul doar prin telefon în baza acuzelor pacientului, 

care deseori nu poate aprecia corect evoluția bolii, inclusiv pe motive tehnice. Totodată, 

persoanele mai în vârstă care nu dispun de telefon mobil sau nu dețin smartphoane pot 

comunica doar verbal, fără ca medicul să aibă acces la imagini video care i-ar permite o evaluare 

mai bună a stării de sănătate a pacientului.  

9. Calitatea asistenței medicale acordate pacienților în staționar. 

În adresa Centrului de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 a parvenit 

plângerea unei persoane, solicitând ajutorul și intervenția avocaților IDOM în investigarea a 

două cazuri de deces a rudelor acestuia, invocând incompetența profesională a personalului 

medical din cadrul Spitalului Raional Criuleni în utilizarea aparatelor medicale existente; 

aplicarea neadecvată a tratamentului prin comportament agresiv și indiferent față de pacienți; 

lipsa condițiilor necesare pentru igiena personală a pacienților. 

Circumstanțele cazurilor: 

Cazul G.A. Un bărbat în vârstă de 64 ani a fost internat cu febră la sfârșitul lunii august 

curent în IMSP Spitalul Raional Criuleni în secția reanimare, din spusele medicilor – starea lui 

fiind grav-stabilă. Peste câteva zile, pacientul a făcut testul Covid și a primit rezultatul pozitiv. 

A doua zi acesta a decedat, cauza decesului fiind insuficiența cardio-pulmonară. În opinia 

rudelor, bărbatul nu a beneficiat de tratament corespunzător, astfel a survenit decesul. 
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Cazul S.I.  Un bărbat în vârstă de 57 ani cu simptome de febră și dureri în gât a fost 

diagnosticat cu noul Coronavirus și având alte comorbidităţi, a fost internat inițial în IMSP 

Spitalul Raional Criuleni. Timp de o săptămână, din spusele rudelor, pacientul nu a primit 

tratament și alimentație adecvată, fiind conectat doar la aparatul de ventilație asistată. Când 

oxigenul din aparat era pe terminate, în primele zile pacientul își telefona rudele pentru ca 

acestea să cheme paznicul spitalului ca să schimbe butelia o dată la 3-6 ore.  Lipsa de oxigen 

ducea la o scădere considerabilă a saturației în plămâni. Când starea pacientului a devenit 

critică și acesta nu mai putea vorbi, rudele stăteau afară, la geam și urmăreau când se termină 

oxigenul din butelie pentru a reuși să cheme paznicul să o schimbe. Văzând comportamentul 

inadecvat al personalului medical din cadrul Spitalul Raional Criuleni, la insistența rudelor, 

bărbatul a fost transportat și internat în Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime cu diagnoza 

pneumonie comunitară bilaterală de etiologie virală (SarsCo-v2) evoluție severă, iar după nouă 

zile de tratament, acesta a decedat. 

Pe marginea acestor cazuri a fost expediate plângeri către organele competente 

(Procuratura Generală a RM și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM) prin care 

a fost solicitată efectuarea expertizei medico-legale pentru constatarea tuturor circumstanțelor 

cauzelor; investigarea complexă și obiectivă a volumului și calității asistenței medicale acordate 

acestor persoane și dacă nu au existat careva abateri sau încălcări de la aplicarea Protocoalelor 

medicale; pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a administrației Spitalului 

Raional Criuleni și a personalului medical în cazul constatării infracțiunii prevăzute de art. 213 

Cod Penal al RM. 

La data de 13.11.2020, organul de urmărire penală al SUP a IP Criuleni a pornit urmărirea penală 

pe marginea cazului S.I. în baza semnelor componenței de infracțiune prevăzute de art. 213 Cod Penal 

al RM. 

Accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil în contextul Covid-19. 
Cazuri semnalate și constatări 

Respectarea dreptului de acces liber la justiție a confruntat mai multe provocări în ultima 

perioadă. O partea dintre acestea au fost semnalate de către cei care au apelat la Centrul de 

criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19. Astfel, în perioada mai – decembrie la 

CCDO au parvenit mai multe apeluri privind solicitarea asistenței juridice, apelanții invocând 

încălcarea dreptului de acces liber la justiție și dreptul la un proces echitabil în contextul 

pandemiei de Covid-19 cu referire la următoarele aspecte: 

1. Lipsa previzibilității normei cu privire la termenul de contestare a proceselor verbale 

contravenționale, care a fost redusă de la 15 zile la 3 zile; 

2. Termenele de procedură au fost modificate prin Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 martie 

2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova care este un act normativ 

subordonat legii emis de o comisie, care nu are competențe legislative. 

3. Menționăm faptul că Hotărârile Comisiei cu privire la modificarea procedurilor legale prin 

care s-a intervenit asupra termenelor legale atât pe domeniul contravențional cât și cele ce țin 
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de procedura penală, pot fi considerate invazive și neconstituționale. Simplul fapt că cadrul 

legal și anume Codul Contravențional și Codul de Procedură Civilă și Codul de procedură penală 

al RM care sunt acte adoptate de către Parlamentul RM au fost modificate printr-un act 

subordonat legii și anume hotărârile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, constituie o 

încălcare a procesului legislativ și a procedurilor de elaborare a actelor normative. 

4. De asemenea, este relevant să menționăm că la Linia Fierbinte din cadrul CCDO au 

parvenit mai multe apeluri prin care s-a sesizat neclaritatea cadrului normativ cu privire la 

termenele procedurale de contestare a proceselor verbale contravenționale. 

5. La fel, au fost primite apeluri legate de faptul că amenzile pentru încălcarea art. 76/1 Cod 

contravențional al RM sunt exagerat de mari și pune o povară prea mare pe umerii cetățenilor, 

care încalcă prevederile cu privire la prevenirea și combaterea Covid-19. Astfel, menționăm 

faptul că a fost preluat un caz de litigare legat de aplicarea art. 76/1 Cod contravențional. 

Cazul a fost preluat de Centrul de criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19, 

deoarece problema pedepselor inechitabile afectează drepturile tuturor persoanelor fizice și 

juridice care pot cădea sub incidența art. 76/1 Cod contravențional al RM, datorită 

circumstanțelor existente în cadrul perioadei pandemiei. 

Astfel, cazul SRL „Brutăria din sat” este un exemplu clasic în care această persoană juridică 

a fost în situația întocmirii unui proces contravențional în baza art. 76/1 alin. (1) Cod 

contravențional. Astfel, SRL „Brutăria din sat” a fost supusă unei amenzi contravenționale în  

mărime de 50.000 lei, fiindu-i imputate săvârșirea unor încălcări pe care nu le-a săvârșit în 

realitate, ba mai mult faptele imputate nu constituiau un comportament interzis conform 

deciziilor autorităților prin care au fost instituite restricții și reguli cu privire la prevenirea 

infecției de Covid-19. 

Problema de bază care a fost identificată ține de prevederile legislative care au fost adoptate 

în cadrul perioadei stării de urgență. Astfel, prin art. II al Legii nr. 52 din 12.03.2020 pentru 

modificarea unor acte normative, a fost completat Codul Contravențional cu art. 76¹, cu 

următorul conținut: „Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a 

bolilor epidemice. 

(1) Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, 

dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice. 

(2) Prezentarea intenționată a unor date false sau incomplete ori refuzul de a prezenta datele 

necesare pentru completarea fișei epidemiologice se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de 

unități convenționale aplicată persoanei fizice.” 

Invocăm faptul neconstituționalității următoarelor prevederi de la acest articol: art. 76¹, 

alin. 1: „ ... se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”; 

precum și alin. 2 „ ... se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată 

persoanei fizice.” 

Astfel, soluția optimală pe cazul de litigare respectiv a fost înaintarea excepției de 

neconstituționalitate pentru amenzile prevăzute de art. 76/1 alin. (1) Cod contravențional al 
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RM. Scopul fiind declararea neconstituționalității amenzilor prevăzute la acest articol pentru a 

restabili în drepturi pe acei în privința cărora a fost deja aplicate amenzi disproporționat de 

mari pentru persoane fizice de la 22500 lei până la 25000 lei iar pentru persoane juridice de la 

50000 lei până la 70000 lei. 

Prin sesizarea înaintată de avocatul IDOM Alexandru Cebanaș s-a invocat faptul 

neconstituționalității următoarelor prevederi de la acest articol, art. 76¹ alin. 1: „ ... se 

sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 1000 la 1500 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.”; precum și 

alin. 2 „ ... se sancționează cu amendă de la 450 la 500 de unități convenționale aplicată persoanei 

fizice.” 

În opinia noastră aceste prevederi normative, încalcă o serie de prevederi constituționale, 

dar și a Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale și anume art. 46 din Constituția Republicii Moldova – Dreptul la proprietate 

privată și protecție acesteia prevede, în speță, următoarele: 

(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate. 

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit 

legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. 

Art. 1 din Primul Protocol Adițional la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului  

precizează că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile precedente nu 

aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a 

reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata 

impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 

În viziunea IDOM, aceste prevederi normative, cu valență de sancțiune contravențională, 

prevăzute la art. 76¹ Cod Contravențional încalcă dreptul de proprietate al persoanei, sub 

aspect de lipsă de proporționalitate între fapta săvârșită și scopul urmărit. 

În primul rând, o asemenea amendă aplicată persoanei fizice, spre exemplu, respectând 

poziția expusă de CtEDO în Hotărârea Zilberberg vs Moldova, atestă că în realitate, vorbim de-

facto, de o acuzație în materie penală, pentru neplata căreia, aceasta riscă să fie plasată, inclusiv 

în arest. 

Nu este clară poziția legiuitorului, la instituirea unui control atât de riguros asupra 

proprietății persoanei, prin impunerea unei sancțiuni atât de dure, din punct de vedere 

financiar, cel puțin pentru persoanele fizice. 

Spațiul public abundă de numeroase exemple când pensionari sau familii tinere, au fost 

sancționate contravențional, în baza acestui articol, sumele bănești pe care urmează să le achite, 

depășind cu mult posibilitatea obiectivă de a le plăti. 

Mai mult, sancțiunea prevăzută pentru persoane juridice, la fel este una disproporționat de 

mare, lăsând să se ruineze un șir de afaceri mici de familie care îmbracă forma juridică de 

activitate de societate cu răspundere limitată în care activează 2, 3 persoane, lăsând să se 

înțeleagă că se protejează businessul mare al cuiva și nu interesele reale ale societății. 

Curtea Constituțională a RM a admis sesizarea înaintată de avocatul IDOM, și a declarat 

neconstituțională limita minimă a amenzii aplicate persoanei fizice, care constituia 450 de 
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unități convenționale, în caz de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau 

combatere a bolilor epidemice, dacă acest fapt a pus în pericol sănătatea publică. 

Curtea a constatat că în cazul persoanei fizice, diferența amenzii dintre limita minimă de 450 

unități convenționale și limita maximă de 500 unități convenționale nu îi acordă instanței de 

judecată posibilitatea de a aprecia proporționalitatea sancțiunii aplicate prin raportare la fapta 

contravențională și la circumstanțele cazului, astfel încât să existe un echilibru corect între 

scopul legii contravenționale și mijloacele utilizate. 

Pe de altă parte, în cazul persoanei juridice, amenda poate fi încadrată între limita de 1000 

unități convenționale și limita de 1500 de unități convenționale. Curtea a observat că marja 

dintre limite este de 500 unități convenționale și că instanța de judecată poate individualiza 

amenda în funcție de fapta contravențională comisă. De asemenea, Curtea a reținut că 

modalitățile factuale de comitere a faptei prejudiciabile de către persoana juridică nu pot fi atât 

de variate ca în cazul persoanei fizice. 

Curtea a precizat că în vederea executării prezentei hotărâri, până la modificarea cadrului 

legal, pentru fapta de nerespectare a măsurilor de profilaxie, prevenire și/sau combatere a 

bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, persoanei fizice i se va aplica 

o amendă de la limita minimă de o unitate convențională, stabilită de articolul 34 alin. (2) din 

Codul contravențional, până la limita maximă de 500 de unități convenționale, stabilită 

de articolul 761 alin. (1) din Codul contravențional. Agenții constatatori și instanțele de judecată 

vor stabili amenda în funcție de circumstanțele concrete ale cazului. 

Cazul contravențional se află pe rolul instanței de fond la etapa respectivă și anume la 

judecătoria Chișinău sediul Ciocana, nefiind pronunțată încă o decizie judiciară pe acest caz. 

După pronunțarea hotărârii de către Curtea Constituțională a RM la 30.06.2020 menționăm 

că Parlamentul RM a aprobat proiectul de lege privind modificarea Codului contravențional, în 

prima lectură. Astfel proiectul de lege propune micșorarea cuantumului amenzii de la 450-

500 unități convenționale, cât constituie în prezent, la 50-150 pentru persoane fizice, iar pentru 

persoanele juridice de la 1.000-1.500 – la 300-700. 

//A se vedea Anexa, Hotărârea Curții Constituționale nr. 18 din 30.06.2020//4 

Libertatea întrunirilor. 
Cazuri semnalate și constatări 

Libertatea întrunirilor este unul din drepturile, realizarea căruia a fost profund afectată de 

situația pandemică la nivel național, dar și la nivel internațional. Alegații referitoare la 

restricțiile și condițiile impuse în contextul întrunirilor de diferită natură sunt în topul 

nemulțumirilor invocate de către cetățenii RM. 

Astfel, în unul din cazurile care au parvenit către Centrul de Criză pentru Drepturile Omului 

în contextul Covid-19, persoana ne-a relatat că locatarii unui bloc locativ (printre care și 

persoane cu vârsta mai mare de 63 ani) aveau necesitatea de a convoca Adunarea Generală a 

                                                           
4 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122304&lang=ro 
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locatarilor CCL și nu erau siguri dacă e posibilă întrunirea și dacă e permisă, nu le erau clare 

care sunt restricțiile impuse. 

Într-un alt caz, unui reprezentant al poliției de asemenea nu i-au fost clare care sunt 

restricțiile impuse în cazul întrunirilor, cine și în ce condiții ar putea fi tras la răspundere pentru 

încălcarea acestor restricții. 

Potrivit pct. (22) a Hotărârii Comisiei Excepționale de Sănătate Publică (CNESP) nr. 12 din 

25 mai 2020, „Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea 

unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu 

întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a 

evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă 

de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de 

învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție”. 

Hotărârea menționată supra mai stabilește anumite restricții în pct. (7) „Se interzice până 

la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în 

grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în 

funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru 

rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice. În 

pct. (8) al acestei hotărâri este stabilit că „Se interzice până la data de 30 iunie 2020 aflarea 

persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile 

publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție 

în funcție de situația epidemiologică”. 

Considerăm că la adoptarea prevederilor de mai sus nu s-a ținut cont de tehnica legislativă, 

or conținutul actului normativ ar trebui să fie expus într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru 

a se exclude orice echivoc sau interpretare eronată. Dispozițiile de conținut ale actului normativ 

trebuie redate astfel încât să asigurare o succesiune logică a soluțiilor normative preconizate și 

realizarea unei armonii interioare a actului normativ.5 

Pe de o parte, se interzicea aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în 

grupuri mai mari de 3 persoane, iar organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu 

participarea unui număr mai mic de 50 de persoane se permitea cu excepția spațiilor care sunt 

în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de 

infecție. În atare situație, ca ex. dacă 3 persoane se aflau în adiacentul instituțiilor publice, de 

învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție nu trebuiau fi trași la răspundere 

pe motiv că nu se aflau în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), iar dacă aceleași 3 

persoane se aflau într-o întrunire cu respectarea măsurilor de sănătate publică în adiacentul 

instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție puteau fi 

trași la răspundere. 

Totodată, de ex. dacă 10 persoane se aflau în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.) 

puteau fi trași la răspundere dacă nu demonstrau că are lor o întrunire. 

                                                           
5 https://gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.11_15.05.2020.pdf 
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Fostul șef al ANSP, domnul Nicolae Furtună, a declarat public că membrii familiei pot să se 

afle în locurile publice în grupuri mai mari de 3 persoane, însă aceste excepții la care s-a referit 

nu se regăsesc în hotărârile CNESP. 

Cu referire la restricționarea dreptului la libertatea întrunirilor, consiliera ministrului de 

interne – doamna Alina Zbancă, a declarat că prevederea din hotărârile CNESP care admite 

întrunirile în masă cu caracter unic este valabilă în cazul evenimentelor mari, precum proteste 

și nu se aplică în alte circumstanțe . Respectiv fără o claritate a actului normativ ar putea avea 

loc situații de interpretări și întrebări, ca de exemplu: Este totuși permisă sau nu întrunirea 

locatarilor unui bloc locativ pentru a-și soluționa problemele? Vor fi sancționați locatarii pentru 

că nu e un eveniment de proporții, precum ar fi protestul? 

În cazul restricționării aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara 

domiciliului și în spațiile publice nu este clară excepția de necesitate stringentă6. În cazul 

întrunirilor în masă cu caracter unic aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 ani la întrunire 

poate fi interpretat ca stringență ori nu? Poate fi persoana dată să fie sancționată sau nu? 

Din cele menționate mai sus, considerăm că la adoptarea hotărârilor, CNESP nu a respectat 

principiul clarității și previzibilității normelor. Toate acestea, au putut influența persoanele de 

a nu-și realizarea dreptul la libertatea întrunirilor, din teama lipsei de precizie și interpretării 

ambigue a normelor invocate supra. 

Hotărârea nr. 15 din 12 iunie 2020 pct. (5)7, Hotărârea nr. 17 din 23.06.20 pct. (4)8, 

Hotărârea nr. 20 din 10 iulie 2020 (pct. 11 și 12)9, Hotărâre nr. 21 din 24 iulie 202010 (pct. 3), 

Hotărârea nr. 27 din 26 august 2020 (pct. 3)11, Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 (pct. 

4) reiterează interdicțiile impuse de aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), 

în grupuri mai mari de 3 persoane și aflare a persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) 

ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă. Aceste interdicții au 

fost prelungite până la data de  30.09.2020. 

Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 (pct. 6) reiterează pct. (22) a Hotărârii Comisiei 

Excepționale de Sănătate Publică nr. 12 din 25 mai 2020 cu referire restricțiile impuse în 

realizarea dreptului la libertatea întrunirilor. 

Dreptul la libera circulație. 
Cazuri semnalate și constatări 

Libera circulație a persoanelor reprezintă un drept fundamental, consacrat în plan 

internațional și la nivel național în Constituțiile multor state, inclusiv în Constituția RM, fiind 

prevăzut în art. 27, iar garantarea acestuia reprezintă o obligație a fiecărui stat de drept. În 

contextul pandemic, acest drept a fost restricționat sever, de la restricții impuse la nivel 

                                                           
6 https://dexonline.ro/definitie/stringent 
7 https://gov.md/sites/default/files/hotararea_nr.15.pdf 
8 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotararea_cnesp_17_23.06.20.pdf 
9 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.20_10.07.2020.pdf 
10 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.21_24.07.2020_1.pdf 
11 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/hotarirea_cnesp_nr.27_26.08.2020.pdf 

https://gov.md/sites/default/files/hotararea_nr.15.pdf


 

22 CAPITOLUL I 

național sub anumite condiții, până la restricțiile de circulație la nivel internațional. Până în 

prezent, Republica Moldova nu se regăsește printre țările ai căror cetățeni vor putea intra de 

exemplu în spațiul UE, dar și în alte țări din afara spațiului UE fără carantina obligatorie de 14 

zile. 

1. Obligarea persoanelor care nu prezentau pericol pentru sănătatea publică de a 

respecta regimul de autoizolare. 

În adresa Centrului de criză au parvenit plângeri a mai multor persoane, cetățeni ai 

Republicii Moldova, care intenționau să plece în România, însă din diferite motive (s-au 

răzgândit, au vămuit automobile, au avut nereguli cu actele de identitate ș.a.) nu au traversat 

de facto frontiera statului român, ci doar s-au aflat în zona neutră dintre Republica Moldova și 

România. Aceste persoane s-au plâns, că Poliția de Frontieră a Republicii Moldova introduce în 

baza sa de date ieșirea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova și peste scurt timp intrarea 

lor în Republica Moldova, obligând persoanele vizate să completeze Fișa epidemiologică și să 

semneze Declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 

14 (paisprezece) zile în locurile determinate, fără ca acestea să traverseze de facto frontiera 

statului român. 

Hotărârea Comisiei Excepționale de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020 în pct. (13) a 

stabilit că „Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica 

Moldova vor completa, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică, precum și vor semna Declarația 

pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în 

locurile determinate”. Totodată, potrivit pct. (3) a Hotărârii Comisiei Excepționale de Sănătate 

Publică nr. 12 din 25 mai 2020, pentru unele categorii de persoane se exceptă prevederile 

pct. (13) a Hotărârii Comisiei Excepționale de Sănătate Publică nr. 11 din 15 mai 2020. 

Probabil că măsurile de răspuns la infecția Covid-19 a Comisiei Excepționale de Sănătate 

Publică au fost impuse pentru a controla și combate infecția Covid-19 prin a autoizola persoane 

revenite/venite din străinătate, care într-adevăr puteau prezenta un pericol pentru sănătatea 

publică. Astfel, am considerat că persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de 

intrare în Republica Moldova, însă care nu s-au aflat în străinătate, nu prezintau pericol pentru 

sănătatea publică și nu trebuiau să respecte regimul de autoizolare, or, în caz contrar, li se 

încalcă dreptul la libera circulație. 

Așadar, IDOM a solicitat Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), 

Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și Poliției de Frontieră (PF) să intervină în 

cazurile date, fiind ridicate probleme grave ce țin de respectarea drepturilor omului. 

Potrivit răspunsului Poliției de Frontieră cu nr. 35/1-2-318 din 24.06.2020, „ ... printr-un act 

normativ instituțional din data de 17.06.2020, a fost dispusă exonerarea de obligativitatea 

completării și semnării declarației pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o 

perioada de 14 (paisprezece) zile, pentru persoanele, cărora nu li s-a autorizat intrarea în statul 

vecin (România sau Ucraina), prin punctele de trecere rutiere, în cazul în care acestea nu prezintă 

semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă”. 

La data de 31.07.2020 ANSP a indicat în răspunsul său cu nr. 01-15-2907 că propunerile 

parvenite de la IDOM au fost transmise Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. 
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Ca rezultat, la data de 26.08.2020 Comisia Excepțională de Sănătate Publică a specificat 

categoriile de persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica 

Moldova și vin din țările clasificate ca zonă verde sau vin din țările clasificate ca zonă roșie, astfel 

fiind deja stabilite clar categoriile de persoane care urmează să semneze declarația pe propria 

răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile 

determinate și care sunt exceptate de la această regulă. 

2. Obligarea persoanelor de a respecta regimul de autoizolare chiar dacă trebuiau 

exceptați de la această obligativitate. 

IDOM a constatat faptul că deși de jure unele categorii de persoane erau exceptate de la 

obligativitatea de a respecta regimul de autoizolare, de facto acestea erau obligate la intrarea în 

Republica Moldova, să semneze declarația pe propria răspundere și de a respecta regimul de 

autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. 

2.1 În unul din cazuri, persoana ne-a relatat că este cetățeancă a Republicii Moldova, 

locuiește de mai mult timp în Germania și are viză de reședință în Ucraina. Aflând că sora 

acesteia (care locuiește în Ucraina) are probleme grave de sănătate, a hotărât să o viziteze. 

Plecând din Germania cu un microbuz spre Ucraina, aceasta a tranzitat mai multe țări fără a 

avea careva impedimente de circulație. La data de 15.06.2020, aceasta a ajuns la punctul de 

trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde poliția de frontieră a Republicii Moldova i-a explicat că 

ea, fiind cetățeancă a Republicii Moldova nu poate să tranziteze Republica Moldova, chiar dacă 

punctul de sosire al ei era Ucraina. Persoanei i s-a propus să treacă prin punctul de trecere a 

frontierei din Giurgiulești, dar asta însemna și respectarea regimului de autoizolare în Romania 

pentru 14 zile. Poliția de frontieră a obligat-o să completeze fişa epidemiologică și să semneze 

declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile în 

Republica Moldova. Totodată i s-a comunicat că termenul de 14 zile a regimului de autoizolare 

începe să curgă din data de 16.06.2020. 

Pentru o perioadă de 21 de ani această persoană nu a mai fost în Republica Moldova și nu 

dispune de o locuință în țară. A fost nevoită să apeleze la prieteni care i-au oferit locuința pentru 

ca aceasta să poată respecta regimul de autoizolare. Din momentul refuzului poliției de 

frontieră de a-i permite tranzitarea Republicii Moldova, persoana se afla în stare de neliniște și 

depresie emoțională în legătură cu agravarea stării de sănătate a surorii sale și situația creată. 

Potrivit pct. 13 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de 

sănătate publică, „Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica 

Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe 

propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în 

locurile determinate”. Totodată,  potrivit Hotărârii nr. 12 din 25 mai 2020 a Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică, pct. 3 „Punctul 14 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a 

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins: Excepție de la 

prevederile pct. 13, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare 

febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în 

locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane: ... 14.7. persoane în 

tranzit.” 
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Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a examinat demersul IDOM și a comunicat că 

în contextul implementării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului Covid-19, 

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, prin actul normativ instituțional, a stabilit 

itinerarele și modalitatea tranzitării Republicii Moldova. Informația dată fiind plasată pe pagina 

web a Poliției de Frontieră, precum și comunicată publicului larg prin intermediul tuturor 

surselor de informare disponibile (comunicate de presă, profilul oficial de pe Facebook, 

forumul instituit pe pagina web a instituției, linia telefonică „linia verde”, etc.). 

Potrivit Poliției de Frontieră tranzitarea teritoriului Republicii Moldova pe direcția România 

— Republica Moldova — Ucraina putea fi efectuată direct, fără oprire, doar prin culoarul 

instituit între punctele de trecere Giurgiulești-Galați, rutier, și Giurgiulești-Reni, rutier. 

Poliția de Frontieră a precizat că la autorizarea intrării în Republica Moldova, persoana 

vizată nu a fost încadrată în categoria călătorilor care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, 

întrucât nu se încadra în condițiile necesare tranzitării și a fost obligată să completeze 

Declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare pentru o perioada de 14 

(paisprezece) zile. 

2.2 Într-un alt caz persoana ne-a relatat că a venit din Germania și că la frontiera de stat a 

fost obligată să semneze declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare 

o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. Persoana a menționat că a 

comunicat Poliției de Frontieră că se deplasează în interes profesional prezentând documente 

confirmative (contract de muncă), însă Poliția de Frontieră a ignorat cerințele de exceptare a 

semnării declarației pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare, contrar 

prevederilor pct. 14 și 14.4 a Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale 

Extraordinare de Sănătate Publică (cu modificări), motivând că documentele prezentate sunt 

în limba germană și nu sunt traduse în limbile română, rusă sau engleză. 

2.3 Într-un alt caz, persoana care a venit din străinătate în Republica Moldova în interese 

de serviciu și nu a fost obligată să semneze Declarația pe propria răspundere de a respecta 

regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, cu toate 

acestea persoana a fost contactată de polițistul de sector care a informat-o că trebuie să 

respecte regimul de autoizolare. 

3.  Carantina și obligația de a nu părăsi instituțiile rezidențiale/medicale 

3.1 Unii angajați ai unui Centru de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități s-

au plâns pe faptul că în luna aprilie 2020, în temeiul deciziei administrației Centrului, 

angajaților le-a fost interzisă părăsirea teritoriului instituției pentru 14 zile, timp în care nu s-

au aflat în autoizolare dar și-au continuat exercitarea atribuțiilor de serviciu contrar voinței.  

3.2 Unii rezidenți ai Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități s-

au plâns pe faptul că nu li se permite să iasă de pe teritoriul instituției. Conform ordinelor emise 

de administrație, rezidenții puteau să iasă doar la plimbare pe teritoriul instituției, pe grupe, la 

interval diferit de timp. Chiar dacă beneficiarii instituției au invocat varii motive precum 

necesitatea de a se deplasa la oficiul teritorial al Consiliul Național pentru Asistența Juridică 

Garantată de Stat (CNAJGS) pentru a-și angaja un avocat, necesitatea examinării de medici din 

alte instituții, necesitatea de a perfecta acte de identitate sau de a se deplasa la muncă, aceștia 

https://cnajgs.md/ro
https://cnajgs.md/ro
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nu erau lăsați să plece din instituție. Deși limitările respective pot fi necesare, acestea nu 

întrunesc condițiile de legalitate, întrucât legea organică garantează respectarea libertății 

tuturor. În aceiași ordine de ideii, statul urmează clar să justifice limitările, precum și să 

dezvolte procedee clare și accesibile de asigurare a necesităților beneficiarilor. Reamintim, 

limitarea libertății de circulație nu poate exclude obligația statului de a asigura exercitarea altor 

drepturi și libertăți fundamentale. 

3.3 Unii cetățeni au invocat faptul că după primirea rezultatelor pozitive la testarea Covid-

19 erau internați într-o instituție medicală în care erau ținuți în secții închise fără dreptul de a 

se deplasa sau a părăsi instituția medicală. Unicul temei de externare era rezultatul negativ la 

testul COVID-19. Dacă pacienții solicitau să fie externați pentru a se trata la domiciliu ei erau 

intimidați și amenințați că va fi chemată poliția. La acest capitol ținem să remarcăm faptul că 

persoanele se tratează în instituțiile medicale în baza liberului acord exprimat la internare. 

Refuzul externării sau deținerea pacienților în regim închis ar putea fi calificată ca detenție 

ilegală și privarea de dreptul la libera circulație. Astfel, o persoană nu poate fi deținută într-o 

instituție medicală publică în lipsa consimțământului sau în lipsa unei decizii judiciare de 

autorizare a tratamentului prin constrângere. Prin urmare, dacă pacientul consimte pentru 

externare, el urmează să fie externat cu supravegherea ulterioară a administrării tratamentului 

de către medicul de familie și cu implicarea organelor de drept în caz de nerespectare a 

regimului de autoizolare. Incoerența acestor restricții reiese și din faptul că s-a ajuns la 

moment, în luna octombrie 2020 ca majoritatea bolnavilor de Covid-19 se tratează la domiciliu, 

internați fiind doar cei care fac forme grave și doar dacă există locuri disponibile în instituțiile 

medicale de profil. 

4.  Alte alegații ce vizează dreptul la libera circulație și consecințele restricționării 

acestui drept. 

Unele persoane din cei care au apelat la serviciile Centrului de criză pentru Drepturile 

Omului în contextul Covid-19 au reclamat faptul că restricțiile la libera circulație impuse de 

autorități nu au oferit o marjă de apreciere a necesităților individuale ale persoanelor afectate 

de aceste restricții și că restricțiile de liberă circulație au avut sau vor avea consecințe negative. 

4.1 Unii cetățeni au reclamat faptul că fiindu-le restricționat dreptul la libera circulație 

prin obligarea respectării regimul de autoizolare pentru o perioada de 14 zile, aceștia efectiv 

nu au avut posibilitate de a se aproviziona cu produse alimentare, medicamente etc. Aceste 

persoane erau supuse riscului de a fi sancționați pentru nerespectarea regimului de autoizolare 

în locurile determinate dacă se deplasau în vederea procurării celor necesare. În scopul facilitării 

susținerii persoanelor aflate în autoizolare, de către juriștii IDOM a fost solicitat ajutorul 

administrației publice locale și a unor asociații obștești care le-au procurat/oferit produse alimentare. 

4.2 Unele persoane care au venit/revenit de peste hotarele țării au considerat că li se 

încalcă dreptul la libera circulație prin obligarea acestora de a se afla în autoizolare. Aceste 

persoane au specificat că nu se iau în considerație aspecte individuale și necesitățile stringente 

de a pleca peste hotarele țării fără a respecta regimul de autoizolare. În unul din cazuri, 

persoana a venit în Moldova din Ucraina și a fost obligat la autoizolare pentru 14 zile. Acesta a 

lăsat copiii minori sub supravegherea vecinilor și restricția la libera circulație impusă a 

considerat-o excesivă pentru că nu avea posibilitatea să-și revadă copiii decât după expirarea 
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acestui termen. În alte cazuri persoanele au venit în țară de peste hotare pentru a perfecta actele 

de identitate a copiilor minori, la înmormântarea rudei apropiate. Aceste persoane au fost 

obligate la autoizolare pentru 14 zile cu toate că intenționau să se afle o durată scurtă de timp 

pe teritoriul țării, iar scopul călătoriei era justificat. Mai mult ca atât, aceste persoane au relatat 

că muncesc peste hotare și nu cunosc ce consecințe vor avea pentru lipsa de durată de la locul 

de muncă. 

4.3 O persoană a reclamat faptul că autoizolarea regiunii transnistrene sub pretextul 

pandemiei cauzate de Covid-19 a împiedicat dreptul acestuia la libera circulație. Până la 

restricțiile impuse de partea transnistreană, persoana a dus copilul minor la buneii săi în 

regiunea transnistreană, iar odată cu stabilirea barierelor de liberă circulație în această regiune, 

părintele nu avea acces să-și ia copilul. Unica modalitate la care s-a recurs a fost ca buneii să 

aducă copilul la punctul de trecere pe segmentul transnistrean, iar copilul să fie preluat de 

părinte în baza documentelor confirmatoare de filiație. 

4.4 Unele persoane au reclamat faptul că nu erau informați cu referire la Hotărârile 

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a altor autorități care restricționau 

dreptul la libera circulație și excepțiile de la impunerea acestor restricții. 

Dreptul la muncă și dreptul de a realiza activitate de antreprenoriat în contextul 
Covid-19. 
Cazuri semnalate și constatări 

Încălcări care vizează diferite aspecte ale dreptului la muncă au fost comunicate de către 

mai multe persoane care au apelat la Centrul de criză pentru Drepturile Omului în contextul 

Covid-19. În această direcție am putea enumera următoarele aspecte juridice relatate: 

Probleme cu angajatorul și neachitarea plăților cuvenite în legătură cu întreruperea termenului 

de muncă în contextul pandemiei Covid-19; Obligarea/determinarea de către angajator de a 

semna cereri de demisie din cont propriu; Suspendarea unilaterală a contractului de muncă; 

Amenințarea cu concedierea în cazul când angajatul nu acceptă să depună cerere de eliberare 

din proprie inițiativă. 

Motivul principal invocat de către angajator în legătură cu obligarea/determinarea 

salariaților de a semna cererii de demisie din cont propriu și condiționarea neachitării 

salariului pentru luna precedentă în caz de refuz, l-a constituit conform spuselor acestora, 

declararea stării de urgență în Republica Moldova în legătură cu pandemia Covid-19 și 

întreruperea parțială sau totală a activităților. În viziunea noastră, în cazul când angajatul este 

impus/determinat să depună și să semneze o asemenea cerere, acordul acestuia este unul 

viciat, și poate fi declarat ilegal sau nevalabil. În asemenea situații, angajatorul ar trebuie să se 

conducă de prevederile legale prevăzute de Codul Muncii și alte documente internaționale din 

domeniu și să respecte procedura de concediere sau suspendare a activităților, după caz, 

respectând drepturile și garanțiile angajaților, inclusiv dreptul la achitarea anumitor plăți, 

alocații, îndemnizații în caz de sistare a activităților. 

De asemenea în cazul suspendării unilaterale din partea angajatorului a contractului de 

muncă, fără a fi purtate anumite negocieri cu angajatul, și fără a obține anumite garanții în 
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formă scrisă, pot fi încălcate anumite norme legale, angajatorul riscând să fie chemat în instanța 

de judecată de către angajat, pentru compensarea tuturor plăților și prejudiciilor suportate ca 

urmare a acțiunilor ilegale comise. 

Informații adăugătoare privind soluțiile posibile a fi adoptate de către angajator și salariat 

și drepturile lucrătorilor în contextul pandemiei Covid-19 le pe puteți accesa aici: 

https://blog.rabota.md/ro/blog/kak-zaschitit-svoi-trudovye-prava 

https://www.anas.md/wp-content/uploads/2020/08/Drepturile-lucratorilor-in-contextul-COVID-

19.pdf 

Dreptul la muncă în contextul instituirii stării de carantină  în localitate în legătură cu Covid-

19, condițiile de prestare a muncii în cazul când angajatorul solicită prezentarea la locul de 

muncă în atare situații, drepturile și garanțiile de securitate și siguranță ale angajaților la locul 

de muncă, condițiile de  testare obligatorie pentru Covid-19 și procedura legală de achitare a 

îndemnizațiilor pentru infectarea cu Covid-19 la locul de muncă au constituit un alt șir de 

întrebări relatate de persoanele care au apelat la Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în 

contextul Covid-19 din cadrul IDOM. În acest context, precizăm faptul că Comisia Națională 

Extraordinară pentru Sănătate Publică a aprobat la data de 15.05.2020 prin Hotărârea nr. 11 

Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități. Conform acestui document: 

„Carantina reprezintă restricția activităților de circulație, izolarea și/sau separarea de alte 

persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, 

containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o 

manieră care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării”. 

Cu referire la securitatea și siguranța angajaților la locul de muncă, salariații beneficiază de 

normele generale în materie de protecție a muncii stabilite prin Legea securității și sănătății în 

muncă nr. 186 din 10.07.2008. Articolul 9 al acestei legi prevede că „angajatorul este obligat să 

asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea 

desfășurată” și art. 10 alin (1) stabilește că „În cadrul responsabilităților sale, angajatorul este 

obligat să ia măsurile necesare pentru protecția securității și sănătății lucrătorilor, inclusiv pen-

tru prevenirea riscurilor profesionale, asigurarea informării și instruirii, precum și pentru 

asigurarea organizării și a mijloacelor necesare”. 

O categorie specifică de salariați care au suportat schimbări privind condițiile de muncă au 

fost cadrele didactice și angajații din sistemul educațional. Astfel, prin Hotărârea Comisiei 

Naționale pentru Situații Excepționale din Sănătate Publică nr. 6 din 10.03.2020 a fost 

suspendat procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și 

universitar, ulterior cu stabilirea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a RM a 

condițiilor de desfășurare la distanță a procesului educațional. Prin Dispoziția Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26.03.2020 a fost stabilit un regim special 

de lucru și de remunerare a muncii pentru unitățile bugetare și posibilitatea dispunerii de către 

conducătorul unității a prestării muncii la domiciliu. 

Mai mulți angajați ai instituțiilor de stat care au fost infectați cu Covid-19 la locul de muncă 

au beneficiat și continuă să beneficieze de indemnizații unice în mărime de 16 mii de lei. O 

decizie în acest sens a fost luată de Comisia Națională pentru Situații Excepționale în ședința 

din 13 aprilie 2020 prin Dispoziția nr. 14, care stabilește indemnizația respectivă următoarelor 

https://www.anas.md/wp-content/uploads/2020/08/Drepturile-lucratorilor-in-contextul-COVID-19.pdf
https://www.anas.md/wp-content/uploads/2020/08/Drepturile-lucratorilor-in-contextul-COVID-19.pdf
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categorii de persoane: „angajaților infectați cu Covid-19 din Agenția Națională de Sănătate 

Publică, instituțiile medicale, inclusiv personalul detașat, din subordinea Ministerului 

Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Administrației Naționale a Penitenciarelor, instituțiile 

medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de 

asistență medicală primară”. Ulterior termenul de acordare a îndemnizațiilor unice a fost extins 

prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică până în data de 30 

noiembrie 2020. 

Măsuri se susținere a lucrătorilor medicali și a angajaților Ministerului de Interne, infectați 

cu Covid-19 la locul de muncă și acordarea sprijinului financiar unic în valoare de 16 mii de lei 

au fost aprobate ulterior și de Parlament și fac parte din pachetul de măsuri pentru susținerea 

cadrelor didactice, producătorilor agricoli și altor categorii de angajați și angajatori, în 

contextul pandemiei Covid-19. 

Alte aspecte juridice relatate de apelanții Centrului de Criză pentru Drepturile Omului în 

contextul Covid-19 din cadrul IDOM au fost: 

 Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilități din regiunea transnistreană și 

prelungirea concediului din cont propriu în contextul Covid-19; 

 Dreptul la muncă și condițiile de muncă în cadrul piețelor agricole din mun. Chișinău în 

contextul Covid-19; 

 Angajarea în câmpul muncii a persoanei aflate în autoizolare și condițiile de transfer la 

altă funcție în contextul pandemiei Covid-19. 

În domeniul dreptului de a desfășura activități de antreprenoriat în contextul Covid-19, 

apelanții Centrului de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19 din cadrul IDOM 

au abordat următoarele aspecte: 

 Dreptul de a presta servicii de croitorie în perioada pandemiei Covid-19; 

 Procedura și condițiile de redeschidere a hotelului în contextul Covid-19; 

 Condițiile de prestare a serviciilor de frizer și încălcarea măsurilor de precauție stabilite 

în contextul restricțiilor impuse în legătură cu pandemia Covid-19; 

 Dreptul de a presta servicii de manichiură/pedichiură în contextul Covid-19; 

 Procedura legală de reluare a activității cabinetelor stomatologice în contextul Covid-

19; 

 Prestarea serviciilor de reabilitare fizică în cadrul instituției educative în contextul 

Covid-19.12 

Dreptul de acces la informație și accesul la serviciile publice în contextul pandemiei. 
Cazuri semnalate și constatări 

Referitor la realizarea acestui drept, persoanele care s-au adresat au abordat următoarele 

subiecte: 

                                                           
12 Statistica privind piața muncii și impactul pandemiei Covid-19 
https://tv8.md/2020/06/19/cum-a-afectat-pandemia-de-coronavirus-piata-muncii-din-r-moldova-date-
prezentate-de-bns/  

https://tv8.md/2020/06/19/cum-a-afectat-pandemia-de-coronavirus-piata-muncii-din-r-moldova-date-prezentate-de-bns/
https://tv8.md/2020/06/19/cum-a-afectat-pandemia-de-coronavirus-piata-muncii-din-r-moldova-date-prezentate-de-bns/
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 Dreptul de acces la informație privind măsurile restrictive impuse privind libera 

circulație, accesul la servicii publice și funcționarea autorităților publice, legislația 

actualizată în contextul pandemiei Covid-19; 

 Dreptul de acces la informație în domeniul sănătății publice și legislația actualizată în 

contextul pandemiei Covid-19 (accesul la servicii medicale, informarea rudelor apropiate 

privind situația pacientului spitalizat, locul aflării și procedura întrevederilor în contextul 

restricțiilor impuse privind pandemia Covid-19); 

 Dreptul de acces la informație privind infectarea cu Covid-19 a angajaților medicali și 

drepturile acestora în contextul pandemiei;  

 Dreptul de acces la informație privind cazarea persoanelor fără adăpost în contextul 

Covid-19. 

Dat fiind faptul că aceste solicitări au ținut de punerea la dispoziție a informației actualizate 

persoanelor care au apelat la Centrul de Criză pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19, 

de către avocații și juriștii IDOM le-a fost oferită informația relevantă pe fiecare caz în parte, 

precum și le-au fost explicate prevederile legale și modalitatea de aplicare a acestora în 

contextul pandemic din Republica Moldova. 

Dreptul la asistență și protecție socială în contextul Covid-19. 
Cazuri semnalate și constatări 

1. Dreptul la asistență și protecție socială și accesul la muncă în contextul Covid-19 

În legătură cu declararea de către Parlamentul Republicii Moldova la 17 martie 2020 a stării 

de urgență în legătură cu pandemia COVID-19 mai multe persoane au apelat la Centrul de Criză 

în Drepturile Omului în contextul Covid-19 din cadrul IDOM pentru a solicita asistență juridică 

și informații privind accesarea ajutoarelor materiale și financiare în legătură cu pierderea 

locului de muncă și lipsa mijloacelor financiare pentru a-și întreține familiile, pentru a-și 

procura hrana și a achita serviciile comunale. Persoanele au fost informate despre posibilitatea 

accesării și achitării ajutorului de șomaj oferit de stat în sumă de 2775 lei pe lună și achitat de 

CNAS pentru persoanele care se înregistrează ca șomeri. De asemenea unele persoane au fost 

direcționate către asociațiile obștești din țară care oferă ajutor material în formă de produse 

alimentare, hrană caldă la domiciliu, îmbrăcăminte și încălțăminte (Caritas Moldova, Asociația 

Diaconia, Fundația Regina Pacis ș.a.) precum și în unele cazuri a fost contactat serviciul de 

asistență socială de la domiciliul persoanelor în vederea facilitării susținerii acestora. 

2. Dreptul la asistență și protecție socială pentru persoanele cu dizabilități și 

grupurile vulnerabile în contextul Covid-19 

Grupuri specifice de persoane care au simțit efectele restricțiilor impuse în legătură cu 

pandemia Covid-19 au fost persoanele cu dizabilități, familiile revenite din străinătate precum 

și familiile cu mulți copiii, care în contextul sistării procesului educațional din școli și grădinițe 

începând cu data de 11 martie 2020 și a măsurilor de restricționare a transportului public au 

fost puse în situația să aibă grijă de copii și să respecte regimul de muncă stabilit. 
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Lipsa mijloacelor financiare pentru procurarea medicamentelor și alimentației, datoriile 

acumulate la serviciile comunale, limitarea accesului la unele servicii medicale, mărimea mică 

cu mult sub minimul de existență a alocațiilor și indemnizațiilor de dizabilitate, au fost de 

asemenea unele dintre problemele sesizate de către persoanele cu dizabilități și grupurile 

vulnerabile care au apelat la juriștii Centrului de Criză în Drepturile Omului în contextul Covid-

19. 

3. Dreptul la asistență socială a persoanelor aflate în autoizolare în contextul Covid-

19 

Un grup specific care s-a adresat pentru asistență juridică și a solicitat consultanță în 

vederea acordării ajutorului social și material au fost persoanele aflate în autoizolare la 

domiciliu în legătură cu pandemia Covid-19, fie ca au revenit de peste hotare, fie că au 

interacționat la serviciu cu persoane infectate cu Covid-19 sau au urmat un tratament în acest 

sens. În anumite situații au fost plasate în autoizolare familii întregi cu mai mulți copii, care pe 

parcursul perioadei de 14 zile și în unele cazuri 28 de zile nu dispuneau de mijloace suficiente 

pentru întreținere. 

Procedura legală și modalitatea de accesare și achitare a plăților de ajutor social pentru 

deținătorii de patentă care au achitat fondul social și care și-au suspendat activitatea din cauza 

măsurilor restrictive impuse în contextul pandemiei Covid-19, a fost de asemenea o categorie 

de probleme abordate de deținătorii de patentă. 

Alte categorii specifice de persoane care s-au adresat la IDOM pentru asistență juridică au 

fost și rezidenții Centrelor de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități, precum și 

cadrele medicale care au relatat despre lipsa mijloacelor materiale și financiare pentru 

existență din cauza pierderii locurilor de muncă și a restricțiilor impuse în legătură cu libertatea 

de circulație în contextul pandemiei Covid-19. 

Alte aspecte invocate de persoanele care au apelat la Centrul de Criză IDOM în contextul 

dreptului la asistență și protecție socială au fost: Lipsa mijloacelor pentru întreținere și 

procurarea alimentelor și a medicamentației pentru pacienții care au urmat tratamentul 

spitalicesc și care au accesat servicii medicale în contextul Covid-19; Limitarea accesului la 

transportul public care a generat mai multe impedimente precum imposibilitatea de a se 

deplasa pentru accesarea serviciilor medicale, adresarea în instanțele de judecată și alte 

autorități de publice. 

Dreptul de a nu fi supus discriminării. 
Cazuri semnalate și constatări 

CAZUL I 

IDOM a decis să se autosesizeze pe marginea unui caz publicat la data de 05.07.2020 la 

postul de televiziune PROTV Chișinău13. Cazul publicat, releva forme grave a discriminării 

                                                           
13 https://protv.md/actualitate/cum-comenteaza-reprezentantii-spitalului-din-orhei-faptul-ca-au-refuzat-

internarea-unei-batrane-in-stare-grava-video—2533488.html?fbclid=IwAR1I02pInL_Q8cCM-
fpmHiPPZDYoqToOA42y8X5B3IBV4YczD09jrtdLajI 

https://protv.md/actualitate/cum-comenteaza-reprezentantii-spitalului-din-orhei-faptul-ca-au-refuzat-internarea-unei-batrane-in-stare-grava-video---2533488.html?fbclid=IwAR1I02pInL_Q8cCM-fpmHiPPZDYoqToOA42y8X5B3IBV4YczD09jrtdLajI
https://protv.md/actualitate/cum-comenteaza-reprezentantii-spitalului-din-orhei-faptul-ca-au-refuzat-internarea-unei-batrane-in-stare-grava-video---2533488.html?fbclid=IwAR1I02pInL_Q8cCM-fpmHiPPZDYoqToOA42y8X5B3IBV4YczD09jrtdLajI
https://protv.md/actualitate/cum-comenteaza-reprezentantii-spitalului-din-orhei-faptul-ca-au-refuzat-internarea-unei-batrane-in-stare-grava-video---2533488.html?fbclid=IwAR1I02pInL_Q8cCM-fpmHiPPZDYoqToOA42y8X5B3IBV4YczD09jrtdLajI
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directe de către autorități, manifestată prin refuzul acordării asistenței medicale unei paciente 

în etate presupusă a fi cu dizabilitate mintală, deci periculoasă. Din declarațiile rudelor și a 

reprezentanților IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei, rezultă că unei paciente internate în cadrul 

Spitalului de Psihiatrie Orhei i-a fost refuzat nejustificat accesul/internare și acordarea 

asistenței medicale calificate de către IMSP Spitalul raional Orhei. Peste câteva zile pacienta a 

decedat. 

Cazul semnala grave probleme de violare a drepturilor pacienților, în special a celor cu 

dizabilități mintale deoarece în situația dată s-ar fi putut pomeni orice persoană care suferă de 

o maladie psihiatrică și căreia i se refuză internarea sau acordarea asistenței medicale pe motiv 

că e suspectă la COVID-19 sau că suferă de o maladie psihiatrică. 

Pacienta, o doamnă în etate, a fost inițial internată în Spitalul de Psihiatrie Orhei iar când 

starea sa de sănătate s-a agravat rudele au solicitat transferarea pacientei într-o instituție 

medicală specializată. Serviciul 112 au transportat-o la Spitalul raional Orhei. Nici rudele 

pacientei, nici Spitalul de Psihiatrie, nici personalul medical din cadrul serviciului de urgență 

nu au reușit să interneze pacienta la Spitalul raional Orhei. La ușa secției de internare a ieșit o 

doamnă care a comunicat că nu permite nici intrarea nici internarea pacientei deoarece: „Are 

ordine directe din partea vice-directorului Palanciuc Elena să nu admită internarea pacientei”. 

Refuzul internării a fost justificat prin faptul că pacienta ar suferi de o maladie psihiatrică, 

prin urmare trebuia să fie tratată la Spitalul de Psihiatrie. Deoarece internarea în Spitalul 

raional Orhei a fost refuzată, serviciul 112 a transportat pacienta înapoi la Spitalul de Psihiatrie 

Orhei. 

Spitalul de Psihiatrie Orhei nu dispunea de aparat de respirație asistată și nici de preparate 

medicale necesare pentru tratarea acestei paciente; personalul medical nu era instruit să 

acorde asistență medicală în astfel de cazuri. Din acest motiv, rudele au fost nevoite să procure 

personal atât un aparat de respirație asistată cât și preparatele medicale prescrise, însă spre 

regret peste 3 zile ea a decedat. 

De asemenea, IDOM a constatat că mesajul și declarația vice-directorului Elena Palanciuc 

constituie instigare la discriminare a rudelor prin asociere cu pacienta după criteriu protejat 

dizabilitate mintală. Ea a declarat telefonic că: Pacienta se tratează la Spitalul de Psihiatrie, ea 

nu poate să se trateze la alt spital care nu are condiții pentru pacienții psihiatrici. Directorul 

Spitalului de Psihiatrie să-și facă ordine în la el în spital și dacă bolnava este de la psihiatrie 

înseamnă că și rudele trebuie să se controleze tot la psihiatru”. 

La data de 28.07.2020 IDOM a depus o Plângere privind constatarea faptei de discriminare 

la CPEDAE prin care după expunerea faptelor și a constatărilor a solicitat: „Constatarea în 

acțiunile reclamaților IMSP Spitalul Raional Orhei și Elena Palanciuc, vice-director, 

discriminare directă pe criterii de vârstă, sănătate și presupusa dizabilitate mintală în acces la 

servicii de asistență medicală și Constatarea în acțiunile reclamatei Elena Palanciuc, vice-

director IMSP Spitalul Raional or Orhei instigare la discriminare a rudelor pacientei în temeiul 

criteriului protejat dizabilitate mintală”. 

Prin Decizia CPEDAE DIN 23.10.2020 a fost admisă Plângerea depusă de IDOM și s-a decis 

că: 

1. Faptele constatate reprezintă discriminare directă pe criteriul de stare a sănătății, sub 

aspect de presupusă problemă de sănătate mintală. 
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2. Faptele constatate reprezintă instigare la discriminarea rudelor persoanelor cu 

presupuse probleme de sănătate mintală. 

În motivarea Deciziei sale CPEDAE a stabilit că: 

Consiliul a reținut că pacienta în cauză a fost tratată mai puțin favorabil în comparație cu 

alte paciente/alți pacienți care erau în situație analogică (aceeași stare a sănătății, aceleași 

simptome). Tratamentul mai puțin favorabil s-a manifestat prin refuzul de a o interna în IMSP 

Spitalul raional Orhei. Respectiv, acest tratament a fost aplicat în exercitarea dreptului la 

asistență medicală. Consiliul a reținut că motivul care a stat la baza refuzului l-a constituit starea 

de sănătate mintală. În special, faptul că dânsa se afla la tratament într-un spital de profil 

psihiatric. Astfel, Consiliul a reținut incidența criteriului de stare a sănătății, sub aspect de 

presupusă problemă de sănătate mintală. 

Consiliul, examinând circumstanțele constatate și raportându-le la prevederile normative 

incidentei spețe, ajunge la concluzia că responsabilii de la IMSP Spitalul Raional Orhei au 

acționat discriminator în privința pacientei vizate, lăsându-se influențați de anumite 

prejudecăți că pacienții care se tratează în instituțiile cu profil psihiatric ar putea avea un 

comportament imprevizibil sau agresiv. 

Cât privește justificarea adusă de către reclamată, Consiliul o respinge, calificând-o drept o 

încercare de a retușa esența afirmațiilor disputate. În acest sens, Consiliul atrage atenția că 

sintagma „a se controla tot la psihiatru” nicidecum nu poate fi înlocuită cu sintagma „a se adresa 

la specialist”. Consiliul notează că declarațiile reclamatei promovează ideea că rudele 

pacienților care se tratează în instituțiile medicale cu profil psihiatric, ar suferi de aceeași 

maladie și ar necesita același tratament. 

 

CAZUL II 

La data de 15.08.2020 Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) prin 

Hotărârea nr. 25 a decis: 

Prin derogare de la punctul 3.5. din Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a CNESP, se admite 

reluarea, din data de 17 august 2020, a procesului educațional în cadrul instituțiilor de educație 

timpurie private, în cazul corespunderii condițiilor de desfășurare a activității instituției cu 

prevederile Instrucțiunii privind pregătirea pentru redeschiderea și reluarea activității 

instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19, precum și în cazul 

coordonării cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Agenția Națională pentru Siguranța 

Alimentelor a Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției 

de educație timpurie. 

Analizând conținutul Hotărârii CNESP nr. 25 din 15.08.2020, IDOM consideră că decizia 

autorităților prin care se permite reluarea procesului educațional doar în cadrul instituțiilor de 

educație timpurie private este discriminatorie pe criteriul de statut social deoarece: 

Orice copil de vârstă preșcolară are dreptul la educație timpurie indiferent de statutul social 

și de posibilitățile sau resursele financiare de care dispun părinții. Hotărârea CNESP este 

discriminatorie deoarece nu toți părinții din Republica Moldova își pot permite achitarea 

taxelor de frecventare a grădinițelor private, a căror cuantum variază de la 4000-6000 lei per 

copil. 
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În situația în care într-o familie sunt mai mulți copii de vârstă preșcolară pentru mulți dintre 

părinți devine practic imposibil achitarea taxelor de frecventare a grădiniței private. 

Astfel, prin Hotărârea CNESP din 15.08.2020 autoritățile publice restricționează în cel mai 

direct mod dreptul la educație timpurie al unui număr impunător de copii a căror părinți nu-și 

permit financiar acoperirea cheltuielilor de achitare a taxelor pentru frecventarea instituțiilor 

private. 

Nu a fost prezentată nici o informație, nici un studiu, nici o justificare rezonabilă care ar 

explica rezonabilitatea reluării doar a activității instituțiilor de educație timpurie private. 

Astfel, nu este clar ce criterii nu îndeplinesc instituțiile publice pentru a fi eligibile pentru 

reluarea activității. 

În localitățile rurale practic nu sunt instituții de educație timpurie private, prin urmare acest 

serviciu este inaccesibil chiar și contra plată. 

La data de 17.08.2020, IDOM a depus o sesizare la Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea 

Discriminării și Asigurarea Egalității prin care a solicitat constatarea în acțiunile reclamaților 

(Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM; Agenția Națională pentru Sănătate 

Publică și Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică) discriminarea directă pe 

criteriul de statut social al părinților în accesarea serviciilor de educație timpurie publice de 

către copii de vârstă preșcolară, precum și de a obliga reclamații să modifice cadrul legal care 

discriminează persoanele pe criteriul de statut social. 

Analizând în complex drepturile copiilor la educație și obligația statului de a crea condiții 

adecvate pentru ca aceștia să își facă studiile într-un mediu sigur și integru, Consiliul 

concluzionează că nu a fost asigurată proporționalitatea măsurii restrictive adoptate cu scopul 

urmărit, și anume acela de a crea un mediu sigur copiilor. Or, statul trebuie să depună toată 

diligența pentru a oferi un sistem public, gratuit de învățământ la fel de sigur din punct de 

vedere al sănătății ca și cel din mediul privat. 

În calitate de criteriu protejat, Consiliul reține averea – sau situația financiară a părinților 

copiilor de vârstă preșcolară, susținând că oportunitatea de a frecventa instituțiile de educație 

timpurie private depinde direct de posibilitățile financiare ale părinților copiilor de vârstă 

preșcolară. 

Prin Decizia din 23 octombrie 2020, CPEDAE a admis Plângerea depusă de IDOM și a decis 

că faptele constatate reprezintă discriminarea copiilor în acces la educația timpurie. 

 

CAZUL III 

Un alt caz ce viza discriminarea a fost sesizat din partea personalului medical. 

La data de 17.05.2020, IDOM a fost sesizat de către un grup de angajați ai Departamentului 

Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a IMSP Spitalul Clinic Bălți care au invocat decizia 

discriminatorie din partea angajatorului prin refuzul de a-i remunera cu un supliment de 100 % 

la salariu pentru faptul că lucrează cu pacienți suspecți/probabili/confirmați COVID-19 și sunt 

expuși riscului de a se infecta la locul de muncă.  

IDOM a analizat solicitările salariaților, răspunsurile angajatorului și cadrul normativ în 

vigoare (Constituția RM din 29.07, Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 

din 27.10.2005, Codul Muncii nr.154 din 28.03.2003, Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la 

asigurarea egalității, Ordinul MSMPS nr. 385 din 09.04.2020, Ordinul MSMPS nr. 243 din 



 

34 CAPITOLUL I 

09.03.2020 cu privire la motivarea personalului medical, Ordinul MSMPS nr. 466 din 

15.05.2020 cu privire la motivarea personalului medical). 

Analizând solicitările personalului UPU al Spitalului Clinic Bălți, constatăm că prin răspunsul 

administrației este confirmat faptul că Departamentul UPU nu a fost inclus în structura de state 

cu funcții pentru primirea, trierea și acordarea asistenței medicale pacienților care întrunesc 

condițiile de suspect/probabil/confirmat. Pentru luna aprilie 2020 personalul UPU nu a 

beneficiat de suplimentul de 100 % la salariul prevăzut de Ordinul nr. 243, ci doar de un 

supliment de 15 % și/sau 25 %, care era prevăzut și până la declanșarea stării de urgență.  

Din Ordinul nr. 243/ din 09.03.2020 constatăm că MSMPS  a decis să motiveze personalul 

medical prin suplimentul de 100% la salariul fiind destinat angajaților care acordă asistență 

medicală (fără a specifica tipul ei) pacienților cu Covid-19 în baza definiției de caz 

suspect/probabil/confirmat. Prin urmare, Ordinul MSMPS nu a limitat numărul de persoane 

care urmau să primească acest supliment. Această decizie urma să fie luată de managerii 

instituțiilor medicale prin analiza riscurilor la care se expune zilnic personalul implicat în 

asistența medicală. 

IDOM considera că poziția personalului medical UPU este argumentată și justificată și se 

pretinde corect la o retribuire a muncii echitabile în raport cu alți colegi, iar abordarea stării de 

fapt și interpretarea Ordinului MSMPS de către administrația IMSP SC Bălți este selectivă, 

neargumentată și discriminatorie. 

La data de 24.06.2020, IDOM a depus o cerere în adresa IMSP Bălți prin care a solicitat: „A 

se revizuii modalitatea de interpretare a Ordinului nr. 243 din 09.03.2020 și să trateze 

personalul medical din cadrul UPU Bălți (pentru luna aprilie) ca personal medical care a acordat 

asistență medicală pacienților COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat; 

Să se asigure recalcularea salariilor pentru luna aprilie 2020 pentru angajații din cadrul 

Departamentului UPU Bălți cu achitarea suplimentului pentru îndeplinirea indicatorului în 

mărime de 100 % la salariul de funcție”. 

În august 2020, IDOM a recepționat răspunsul IMSP Bălți pe marginea demersului IDOM 

prin care se refuză admiterea solicitărilor. Personalul medical din cadrul UPU IMSP Bălți a fost 

informat despre răspunsul primit precum și despre disponibilitatea IDOM de a prelua și litiga 

în continuare cazul în instanța de judecată. Spre regret, medicii din cadrul UPU au refuzat 

inițierea unei proceduri în instanța de judecată pentru apărarea drepturilor lor invocându-se 

diverse motive, fie că o parte s-au concediat, au fost intimidați, au renunțat etc. 
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CAPITOLUL II. 

 MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR PERSOANELOR 

AFLATE ÎN CUSTODIA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE 

MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AL 

RM 

I. CENTRELE DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI 
(CPTPD) 

În subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale activează 3 spitale 

psihiatrice, precum și 6 Centre de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități 

(CPTPD) care sunt gestionate de Agenția Națională de Asistență Socială. 

Până în luna mai 2018, aceste instituții erau cunoscute ca internate psiho-neurologice. Din 

cele 6 centre, 4 sunt destinate plasamentului pentru adulți și două pentru copii, respectiv fete 

și băieți. 

În cele 9 instituții menționate se află aproximativ 3200 de persoane, dintre care 1300 în cele 

3 spitale psihiatrice și 1900 în 6 CPTPD. Anual în spitalele de psihiatrie au loc circa 16500 de 

internări, cu durata medie de spitalizare 28 de zile. 

Persoanele plasate în cadrul CPTPD se pot afla în custodia acestor instituții rezidențiale 

pentru perioade diferite de la 5, 10, 20 sau chiar 30 de ani. 

În perioada de referință au fost realizate 5 vizite de monitorizare în următoarele instituții: 

 Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități Bădiceni (10.08.2020) 

 Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități Brânzeni (10.08.2020) 

 Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități Bălți (11.08.2020) 

 Spitalul de psihiatrie Bălți (11.08.2020) 

 Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (fete) Hâncești 

(21.09.2020) 

 Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (băieți) Orhei 

(22.09.2020) 

 Spitalul de psihiatrie Orhei (22.09.2020) 
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Drepturile și libertățile rezidenților Centrelor de Plasament Temporar pentru 
Persoane cu Dizabilități în contextul Covid-19 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 454 din 16.05.2018 cu privire la reorganizarea Agenției 

Naționale Asistență Socială14, activitatea Internatelor Psihoneurologice, redenumite în Centre 

de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (în continuare Centrul/CPTPD), 

sunt gestionate de Agenția Națională Asistență Socială. Ultima este autoritate administrativă 

în subordinea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 

Centrul, are drept scop15 oferirea serviciilor de îngrijire şi suport pentru dezvoltarea 

abilităților de autonomie personală, de autoservire și socializare a beneficiarilor în vederea 

facilitării procesului de incluziune în comunitate16. 

În prezent, în 6 CPTPD sunt instituționalizați 1900 de persoane, care locuiesc de 5, 10 sau 

chiar 30 de ani. Din numărul total la data de 24.11.2020, 249 sunt plasați în CPTPD pentru copii 

(fete) din Hâncești și 162 CPTPD pentru copii (băieți) din Orhei. De facto, în centrele pentru 

copii locuiesc doar 30% de minori, ceilalți fiind adulți. 

Respectarea libertății și procedura de plasare involuntară 

Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală prevede procedura de plasare 

involuntară. Conform articolul 40, instituționalizarea persoanei contrar dorințelor exprimate 

de aceasta este posibilă doar în temeiul aliniatului (1) litera c), cu avizul comisiei medicale, cu 

participarea medicului psihiatru și eliberat la cererea tutorelui persoanei suferinde de tulburări 

psihice în privința căreia este instituită tutela17. 

În sens legal, din data de 2 iunie 2018 în Republica Moldova toate persoanele și-au 

redobândit capacitatea deplină de exercițiu, iar măsurile de ocrotire sub forma de tutelă sau 

curatelă au încetat de drept18. Prin urmare, nici o persoană din instituție nu poate fi deprivată 

de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat. 

Având în vedere că în adresa Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova au parvenit 

mai multe scrisori din partea rezidenților CPTPD privind problemele cu care se confruntă, 

precum și reieșind din multitudinea de apeluri telefonice preluate în cadrul Centrului de Criză 

pentru Drepturile Omului în contextul Covid-19, au fost efectuate un șir de constatări, precum 

ar fi: 

La modul practic, în Centrele de Plasament persoanele sunt private de libertate prin 

plasarea acestora în secții închise, destinate „supravegherii riguroase”. Această practică este 

                                                           
14 HG nr. 454 din 16.05.2018 cu privire la reorganizarea Agenției Naționale Asistență Socială, accesibilă la 
adresa: http://lex.justice.md/md/375489/  
15 Ordinul MMPSF nr. 204 din 01.11.2016, accesibil la adresa: 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/skmbt_22316110709050.pdf  
16 Pct. 9 din regulamentul–cadru 
17 Legea Nr. 1402 din  16.12.1997 privind sănătatea mentală, în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-
180/02.06.17 art.297 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1  
18 Legea nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Articolul XVII alin. 
(1) și (4) http://lex.justice.md/md/370424/  

http://lex.justice.md/md/375489/
https://msmps.gov.md/sites/default/files/skmbt_22316110709050.pdf
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1
http://lex.justice.md/md/370424/
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utilizată, inclusiv în caz că beneficiarii părăsesc instituția fără permisiune. În acest sens, 

administrația sesizează poliția pentru a găsi persoana și de comun cu angajați ai Centrului - 

readuc persoana în instituție. 

În lipsa unor politici de plasare, repartiția rezidenților în instituție are loc arbitrar, în baza 

percepțiilor personale ale angajaților. La nivel practic, are loc o delimitare condiționată de 

necesitatea unei „supravegheri riguroase” și beneficiarii la „regim obișnuit”. Persoanele 

supravegheate la „regim riguros” sunt amplasate în secții închise. Plasarea în secțiile de tip 

închis are loc în cazul unor deficiențe mentale severe,  în caz de „agresivitate manifestată”, în 

cazurile de „ebrietate alcoolică” sau alte forme informale de pedeapsă. 

Potrivit Legii cu privire la sănătatea mentală, ieșirea din instituția psiho-neurologică se 

efectuează în temeiul: a) cererii sau dorințelor și sentimentelor persoanei internate, exprimate 

în orice formă, din care rezultă că internarea contravine dorințelor acestuia.  La identificarea 

dorințelor persoanei este obligatorie prezența persoanei de încredere, care va facilita stabilirea 

acestora; b) cererii părinților, rudelor, reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei 

însărcinate cu ocrotirea (asistentul, mandatarul împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, 

ocrotitorul provizoriu, curatorul, tutorele, membrii consiliului de familie), care se obligă de a 

îngriji, după externare, de minor sau de persoana în privința căreia a fost instituită o măsură de 

ocrotire contractuală (contractul de asistență, mandatul de ocrotire în viitor) ori judiciară 

(ocrotirea provizorie, curatela, tutela). 

Rezidenții instituțiilor nu sunt informați despre procedurile de ieșire din instituție, despre 

posibilitatea și modalitățile de depunere a unei contestări. 

S-au constatat probleme legate de ieșirea de pe teritoriul centrelor de plasament temporar 

al persoanelor cu dizabilități  Bălți, Bădiceni, a rezidenților pentru a pleca la muncă, reieșind 

din restricțiile impuse pe perioada pandemiei. Aici problema rezidă în proporționalitatea 

restricției impuse, pe de o parte se motivează necesitatea restricției pentru a reduce riscul 

infectării beneficiarilor, iar pe de altă parte se restricționează accesul liber la circulație. 

Menționăm faptul că lipsește un mecanism eficient de informare a beneficiarilor cu privire la 

această necesitate de a restricționa libertatea circulației prin care ar reduce din neînțelegerile 

care apar între administrația centrelor de plasament și beneficiarii care pot munci și doresc să 

iasă din centre pentru a presta careva munci și pentru a avea o sursă de venit. 

Aici menționăm faptul că în urma unei vizite de monitorizare inopinate și în urma apelurilor 

parvenite legate de faptul că unii beneficiari care au ieșit de pe teritoriul Centrului de Plasament 

Temporar al Persoanelor cu Dizabilități Bădiceni pentru a presta munci în afara centrului iar 

după revenire în centru au fost plasați în izolator la etajul de la subsol. Aici la momentul vizitei 

erau în jur de 10 persoane care menționau că stau închiși sub lacăt deja de două săptămâni 

pentru faptul că au ieșit de pe teritoriul instituției în localitate pentru a munci și a obține careva 

venituri. 

La fel menționăm faptul că măsurile respective de restricționare a libertății circulației 

beneficiarilor centrelor este prevăzută de Ordinul nr. 7 din 12.03.2020 cu privire la unele 

măsuri de control și prevenire a infecției cu Coronavirus de tip nou Covid-19 în instituțiile 

publice gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, unde pct. 1 și pct. 2 prevede: 
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1. A sista, accesul vizitatorilor în instituțiile publice gestionate de Agenția Națională 

Asistență Socială și părăsirea de către beneficiari a teritoriului acestora. 

2. Măsura, intră în vigoare de la data de 13 martie 2020 și este valabilă până la data de 30 

aprilie 2020, cu posibilitatea de prelungire. 

3. Implementarea și controlul executării prezentului ordin revine directorilor instituțiilor 

publice gestionate de Agenția Națională Asistență Socială. 

Menționăm faptul că acest ordin a fost valabil până la data de 30 aprilie 2020 acesta este 

aplicabil și în prezent în Centrele de Plasament Temporar al Persoanelor cu Dizabilități, prin 

aceea că li se interzice beneficiarilor părăsirea centrelor argumentând că această restricție este 

impusă pentru a asigura sănătatea beneficiarilor și a reduce riscul răspândirii infecției Covid-

19. Menționăm faptul că din moment ce a fost expirat termenul de aplicare a restricției dar ea 

se impune în continuare aceasta își pierde și legalitatea, plus este și disproporționată în 

coraport cu dreptul la libertate al beneficiarilor centrelor. 

Menționăm că prin restricțiile impuse libertății persoanei se aduc atingeri libertății 

persoanei care este garantată de art. 25 alin. (1) al Constituției RM care prevede: (1) Libertatea 

individuală şi siguranța persoanei sânt inviolabile. 

Dreptul la libertate și dreptul la siguranță, privite împreună, constituie un drept 

fundamental care nu cunoaște alternativă; există stare de libertate sau stare de lipsire de 

libertate, după cum starea de semi-libertate, de libertate sub supraveghere sau de liberare 

condiționată au a fi privite ca lipsiri de libertate. Astfel, Comisia a decis că internarea unei 

persoane într-un anumit centru special de educare, cu interdicția de a ieși din acel centru 

constituie o privare de libertate, pe când aplicarea unor pedepse disciplinare unui deținut nu 

constituie, prin ea însăși, o asemenea măsură, tocmai pentru că, așa cum am arătat mai sus, art. 

5 nu privește condițiile de detenție.19 

Atragem atenția că măsura respectivă este semilegală și nu este necesară într-un stat 

democratic și anume faptul că restricționează disproporționat dreptul la libera circulație și 

aduce atingeri libertății persoanei prevăzute de art. 27 din Constituția RM care prevede: 

(1) Dreptul la libera circulație în țară este garantat. 

(2) Oricărui cetățean al Republicii Moldova îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul 

sau reședința în orice localitate din țară, de a ieși, de a emigra și de a reveni în țară. 

Altă problemă constatată este că în cadrul centrelor de plasament nu există un sistem de 

monitorizare a beneficiarilor care doresc să muncească și și se angajeze în afara centrelor de 

plasament temporar, pentru a reduce din riscurile care pot să apară în legătură cu respectarea 

normelor legale care reglementează cadrul muncii. 

În cadrul CPTPD nu există un sistem de monitorizare și de soluționare a litigiilor de muncă 

apărute în cazul neachitării muncii prestate de rezident în afara instituției de către angajator, 

sau în cazul problemelor privind condițiile de muncă, timpul de muncă, remunerarea, ș.a. 

                                                           
19 Convenția europeană a drepturilor omului Comentariu pe articole Voi. I. Drepturi şi libertăți, Prof. dr. Corneliu 
Bîrsan Doctor Honoris Causa al Universității Paris -1 Panteon-Sorbona Judecător la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, Editura All Beck București 2005 
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S-a constatat că nu există un mecanism eficient de accesare a serviciilor avocatului garantat 

de stat și mecanismul de soluționare a conflictelor cu legea ale rezidenților și de către cine este 

acordată asistența juridică precum și reprezentarea în instanța de judecată a acestora. 

Au fost semnalate de unii rezidenți ai CPTPD probleme legate de procedura, criteriile de 

eligibilitate și termenul de așteptare privind accesarea serviciilor „Locuință protejată” sau 

„Locuința socială” a rezidenților CPTPD Bălți. 

A fost semnalată problema asigurării accesului la tratamentul medicamentos al rezidenților 

în cazul prescrierii preparatelor care nu sunt prevăzute în Lista medicamentelor compensate 

de stat și rezidenții nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru a le procura; 

A fost constatată problema rezidenților cu privire la accesul la serviciile stomatologice. 

Pacienților din cadrul spitalelor de psihiatrie sistematic (în special cei la „supraveghere 

riguroasă”) le este aplicat tratament medicamentos fără a-i se aduce la cunoștință ce substanță 

este administrată, fără a le explica necesitatea acestora și fără a avea acordul beneficiarului. În 

aceiași ordine de ideii, nu este întotdeauna fixat sau înregistrat consimțământul exprimat. În 

lipsa consimțământului, când situația impune intervenția medicamentoasă (chimică) nu sunt 

demarate procedurile pentru schimbarea statului în plasament involuntar („fără 

consimțământ”)20. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Crearea măsurilor pentru a asigura accesul liber la circulație fără a îngrădi libertatea 

beneficiarilor, prin asigurarea cu mijloace de protecție specifice și cu respectarea măsurilor 

de precauție în sensul prevenirii și combatere a infecției Covid-19 cu asigurarea de 

transport după necesitate în sensul asigurării ieșirilor beneficiarilor de pe teritoriul 

Centrelor de Plasament Temporar al Persoanelor cu Dizabilități. 

 Interzicerea izolării beneficiarilor în spații încuiate sub lacăt, ca măsură de izolare sau în 

calitate de pedeapsă, pentru a preveni încălcarea dreptului la libertate a beneficiarilor care 

ies de pe teritoriul centrelor de plasament temporar al persoanelor cu dizabilități.  

 Asigurarea respectării principiului proporționalității în cazul restrângerii drepturilor 

beneficiarilor centrelor de plasament. 

 Instituirea moratoriului asupra practicilor de plasare a beneficiarilor în secții de tip închis. 

 Elaborarea tipizată și punerea în aplicare a Registrul de evidență a recepționarii și 

transmiterii plângerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, 

tratament inuman sau degradant, conform pct. 14 din Ordinul 1589 al Ministerului Sănătății 

din 31 decembrie 2013.  

 Asigurarea informării beneficiarilor într-un limbaj accesibil despre necesitatea respectării 

restricțiilor impuse prin ordinele și actele comisiei și a ministerului și ANAS privind 

profilaxia, prevenirea și/sau combaterea maladiilor epidemice. 

 Asigurarea instruirii personalului medical în documentarea adecvată a cazurilor de 

constatare a leziunilor corporale. 

                                                           
20 A se vedea standardul CPT revizuit (2017), accesibile: http://idom.md/wp-
content/uploads/2017/12/MIJLOACELE-DE-CONSTR%C3%82NGERE-%C3%8EN-INSTITU%C8%9AIILE-
PSIHIATRICE-PENTRU-ADUL%C8%9AI-STANDARDELE-CPT-2017.pdf 

http://idom.md/wp-content/uploads/2017/12/MIJLOACELE-DE-CONSTR%C3%82NGERE-%C3%8EN-INSTITU%C8%9AIILE-PSIHIATRICE-PENTRU-ADUL%C8%9AI-STANDARDELE-CPT-2017.pdf
http://idom.md/wp-content/uploads/2017/12/MIJLOACELE-DE-CONSTR%C3%82NGERE-%C3%8EN-INSTITU%C8%9AIILE-PSIHIATRICE-PENTRU-ADUL%C8%9AI-STANDARDELE-CPT-2017.pdf
http://idom.md/wp-content/uploads/2017/12/MIJLOACELE-DE-CONSTR%C3%82NGERE-%C3%8EN-INSTITU%C8%9AIILE-PSIHIATRICE-PENTRU-ADUL%C8%9AI-STANDARDELE-CPT-2017.pdf
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 Elaborarea instrucțiunii și eventual instruiri în vederea de-escaladării nonviolente a 

agresivității. 

 Asigurarea informării beneficiarilor într-un limbaj accesibil despre necesitatea 

administrării tratamentului medicamentos, precum și despre riscurile/reacțiile adverse. 

 Instituirea unui mecanism de înregistrare și evidență a consimțământul exprimat. 

 Elaborarea instrucțiunii și instituirea unui mecanism cu privire înregistrarea 

consimțământul exprimat verbal, care să includă garanții de independență. 

 Excluderea practicilor privind administrarea medicamentelor în lipsa acordului informat. 

Situația cu privire la fenomenul torturii, tratamentului inuman și degradant în 
Centrele de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (CPTPD) 
Abuzul verbal și fizic 

Urmare a vizitelor s-a constatat prezența în instituții a abuzului verbal și fizic, atât între 

beneficiari, cât și din partea angajaților. Angajații nu întotdeauna intervin prompt în caz de 

incidente, nu folosesc tehnici de de–escaladare non-violente și nu înregistrează corespunzător 

incidentele care au loc în instituție. Registrele de incidente sunt completate superficial, fără a 

se indica descrierea succintă a naturii incidentului, personalul care a intervenit, cine a asistat la 

acțiuni, care au fost procedurile și procedeele aplicate, intervalul de timp și rezultatul consilierii 

post intervenție, dar și altă informație factologică. 

Lipsesc înscrisurile privind aplicarea în practică a ordinului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor 

cazuri  de tortură, tratament inuman sau degradant21. Potrivit acestuia, lucrătorii medicali sunt 

obligați să asigure transmiterea către procuror a plângerilor, declarațiilor sau a altor informații 

despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau degradant. Contrar regulamentului, în 

instituție lipsește un registrul de evidență a recepționarii și transmiterii plângerilor, 

declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, tratament inuman sau 

degradant. 

Urmare a monitorizării s-a stabilit că în instituții nu există practica solicitării 

consimțământului liber și informat pentru tratament medical. Rezidenților le este aplicat 

tratament medicamentos fără a-i se aduce la cunoștință ce substanță le este administrată, fără 

a le explica necesitatea acestora și fără a avea acordul beneficiarului. În aceiași ordine de idei, 

nu este fixat sau înregistrat consimțământul exprimat. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instituirea moratoriului asupra practicilor de plasare a beneficiarilor în secții de tip închis. 

 Elaborarea tipizată și punerea în aplicare a Registrul de evidență a recepționarii și 

transmiterii plângerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, 

tratament inuman sau degradant, conform pct. 14 din Ordinul 1589 al Ministerului Sănătății 

din 31 decembrie 2013. 

                                                           
21 Ordin Nr. 1589 din  31.12.2013, a Ministerului Sănătății, accesibil la: 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245  

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353245
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 Asigurarea instruirii personalului medical în documentarea adecvată a cazurilor de 

constatare a leziunilor corporale. 

 Elaborarea recomandărilor privind comunicarea non-violentă și prevenirea incidentelor 

violente și reducerea agresivității și instruirea personalului. 

 Asigurarea informării beneficiarilor într-un limbaj accesibil despre necesitatea 

administrării tratamentului medicamentos, precum și despre riscurile/reacțiile adverse. 

 Instituirea unui mecanism de înregistrare și evidență a consimțământul exprimat. 

 Elaborarea unei instrucțiuni și instituirea unui mecanism cu privire înregistrarea 

consimțământul exprimat verbal, care să includă garanții de independență. 

 Excluderea practicilor privind administrarea medicamentelor în lipsa acordului informat. 

Respectarea libertății și procedura de plasare involuntară 

Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală prevede procedura de plasare 

involuntară. Conform articolul 40, instituționalizarea persoanei contrar dorințelor exprimate 

de aceasta este posibilă doar în temeiul aliniatului (1) litera c), cu avizul comisiei medicale, cu 

participarea medicului psihiatru și eliberat la cererea tutorelui persoanei suferinde de tulburări 

psihice în privința căreia este instituită tutela22.  

În sens legal, din data de 2 iunie 2018 în Republica Moldova toate persoanele și-au 

redobândit capacitatea deplină de exercițiu, iar măsurile de ocrotire sub forma de tutelă 

sau curatelă au încetat de drept23. Prin urmare, nici o persoană din instituție nu poate fi 

deprivată de libertate sau izolată, în lipsa unui acord informat. 

La modul practic, în Centrele de Plasament persoanele sunt private de libertate prin 

plasarea acestora în secții închise, destinate „supravegherii riguroase”. Această practică 

este utilizată, inclusiv în caz că beneficiarii părăsesc instituția fără permisiune. În acest 

sens, administrația sesizează poliția pentru a găsi persoana și de comun cu angajații 

Centrului - readuc persoana în instituție. 

În lipsa unor politici de plasare, repartiția rezidenților în instituție are loc arbitrar, în baza 

percepțiilor personale ale angajaților. La nivel practic, are loc o delimitare condiționată de 

necesitatea unei „supravegheri riguroase” și beneficiarii la „regim obișnuit”. Persoanele 

supravegheate la „regim riguros” sunt amplasate în secții închise. Plasarea în secțiile de tip 

închis are loc în cazul unor deficiențe mentale severe,  în caz de „agresivitate manifestată”, în 

cazurile de „ebrietate alcoolică” sau alte forme informale de pedeapsă. 

În cadrul vizitelor de monitorizare nu a putut fi identificată o practică clară de cazare 

separată a persoanelor cu deficiențe mentale de cei cu deficiențe de învățare. Totodată, au fost 

observate cazuri individuale în care concubinii sunt cazați împreună, însă această oportunitate 

este validată doar la regim general, nu și la regim riguros. 

                                                           
22 Legea Nr. 1402 din  16.12.1997 privind sănătatea mentală, în redacția LP66 din 13.04.17, MO171-
180/02.06.17 art.297 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1  
23 Legea nr. 66 din  13.04.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, Articolul XVII alin. 
(1) și (4) http://lex.justice.md/md/370424/ 

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=312970&lang=1
http://lex.justice.md/md/370424/
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Regulamentul-cadru prevede garanții suplimentare împotriva plasamentului abuziv. 

Potrivit acestuia,  examinarea eligibilității pentru plasament în Centru24 se efectuează de către 

Grupul de lucru multisectorial din cadrul MSMPS (în continuare - Grupul de lucru), în baza 

pachetului de documente prezentat de către structurile teritoriale de asistentă socială. Deciziile 

Grupului de lucru constituie drept temei la eliberarea îndreptărilor pentru plasament în Centru 

de plasament. Admiterea beneficiarului în Centru se efectuează în baza îndreptării eliberate de 

către MSMPS, la care se anexează Setul de acte al beneficiarului. Directorul Centrului de 

plasament perfectează Ordinul de admitere în instituție a beneficiarului și indică perioada de 

plasament, în urma examinării dosarului de către echipa multidisciplinară din cadrul instituitei. 

Mulți rezidenți au fost plasați involuntar în instituție până la adoptarea regulamentului-

cadru și noilor modificări la Legea cu privire la sănătatea mentală. În acest sens, temei pentru a 

instituționaliza persoana era suficient cererea tutorelui persoanei declarată incapabilă sau 

cererea rudei la întreținerea căreia se afla. Plasamentul respectiv nu este supus unui control 

judiciar și nu include implicarea unui medic secund independent. 

Dreptul de modificare a perioadei de plasament îl are doar MSMPS. Cu o lună înainte de 

expirarea perioadei de plasament, administrația Centrului informează structura teritorială de 

asistență socială, care a referit cazul către MSMPS, despre necesitatea preluării beneficiarului 

pentru reintegrarea în familia biologică/extinsă sau comunitate, după caz. 

Reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială, care au referit cazul către 

MMPSF, sunt obligați ca până la expirarea perioadei de plasament să preia beneficiarul și să 

asigure reintegrarea în familia biologică/extinsă sau comunitate, cu informarea centrului de 

plasament referitor la măsura de protecție asigurată. 

În lipsa măsurilor de protecție la nivel local (familie biologică/extinsă sau servicii sociale la 

nivel comunitar), structura teritorială de asistență socială, care a referit cazul, prezintă în 

adresa MSMPS demersul privind examinarea posibilității prelungirii perioadei de plasament, la 

care se va anexa pachetul de documente cu indicarea tuturor măsurilor întreprinse25. 

Grupul de lucru multisectorial privind examinarea solicitărilor de plasament din cadrul 

MMPSF în baza Setului de acte al beneficiarului, stipulat în Anexa nr. 11 al Regulamentului, 

decide asupra prelungirii perioadei plasamentului sau refuzului prelungirii perioadei 

plasamentului, prin remiterea deciziei spre soluționare la nivel local. 

Potrivit Legii cu privire la sănătatea mentală, ieșirea din instituția psiho-neurologică se 

efectuează în temeiul: a) cererii sau dorințelor și sentimentelor persoanei internate, exprimate 

în orice formă, din care rezultă că internarea contravine dorințelor acestuia.  La identificarea 

dorințelor persoanei este obligatorie prezența persoanei de încredere, care va facilita stabilirea 

                                                           
24 Notă: Regulamentul operează cu noțiunea de „Internat” 
25 Pachetul de documente include 1) rapoarte de evaluare complexă a familiei biologice/extinse; 2) notă 
informativă cu privire la serviciile existente la nivel local şi regional şi a acţiunilor întreprinse de către autorităţile 
publice locale în perioada plasamentului în vederea creării şi dezvoltării serviciilor comunitare alternative (proiecte 
de decizii, propuneri către Consiliul Local, Raional, donatori, acorduri de parteneriate cu asociaţii obşteşti, etc.); 3) 
notă informativă cu privire acţiunile întreprinse de către structura teritorială de asistenţă socială, APL I şi APL II în 
vederea realizării recomandărilor MMPSF, care au fost înaintate la etapa eliberării îndreptării pentru plasament; 
4) Plan de acţiuni pentru următoarea perioadă de 6 luni care ar reflecta măsurile care vor fi întreprinse la nivel 
local pentru asigurarea incluziunii beneficiarului în familia biologică/extinsă sau servicii sociale la nivel comunitar, 
în momentul expirării perioadei de plasament. 
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acestora; b) cererii părinților, rudelor, reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei 

însărcinate cu ocrotirea (asistentul, mandatarul împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, 

ocrotitorul provizoriu, curatorul, tutorele, membrii consiliului de familie), care se obligă de a 

îngriji, după externare, de minor sau de persoana în privința căreia a fost instituită o măsură de 

ocrotire contractuală (contractul de asistență, mandatul de ocrotire în viitor) ori judiciară 

(ocrotirea provizorie, curatela, tutela). 

Rezidenții instituțiilor nu sunt informați despre procedurile de ieșire din instituție, despre 

posibilitatea și modalitățile de depunere a unei contestări. În cadrul procedurilor de contestare 

sau în cadrul proceselor judiciare, beneficiarii sunt audiați cu titlu de excepție. 

Formal, proceduri de schimbare a șederii voluntare în una involuntară în instituție nu au 

fost identificate. Deși la modul practic, acest fapt nu exclude situația persoanelor aflate în 

instituție contrar voinței sale. 

 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instituirea moratoriului asupra practicilor de plasare a beneficiarilor în secții de tip închis. 

 Asigurarea implementării efective a Programului Național de Dezinstituționalizare a 

Persoanelor cu Dizabilități 2018-2026. 

 Adaptarea procedurilor de informare a beneficiarilor astfel ca acestea să fie pe înțelesul 

beneficiarilor, inclusiv privind procedura de ieșire din instituție, precum și a activităților de 

sensibilizare privind riscurile de părăsire neplanificată a instituției. 

Condiții materiale 

Condițiile materiale existente în camerele de cazare a beneficiarilor rămân a fi sub 

calificativul satisfăcător. În instituții, este frecventă practica de cazare în grupuri mari a câte 5-

10 persoane, cu paturi individuale. Dormitoarele dispun de suficientă lumină naturală și 

artificială, însă sunt slab ventilate. Mirosul persistent de urină în unele dormitoare creează 

prezumția că unii beneficiari sunt neglijați de personalul de îngrijire. Instalațiile sanitare sunt 

disponibile doar în spațiile comune per secție. Veceurile comune și spațiul destinat pentru duș 

nu are uși, astfel nu este asigurată individualizarea intimității procesului fiziologic. 

Baia, veceul, precum și structura fizică a clădirilor nu este adaptată nevoilor speciale ale 

locuitorilor. În instituții lipsesc saltele destinate persoanelor cu necesități speciale, cu 

deficiențe a coloanei vertebrale. Accesoriile pentru igienă personală sunt disponibile sporadic. 

Rezidenții nu dispun de dulapuri individuale și nu au un loc cu încuietoare pentru păstrarea 

bunurile personale. Pe timp de zi, accesul rezidenților la camerele sale este limitat. 

Activitățile de agrement a beneficiarilor sunt limitate la plimbările zilnice în aer liber. 

Rezidenții cu deficiențe locomotorii care sunt imobilizați la pat, nu sunt asistați pentru a avea 

acces la zonele din afară. Unii nu au fost la plimbări în aer liber de ani în șir. 
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Căile de acces în interiorul instituției nu sunt adaptate pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități, în condițiile în care în Centru permanent sunt internate persoane cu necesități 

speciale. Mai mult ca atât, din aceleași considerente persoanele nu le este asigurată plimbare 

zilnică conform orarului secției. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Sporirea numărului de angajați care să acorde asistență beneficiarilor, în special celor care 

au necesități speciale. 

 Asigurarea aerisirii sistematice a dormitoarelor, precum și menținerea instituțiilor în 

condiții de igienă satisfăcătoare. 

 Instalarea spațiilor personale, cu încuietoare, în vederea păstrării lucrurilor personale. 

 Asigurarea accesului la curtea de plimbare, inclusiv pentru toate persoanele cu dizabilități 

locomotorii. 

 Asigurarea condițiilor de accesibilitate fizică în instituții prin racordarea la standardele din 

Codul Practic în construcții pentru persoanele cu dizabilități. 

 Dotarea cu mobilier necesar și echipamente de suport care să faciliteze deplasarea 

beneficiarilor cu dizabilități locomotorii. 

Mijloace și metode de constrângere 

În instituțiile vizitate este folosită constrângerea fizică (imobilizarea de către personal a 

unui beneficiar prin aplicarea forței fizice – „controlul manual”), chimică (administrarea forțată 

a medicamentelor cu scopul de control al comportamentului pacientului) sau/și izolarea (prin 

plasarea involuntară a pacientului într-o secție încuiată). 

Temei juridic pentru a aplica mijloace de constrângere involuntară în instituție, de cele mai 

multe ori lipsește. La modul practic, aplicarea izolării este decisă de medicul psihiatru sau 

asistentele medicale. Cu privire la aplicarea forței fizice sau a imobilizării chimice decid 

asistentele medicale sau personalul inferior cu informarea asistentei medicale 

Reguli clare cu privire la durata maximă de constrângere lipsesc. La modul practic, au fost 

identificate cazuri unde persoanele sunt plasate în secțiile de izolare pe perioade foarte 

îndelungate, ce depășesc luni în șir. Personalul nu este instruit corespunzător, nu cunoaște 

tehnici de de-escaladare non-fizică și reducere a agresivității. 

În partea ce vizează aplicarea măsurilor de constrângere chimică, în majoritatea instituțiilor 

lipsește un registru special privind aplicarea acestor măsuri la toate etapele. Au fost identificate 

cazuri unde ocazional alți rezidenți sunt implicați la imobilizarea unui rezident agitat. Aplicarea 

măsurilor de imobilizarea este vizibilă pentru ceilalți rezidenți. În asemenea cazuri, beneficiarii 

nu sunt monitorizați continuu și direct prin contact uman, precum și lipsește o cameră de 

supraveghere video/audio, inclusiv acestea lipsesc pe holurile secțiilor sau spațiile locative. 

RECOMANDĂRI: 
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 Transpunerea la nivel național și în practică a standardelor CPT privind aplicare a măsurilor 

de constrângere cu caracter psihiatric, revizuite în 201726. 

 În acest context, reamintim că în conformitate cu normele CPT, beneficiarilor le pot fi 

aplicate măsuri de constrângere cu titlu de ultimă sau excepțională măsură (ultima ratio) 

pentru a preveni pericolul producerii unei daune atât lor, cât și altor persoane și 

constrângerile trebuie să fie aplicate pe o durată cât mai scurtă posibil. Odată cu dispariția 

necesității de urgență, beneficiarilor trebuie să fie eliberat imediat. Măsurile de 

constrângere nu au caracter terapeutic și sunt utilizate exclusiv în scop de menținere a 

securității în instituție; 

 Instalarea sistemului de supraveghere video pe toate spațiile de uz comun din instituție 

 Instituirea registrelor în care să fie consemnate cazurile de aplicare a măsurilor de 

constrângere cu caracter psihiatric. 

Rezidenții au contact cu lumea exterioară doar în limita celor aflați la regim obișnuit. Acesta 

este realizat prin corespondență, telefon sau vizite. Persoanele aflate la regim riguros nu 

beneficiază de aceste drepturi. 

Periodic și ocazional în instituții au loc monitorizări de către mecanisme independente cum 

sunt Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, OHCHR și Consiliul pentru Prevenirea 

Torturii, Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului. 

Instituțiile nu au proceduri transparente de depunere a reclamațiilor/plângerilor. Nu există 

practici de asigurare a confidențialității corespondenții, ori fie lipsește o cutie poștală la care să 

aibă acces doar poștașul, exceptând intervenția angajaților. La fel lipsește un sistem de 

consiliere juridică, cum ar fi „avocații rezidenților”, precum și în instituții nu este psiholog. 

Rezidenții nu sunt informați despre rutina în instituție și despre drepturile sale, inclusiv 

despre procedurile de depunere a reclamațiilor. Aceștia nu cunosc despre procedurile de 

externare și contestare a tratamentului. 

În contextul pandemiei contactul beneficiarilor cu lumea exterioară a fost redus la zero. La 

fel interacțiunea în condiții de confidențialitate cu familia fiind practic imposibilă decât în cazul 

în care beneficiarul dispune de condiții tehnice personale. Instituția nu dispune de soluții 

tehnice confidențiale ce ar permite asigurarea conexiunii cu persoanele apropiate din exterior. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Lichidarea secțiilor de tip închis și facilitarea accesului beneficiarilor în comunitate. 

 Instalarea cutiilor poștale accesibile tuturor beneficiarilor, fiind exclusă posibilitatea de 

ingerință în confidențialitatea corespondenței acestora. 

 Consolidarea capacităților CNAJGS în reprezentarea persoanelor cu dizabilități mentale, 

prin realizarea instruirilor specializate privind specificul plasamentului și necesitățile de 

asistență juridică a acestor persoane. 

 Instituirea funcției de psiholog și desfășurarea sesiunilor de consiliere psihologică sau a 

altor tipuri de activități psihologice. 

 Informarea efectivă și accesibilă despre drepturile și responsabilitățile beneficiarilor. 

                                                           
26 Traducerea neoficială a standardelor CPT revizuite, accesibile: 
https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900 

https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900
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 Asigurarea unui spațiu dotat tehnic corespunzător pentru a asigura conexiunea cu 

persoanele apropiate din exterior (Skype, Viber, etc.) atât pe durata pandemiei, precum și 

în vederea menținerii comunicării cu rudele. 

Asistența medicală a beneficiarilor 

Acordarea asistenței medicale este realizată atât în cabinetele medicale din instituții, cât și 

prin spitalizarea în instituțiile medicalo-sanitare publice. Preponderent beneficiarii sunt 

spitalizați în spitalele psihiatrice, mai puțin în spitalele raionale. Actualmente, deficiențe de 

conlucrare nu au fost raportate, anterior fiind prezente cazuri de tergiversare a acordării 

asistenței medicale necesare rezidenților centrelor de plasament. 

O problemă majoră pentru toate instituțiile rămâne lipsa accesului la servicii stomatologice, 

inclusiv la protezare dentară. În majoritatea cazurilor se aplică extragerea dinților, în 

detrimentul tratamentului conservativ. 

Seringile utilizate se colectează selectiv în recipiente sigure și nesigure (nu de unică 

folosință)27, fiind preventiv dezasamblate - acest fapt expune asistentele medicale unui risc 

suplimentar de lezare accidentală și eventual molipsire cu maladii hemotransmisibile cum ar fi 

infecția HIV și hepatite virale. 

Beneficiarii Centrelor posedă polițe de asigurare medicală, dar centrele de plasament nu au 

acces la fondurile de asigurare medicală obligatorie deoarece nu au contracte de prestări 

servicii cu Compania Națională pentru Asigurări Medicale. Calitatea serviciilor medicale 

acordate beneficiarilor nu este verificată de către Ministerul Sănătății Muncii și Protecției 

Sociale, asistența medicală rezidenților fiind diferită ca calitate și disponibilitate de cea 

disponibilă în comunitate. 

Personalul medical nu posedă abilitățile necesare de documentare a leziunilor corporale la 

beneficiari, nefiind respectate prevederile Protocolului de la Istanbul și actelor normative 

naționale în vigoare. O parte din asistentele medicale sunt incluse în instruiri organizate de 

către organizațiile neguvernamentale. 

Examinarea medicală obligatorie la fiecare intrare și ieșire din instituție nu se efectuează, 

după cum nu există nici un registru corespunzător în care examinările medicale să fie înscrise. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea examinării medicale a beneficiarilor la fiecare intrare și ieșire din instituție, 

inclusiv instituirea unui Registru medica. 

 Asigurarea condițiilor de păstrare sigură a medicamentelor și de păstrare confidențială a 

documentației medicale, care să asigure protejarea datelor cu caracter personal. 

                                                           
27 http://lex.justice.md/md/368030/ Art. 55 (3) Împachetarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, 
inclusiv a celor periculoase, se efectuează doar în ambalaj confecţionat din materiale care permit eliminarea 
acestuia cu riscuri minime pentru mediu şi sănătatea populației. Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în 
contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se elimină о dată 
cu conţinutul. 
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 Elaborarea și implementarea planurile de control a infecției și management a deșeurilor 

rezultate din activitatea medicală. 

 Asigurarea protezării și tratamentului conservativ dentar pentru toți beneficiarii vizați prin 

contractarea serviciilor stomatologice necesare. 

 Asigurarea includerii serviciilor medicale prestate de către personalul medical din centrele 

de plasament în contracte de prestări servicii cu Compania Națională pentru Asigurări 

Medicale. 

Asigurarea cu personal medical 

În contextul altor încălcări care țin de asigurarea dreptului la sănătate a beneficiarilor 

acestor instituții este important a menționa și asigurarea cu personal medical a acestor 

instituții. 

CONSTATĂRI: 

1. Asigurarea cu personal medical este insuficientă ca număr de unități și ocupare a 

funcțiilor, situație care rămâne neschimbată în aceste instituții de mai mulți ani, fiind 

menționată și în Rapoartele Consiliului pentru prevenirea torturii28, precum că ”resursele de 

personal ale instituțiilor rezidențiale nu corespund ca număr și categorii profesionale; personalul 

medical are cunoștințe insuficiente în documentarea leziunilor corporale, dar și în intervenții 

specifice activității cu persoanele cu probleme de sănătate mentală (abilități de comunicare, 

conduita cazului în tentativă de suicid și violentă);” fapt ce influențează accesul și calitatea 

serviciilor medicale disponibile rezidenților. Salarizarea disproporțional de mică face 

neatractivă angajarea persoanelor motivate, cel mai frecvent fiind practicată cumularea cu altă 

activitate de bază în instituții medicale ori implicarea personalului medical aflat la pensie. 

Astfel, reieșind din importanța activităților de prevenție, rolul personalului medical cu studii 

superioare în instituții este unul nesemnificativ, fapt ce crește vulnerabilitatea rezidenților și 

angajaților față de Covid-19 și alte probleme de sănătate. Marea majoritate a atribuțiilor sunt 

realizate de un număr mic de asistente medicale și infirmiere, care deseori sunt unicele angajate 

responsabile exclusiv de realizarea măsurilor sanitaro-igienice în instituție. 

2. Deschiderea caselor comunitare și a locuințelor protejate, care a necesitat redistribuirea 

personalului de îngrijire, a crescut sarcina personalului rămas în instituție. Rezidenții cu 

mobilitate redusă reprezintă cea mai defavorizată categorie de beneficiari, care necesită 

asistent personal, au o vulnerabilitate crescută în accesarea serviciilor esențiale de îngrijire 

(igienă, alimentare). 

RECOMANDĂRI: 

 

 CPT recomandă ca autoritățile moldovenești să revizuiască amănunțit și să mărească 

semnificativ nivelul de angajați al diferitelor categorii de personal din centrele de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități, în vederea asigurării tratamentului și îngrijirii 

adecvate tuturor rezidenților. 

                                                           
28 http://irp.md/engine/download.php?id=598 

http://irp.md/engine/download.php?id=598
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 În special, ar trebui depuse eforturi pentru ocuparea posturilor vacante existente. Mai mult, 

ar trebui luate măsuri pentru a se asigura că unitățile dispun de un număr suficient de 

personal calificat pentru a oferi activități de reabilitare psiho-socială (psihologi, educatori 

speciali, terapeuți ocupaționali, asistenți sociali). 

 Revizuirea salarizării personalului medical din instituțiile rezidențiale în vederea 

corespunderii cu salariile din sectorul sănătății. 

Analiza documente instituționale pentru managementul infecțiilor, inclusiv reacția 
de răspuns la epidemia Covid-19 

CONSTATĂRI: 

1. În vederea reglementării intervențiilor de prevenire Covid-19 în mediul persoanelor 

plasate în instituții rezidențiale, MSMPS în baza recomandărilor OMS a elaborat Instrucțiuni, 

aprobate prin Ordinul nr. 388 din 10.04.2020 privind prevenirea și controlul Covid-19 în 

instituțiile medico-sanitare și rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung.  Cu regret, prin acest act 

responsabilitatea de dezvoltare a Planurilor instituționale, procedurilor operaționale standard, 

precum și identificarea resurselor financiare necesare implementării a fost pusă în sarcina 

conducătorilor instituțiilor. Acest fapt a dus la intervenții diferite la nivel instituțional, 

corespunzător experienței și abilităților managerului. Lipsa resurselor financiare cu destinație 

specială pentru Covid-19 s-a soldat cu redistribuirea priorităților de finanțare și 

redirecționarea resurselor la necesitățile dictate de Covid-19. Astfel, o parte din activitățile 

planificate și necesare, au rămas neimplementate. 

2. Drept model de bune practici, poate fi considerat CPTPD din Hâncești, unde au fost 

identificate un șir de documente instituționale (planuri, proceduri, analiza intervențiilor și 

statistici) cu privire la gestionarea controlului și profilaxiei infecției Covid-19.  

RECOMANDĂRI: 

 

 Schimbul de bune practici între instituții în vederea elaborării documentelor instituționale 

și implementării prevederilor acestora. 

 Implicarea partenerilor de cooperare a instituțiilor în elaborarea și implementarea 

măsurilor de răspuns realizate în cadrul instituțiilor. 

Cooperarea cu partenerii externi 

CONSTATĂRI: 

1. Toate instituțiile vizitate au menționat cooperarea eficientă cu Serviciul de Sănătate 

Publică teritorial, fiind oferite consultații necesare, vizite comune și acțiunii comune în focar. 

2. Cu titlu de model de bune practici poate fi considerată activitatea CPTPD din Hâncești, 

unde a fost identificată implementarea mai multor proiecte cu finanțare externă, menite să 

aducă schimbări pozitive pentru beneficiarii instituției date. 
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RECOMANDĂRI: 

 

 Schimbul de bune practici între instituții în vederea dezvoltării parteneriatelor, conlucrării 

intersectoriale și implementării proiectelor instituționale. 

 Implicarea partenerilor de cooperare ale instituțiilor în elaborarea și implementarea 

măsurilor de răspuns realizate în cadrul instituțiilor. 

Instruirea personalului privind măsurile de prevenție în pandemia Covid-19 

CONSTATĂRI: 

1. Planuri instituționale cu privire la instruirea personalului în domeniul prevenției Covid-

19 sunt disponibile într-un număr limitat de instituții rezidențiale, inclusiv proceduri 

operaționale și scenarii de reacționare în diferite circumstanțe posibile în activitate. Putem 

menționa drept bune practici în acest sens Centrul de Plasament Temporar a Persoanelor cu 

dizabilități din Hâncești (fete minore) și Centrul de Plasament Temporar pentru persoanele cu 

dizabilități din or. Bălți. 

2. Nu au fost realizate instruiri cu caracter practic a personalului, în special a personalului 

de îngrijire, privind utilizarea echipamentului de protecție, igiena mâinilor, managementul 

echipamentului folosit și alte aspecte legate de controlul infecției. Personalul utilizează 

măsurile de protecție personală bazându-se exclusiv pe informația disponibilă în mass-media 

ori prin auto-instruire. Astfel, au fost observate cazuri de purtare incorectă a măștilor de 

protecție, necunoaștere a situațiilor cu risc sporit și durata de utilizare a diferitor tipuri de 

măști. 

3. Materiale informaționale privind Covid-19 sunt disponibile în cantități limitate, cel mai 

frecvent fiind plasate doar câteva exemplare în locuri publice (coridor), sunt pe suport de 

hârtie, elaborate de MSMPS. Cu regret, marea majoritate a rezidenților sunt persoane 

analfabete, cu deficiențe de înțelegere a mesajelor. Materiale informaționale despre Covid 

adaptate pe înțelesul persoanelor, inclusiv în format video, nu sunt disponibile. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Schimb de bune practici între instituții în vederea implementării planurilor instituționale 

de control ale infecției; 

 Dezvoltarea și diseminarea materialelor informaționale (inclusiv în format video), adaptate 

lingvistic și pe înțelesul persoanelor cu dizabilități; 

 Instruirea, educarea și abilitarea rezidenților centrelor în aplicarea măsurilor de igienă 

(spălarea mâinilor, dezinfectarea); 

 Elaborarea și implementarea Planului de reacționare la nivel de instituție, inclusiv 

proceduri operaționale și scenarii specifice activității; 

 Instruirea personalului centrelor de plasament privind prevenirea Covid-19 cu includerea 

următoarelor subiecte: 

 Cunoașterea simptomelor și semnelor Covid-19, niveluri de risc de expunere. 

 Acțiuni în caz de simptome Covid-19 (angajați în serviciu/acasă/rezidenți/vizitatori). 
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 Igiena personală, igiena mâinilor, strănutul și eticheta tusei. 

 Utilizarea adecvată a echipamentului de protecție. 

 Cunoștințe cu privire la manipularea și eliminarea deșeurilor clinice. 

 Prelucrarea echipamentelor refolosibile. 

 Curățarea suprafețelor, a lenjeriei. 

 Curățarea ustensilelor alimentare folosite. 

Cazuri confirmate de îmbolnăviri cu Covid-19 în CPTPD-uri și măsuri de triaj, 
carantină și izolare 

CONSTATĂRI: 

1. Cazuri de îmbolnăvire Covid-19 în rândul angajaților și rezidenților există în fiecare 

instituție, inclusiv cazuri soldate cu deces. 

2. Triajul persoanelor la intrarea în instituții este implementat diferit. Astfel menționăm 

buna practică din CPTPD Hâncești în care este realizată termometria (termoscan), iar date sunt 

trecute în Registru special, este pus la dispoziție dezinfectant. La fel, la intrarea în această 

instituție este amplasat un tunel de dezinfectare. 

3. În vederea plasării persoanelor cu cazuri suspecte ori confirmate de boli infecțioase din 

rândul rezidenților, în instituții au fost identificate sectoare izolate. Registre distincte privind 

deținuții cu boli infecțioase (inclusiv Covid-19) cu indicarea aplicării măsurii de izolare, 

persoane contacte, durata și motivul izolării – nu sunt disponibile. Mai mult ca atât, menționăm 

practica de izolare totală ale acestor sectoare cu refuzul părăsirii sediilor, inclusiv lipsa 

plimbărilor, iar îngrijirea a fost pusă în sarcina exclusivă a altui rezident (care a preluat atribuții 

de îngrijitor).  

4. Majoritatea instituțiilor rezidențiale au fost închise pe perioada epidemiei COVID-19. Nu 

au fost permise vizitele rudelor. Totuși, în unele instituții în care sunt plasați copii (Hâncești, 

Orhei) au fost permise întâlniri dintre părinți și copii, ca excepție, prin comunicare la distanță 

(după gard). 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea izolatorului medical ori cameră/sector improvizat de carantină și instituirea 

Registrului de plasare în izolare în legătură cu boala infecțioasă. 

 Schimb de experiență și extinderea bunelor practici între CPTPD-uri privind măsurile de 

prevenire Covid-19. 

 Revizuirea condițiilor pentru a demara posibilitatea de comunicare/întâlnire a rezidenților 

cu rudele (ex.: paravane de sticla, comunicare digital, inclusiv sesiuni video etc.). 

 Asigurarea, în conformitate cu recomandările standardelor internaționale a dreptului de 

plimbări în aer liber de cel puțin o oră pe zi și a dreptului de menținere a contactului uman 

de cel puțin 2 ore pe zi a persoanelor aflate în izolare sau carantină medical. 
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Colectarea, transportarea probelor și tratamentul persoanelor cu COVID-19 

CONSTATĂRI: 

1. Doar un număr mic de personal medical (preponderent 1-2 asistente medicale per 

instituție) a beneficiat de instruiri privind prelevarea probelor pentru testare Covid—19, 

prevenirea și tratamentul Covid-19. 

2. Accesul rezidenților centrelor la servicii de diagnostic este asigurat neuniform. Colectarea 

și transportarea probelor pentru Covid-19 nu se realizează în toate instituțiile, iar la necesitate 

este solicitat serviciul 112. Pe când în alte instituții, au fost instruite 1-2 asistente medicale și 

probele prelevate sunt transportate către laboratorul teritorial. 

3. Măsurile întreprinse în vederea tratamentului pacienților bolnavi de Covid diferă de la o 

instituție la alta. Într-o instituție pacienții infectați au fost izolați la un etaj separat fiind în 

îngrijirea unei beneficiare. Nu sunt evidențe confirmative cu privire la tratamentul acordat 

acelor pacienți și nici dovezi cu privirea oferii unor îngrijiri din partea personalului medical pe 

parcursul acestei izolări. 

4. Tratamentul persoanelor confirmate de Covid-19 se realizează în instituțiile rezidențiale. 

La necesitate, persoanele cu forme grave și critice sunt plasate în instituții medicale publice ori 

transferate la spitalul de psihiatrie desemnat în corespundere cu ordinul MSMPS (după caz). 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instruirea personalului medical în prelevarea probelor pentru testarea Covid-19. 

 Dezvoltarea și aplicarea procedurii operaționale standard instituționale privind traseul 

persoanei suspecte de Covid-19 ori altă boală cu simptome asemănătoare. 

Măsuri sanitaro-igienice și de control ale infecției 

CONSTATĂRI: 

1. La modul practic, aproape în toate centrele de plasament cazarea rezidenților se 

realizează în dormitoare mari cu capacitatea de 8-20 persoane. Această situație face dificilă 

controlul răspândirii bolilor infecțioase și, astfel, prezintă un risc mai mare pentru sănătatea 

rezidenților. În contextul pandemiei Covid-19, infrastructura existentă nu oferă condiții 

favorabile pentru controlul eficient al infecțiilor. 

2. Blocurile sanitare (toaletele și dușurile) în marea majoritate a instituțiilor sunt doar de 

uz comun, nu asigură suficientă intimitate și au o capacitate insuficientă raportată la numărul 

de rezidenți, iar podeaua umedă și alunecoasă era potențial periculoasă pentru rezidenți. Mai 

mult, în nici una dintre instituții nu au fost adaptate blocurile sanitare pentru rezidenții cu 

mobilitate redusă (dizabilități locomotorii).29 

                                                           
29 idem 
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3. Per general, rezidenții au acces nelimitat la lavoare, dar apă caldă nu este întotdeauna 

disponibilă. La fel, menționăm acces limitat la săpun și șervete de unică folosințe în toate 

instituțiile, cu excepția CPTPD Hâncești. Aparent, dezinfectantele sunt disponibile în locuri 

publice (coridor, intrarea în bucătărie și birouri), totodată rezidenții nu le recunosc și nu înțeleg 

pentru ce sunt aceste obiecte. 

4. Asigurarea cu detergenți, dezinfectanți, măști și alt echipament de protecție personală 

este satisfăcătoare, necesitățile fiind acoperite din bugetul instituției, distribuții ale MSMP și 

donatori. Menționăm, că în diferite instituții abordarea măsurilor de control ale infecției este 

diferită. Astfel, in CPTPD Hâncești, întreg personalul este în mod obligator echipat pe durata 

orelor de muncă. A fost instituită o poziție de asistent medical responsabil de Covid-19, care 

verifică respectarea măsurilor preventive. La fel, a fost instalată supravegherea video în diferite 

sectoare ale instituției, care pe lângă monitorizarea activității zilnice, permite observarea 

respectării măsurilor de control a infecției. 

5. Există practici bune de management corect a echipamentelor personale de protecție, când 

prin acord cu Serviciul Sănătate Publică ori spitalul raional, deșeurile se colectează în saci și se 

transmit pentru distrugere sigură. Tot odată, marea majoritate a instituțiilor ard aceste 

echipamente ori le aruncă la lada de gunoi menajer. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Menținerea blocurilor sanitare în stare funcțională, ventilare corespunzătoare și cu oferirea 

intimității adecvate rezidenților; și adaptarea spațiilor și echipamentelor la nevoile 

rezidenților cu mobilitate redusă; 

 Asigurarea rezidenților cu apa caldă disponibilă, săpun lichid și prosoape la toate sursele de 

apă în fiecare zi în toate instituțiile. 

 Asigurarea contractării serviciilor ori implementarea mecanismelor de gestionare a 

deșeurilor rezultate din activitatea medicală în cadrul centrelor de plasament; 

 Asigurarea cabinetelor medicale cu consumabile necesare pentru colectarea deșeurilor  

 Excluderea practicii de ardere sau aruncare a echipamentelor folosite în tomberoane 

destinate deșeurilor menajere. 

Accesul la asistența medicală și continuitatea tratamentelor 

CONSTATĂRI: 

1. Deoarece instituțiile de tip rezidențial au în state în mare parte doar medici psihiatri, în 

unele este angajat prin cumul medic ginecolog. Însă în perioada epidemiei, vizitele medicilor 

specialiști au fost sistate. Astfel, medicii psihiatri prescriu tratamentul și pentru alte maladii 

somatice, inclusiv și pentru pacienții cu forme ușoare și medii de Covid-19. 

2. În câteva instituții au fost găsiți pacienți care sufereau de maladii cronice în stadiu de 

acutizare și care nu beneficiau de nici un tratament, fiind în suferință și durere cronică. 

3. Continuitatea tratamentelor bolilor cronice (hipertensiune, diabet zaharat, tratament 

antiretroviral) este asigurată. Totodată, din cauza restricțiilor impuse de instituțiile medicale 
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pe durata pandemiei Covid-19, accesul la investigații planificate ori consultații ale specialiștilor 

de profil este limitat. 

4. Practic în toate instituțiile vizitate a fost constatată lipsa specialistului stomatolog, ceea 

ce indică un acces redus a beneficiarilor la asistența stomatologică, decât în situațiile avansate, 

când se apelează la serviciile de asistență urgență. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Extinderea și uniformizarea bunei practici de organizare a vizitelor periodice a medicilor 

specialiști (ginecologi, oftalmologi, cardiologi etc.), asigurarea continuității tratamentului 

pentru rezidenți, inclusiv proceduri sigure de accesare a serviciilor din alte instituții 

medicale. 

 Organizarea asistenței medicale stomatologice periodice pentru beneficiarii instituțiilor 

rezidențiale. 

Protejarea confidențialității datelor cu caracter medical și asigurarea spațiului 
intim 

CONSTATĂRI: 

1. Deoarece în majoritatea cazurilor, rezidenții se află în dormitoare mari cu capacitatea de 

8-20 persoane, reiterăm constatarea CPT, urmare a vizitei din 2020, că astfel de dormitoare, cu 

capacitate mare au un efect contraterapeutic, depersonalizant asupra rezidenților, fapt ce le 

compromite intimitatea și împiedică crearea unui mediu grijuliu. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Partiționarea dormitoarelor de capacitate mare pentru cazarea rezidenților în camere mai 

mici (nu mai mult de patru persoane) într-un mediu personalizat și îngrijitor, respectându-

le intimitatea. 

II MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN INSTITUȚIILE 
PSIHIATRICE 

Asistența medicală psihiatrică este acordată în  prezent în cadrul a 3 spitale de psihiatrie din 

Republica Moldova, care au o capacitate zilnică de circa 1200 de persoane (pacienți internați), 

cu un număr de peste 16000 de internări pe an, care au o durată medie de spitalizare de 28 de 

zile. 

Abuzul verbal și fizic 

În cadrul vizitelor de monitorizare au avut loc discuții și interviuri atât cu pacienții din 

instituții, precum și conducerea și personalul acestor entități. 
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În timpul vizitelor, membrii echipei de monitorizare au observat comportamentul 

necorespunzător al infirmierilor cu pacienții, manifestat prin discuție pe tonuri înalte ce 

conchide prezența elementelor de violență verbală. Personalul auxiliar al acestor instituții nu 

este și nici nu a fost instruit corespunzător, nu aplică tehnici de de-escaladare non-fizică și 

reducere a agresivității. 

În secții de psihiatrie pentru bărbați urmează tratament atât pacienții internați benevol cât 

și pacienții internați prin sentință judecătorească prin care au fost aplicate, față de pacient, 

măsuri de constrângere cu caracter medical în regim obișnuit. Aceștia din urmă, fiind în 

instituție mulți ani, impun reguli de comportament și socializare asemănătoare celei din 

penitenciar (ierarhie, monitorizare, denunțare, supunere, sistem de pedepse pentru 

nesupunere). 

Pacienții internați benevol au mărturisit că sunt loviți, numiți urât, privați de anumite 

lucruri personale anume de pacienții aflați la tratament medical prin constrângere. Faptele date 

au fost confirmate de membrii echipei de monitorizare pe durata vizitei, grație interviurilor 

confidențiale cu fiecare din acești pacienți. 

Ignorarea incidentelor violente de acest gen, implică răspunderea instituției pentru 

supunerea unui risc nejustificat a pacienților la tratament benevol plasându-i în aceiași secție 

cu cei aflați la tratament prin constrângere având și lipsă de personal. 

Urmare a evaluării registrelor și documentației medicale din instituție, a fost constatat că 

evidența și descrierea leziunilor nu corespunde cerințelor Regulamentului cu privire la 

procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament 

inuman sau degradant, contrar Ordinului (comun) 1589 al Ministerului Sănătății din 31 

decembrie 2013. Totodată, putem constata și faptul că de regulă, personalul nu informează 

procuratura în termen de 24 de ore despre leziunile corporale depistate la pacienții instituțiilor, 

așa după cum ar trebui să o facă conform prevederilor legale. 

 

 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea tipizată și punerea în aplicare a Registrului de evidență a recepționarii și 

transmiterii plângerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, 

tratament inuman sau degradant, conform pct. 14 din Ordinul 1589 al Ministerului Sănătății 

din 31 decembrie 2013. 

 Asigurarea instruirii personalului privind documentarea adecvată a cazurilor de constatare 

a leziunilor corporale și procedurii de semnalare a cazurilor de violență/leziuni corporale. 

 Elaborarea instrucțiunii și eventual instruiri în vederea de-escaladării nonviolente a 

agresivității. 

 Asigurarea separării paciențelor instituționalizați cu consimțământ de ceilalți. 
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Condiții materiale  

Condițiile materiale variază de la instituție la instituție, calificativul general care poate fi 

utilizat ca urmare a evaluărilor realizate în cadrul vizitelor fiind satisfăcător. Per ansamblu, 

temperatura în secții era confortabilă, pacienții erau hrăniți la timp,  apă caldă era. Pacienții fac 

baie o dată în săptămână, per secție. În băi nu există căzi adaptate și dispozitive, bare pentru a 

asigura suportul pacienților cu dizabilități fizice. 

Fiecare pat are saltea, pernă, lenjerie de pat și plapumă oferite de secție. Dacă pacientul 

preferă, le poate aduce de acasă. Ușile saloanelor nu se încuie. Lipsesc spații personalizate 

pentru pacienți să-și păstreze lucrurile. Cu excepția paturilor, nu există mobilier în saloane. 

Sistemul de ventilare este funcțional. 

Suprafața care revine unui pat în special în „saloanele pentru supraveghere riguroasă” nu 

corespund normei de 6m2, stabilită în Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru 

instituțiile medico-sanitare, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 663 din 

23.07.2010. 

Mai mulți pacienți au relatat că nu iese afară la plimbări și au doar spațiul din coridor pe 

care îl parcurg de-a lungul lui în timpul întregii zile.  Contactul pacienților cu lumea exterioară 

lipsește, decât dacă aceștia au telefon mobil și personalul permite să-l păstreze la el. 

Se constată că pacienții secții nu au careva ocupații pe timpul aflării în instituție. Nu există 

activități în sala de sport, precum și alte activități recreative sau de terapie prin artă. 

În secțiile spitalului din Orhei persistă mirosul persistent de urină, clor și fum de tutun care 

îngreunează respirația. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea pacienților cu paturi corespunzătoare necesităților speciale. 

 Dotarea cu spații pentru uz individual, în vederea păstrării lucrurilor personale. 

 Diversificarea activităților de agrement și sport cu efect terapeutic și ocupațional. 

 Asigurarea condițiilor de accesibilitate fizică în instituții prin racordarea la standardele din 

Codul Practic în construcții pentru persoanele cu dizabilități. 

 Asigurarea plimbărilor zilnice în aer liber pentru toți pacienții instituțiilor psihiatrice 

 Asigurarea condițiilor igienice potrivite unei instituții medicale în mod special, în cadrul 

spitalului din Orhei. 

Mijloace de constrângere 

În instituție este folosită constrângerea fizică (imobilizarea de către personal a unui 

beneficiar prin aplicarea forței fizice – „controlul manual”), chimică (administrarea forțată a 

medicamentelor cu scopul de control al comportamentului pacientului), constrângerea 

mecanică (cu cearșafuri). 
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Legea 1402, permite aplicarea măsurile de imobilizare30 fizică și izolare, sub controlul 

permanent  al  personalului medical, numai  în situațiile, în formele și în perioada în care, după 

părerea medicului psihiatru,  nu este posibilă  prevenirea  prin  alte metode a acțiunilor 

persoanei care prezintă un pericol nemijlocit pentru sine sau pentru cei din jur. Formele și 

perioada de aplicare a măsurilor de imobilizare fizică sau de izolare se consemnează în 

documentația medicală. 

La modul practic, preponderent este aplicată imobilizarea farmacologică. Totodată, se 

constată lipsa consemnărilor în registru special a cazurilor de imobilizare.  

Aplicarea măsurilor de imobilizarea este realizată în prezența altor pacienți. În asemenea 

cazuri, beneficiarii nu sunt monitorizați continuu și direct prin contact uman, precum și lipsește 

o cameră de supraveghere video/audio, inclusiv acestea lipsesc pe holurile secțiilor sau spațiile 

locative.  

Pacienților sistematic (în special celor la „supraveghere riguroasă”) le este aplicat tratament 

medicamentos fără a li se aduce la cunoștință ce substanță este administrată, fără a le explica 

necesitatea acestora și fără a avea acordul beneficiarului. În aceiași ordine de ideii, nu este 

întotdeauna fixat sau înregistrat consimțământul exprimat. În lipsa consimțământului, când 

situația impune intervenția medicamentoasă (chimică) nu sunt demarate procedurile pentru 

schimbarea statului în plasament involuntar („fără consimțământ”)31. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Implementarea la nivel național și în practică a standardelor CPT privind aplicare a 

măsurilor de constrângere, revizuite în 201732. 

 Instruirea personalului cu privire la aplicarea măsurilor de constrângere în conformitate cu 

standardele CPT - revizuite în 2017. 

 Înregistrarea neîntârziată și sistematică în registru special a tuturor cazurilor de aplicare a 

imobilizării. 

 Instalarea camerelor de supraveghere video pe holurile instituției și alte spații care să 

permită monitorizarea stării pacienților. 

 De a asigura informarea pacienților într-un limbaj accesibil despre necesitatea administrării 

tratamentului medicamentos, precum și despre riscurile/reacțiile adverse. 

 Instituirea unui mecanism de înregistrare și evidență a consimțământul exprimat. 

 De a elabora o instrucțiune și a institui un mecanism cu privire înregistrarea 

consimțământul exprimat verbal, care să includă garanții de independență. 

 De a exclude practicile privind administrarea medicamentelor în lipsa acordului informat. 

                                                           
30 Articolul 29 
31 A se vedea standardul CPT revizuit (2017), accesibile: 
https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900 
32 Traducerea neoficială a standardelor CPT revizuite, accesibile: 
https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900 

https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900
https://www.facebook.com/drepturileomuluiMoldova/photos/pcb.1489570021156422/1489568574489900
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Respectarea libertății și procedura de plasare involuntară 

Cadrul legal național recunoaște 3 forme de instituționalizare în spitalele de psihiatrie: cu 

acordul liber exprimat, fără consimțământ în procedura civilă și ca măsură de constrângere cu 

caracter medical în procedura penală. Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea 

mentală prevede procedura de plasare involuntară. Conform articolul 28, instituționalizarea 

persoanei contrar dorințelor exprimate este posibilă în temeiul lit. a) și c), potrivit cărora 

persoana reprezintă pericol social direct sau dacă există riscul de a prejudicia grav sănătății 

sale dacă nu i se va acorda asistență psihiatrică.  

Procedura de instituționalizare în temeiul art. 28 din Lege, include convocarea comisiei de 

medici psihiatri ai staționarului, care evaluează temeinicia spitalizării în termen de 48 de ore, 

urmată de cererea de instituționalizare, însoțită de avizul comisie, înaintată către judecătorul 

de instrucțiune. Judecătorul, în termen de 24 de ore decide asupra temeiniciei spitalizării. 

În procedura penală, față de bănuiți, învinuiți sau inculpați poate fi aplicate măsurile de 

constrângere cu caracter medical, prevăzute de art. 99, 100 CP și 490 CPP. Regula general 

impune obligația de a asigura plasarea persoanelor separat de pacienții instituționalizați în 

baza consimțământului informat. Instanța de judecată periodic, dar nu mai rar de o dată la 6 

luni, verifică necesitatea continuării aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. 

Prevederile articolului 28 lit. a) din Lege, prin care persoana poate fi supusă 

instituționalizării forțate în condițiile în care starea de sănătate condiționează „pericol social 

direct”, urmează a fi abrogată. Pericolul social direct, reprezintă circumstanțe ce în fapt se poate 

realizează prin tentativă. Prin urmare, cade sub incidența procedurii penale cu posibilitatea 

aplicării măsurilor de constrângere cu caracter medical. Comitetul ONU pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități a recomandat statului să revizuiască și să abroge dispozițiile legale 

care autorizează tratamentul psihiatric forțat și tratamentul psihiatric non-consensual pe 

motive de deficiențe. 

Având în vedere procedura legală descrisă, nici o persoană nu poate suferi vreo încălcare a 

libertății sale pentru că internarea fără consimțământ în staționarul de psihiatrie poate avea 

loc doar în baza hotărârii instanței de judecată intrată în vigoare. Conform registrelor 

instituțiilor, și afirmațiilor angajaților, în staționar nu se practică internarea pacienților fără 

liberul lor consimțământ. 

Cu toate acestea, exprimăm îngrijorare cu privire la violarea dreptului la libertate a 

pacientului, manifestată prin practica existentă în Spitale de a reîntoarce în instituție pacienții 

plecați fără înștiințarea conducerii/medicului instituției atunci când acești pacienți au 

consimțit la internare, iar prin plecare de fapt au manifestat retragerea consimțământului. 

Asemenea acțiuni sunt contrare garanțiilor oferite de Articolul 14 din Convenția privind 

Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, conform cărora „1. Statele Părți se vor asigura că 

persoanele cu dizabilității, în condiții de egalitate cu ceilalți: (a) Se bucură de dreptul la libertate 

și siguranță a persoanei; (b) Nu sunt lipsite de libertate în mod ilegal sau arbitrar şi că orice 

lipsire de libertate se face conform legii și că existența unei dizabilități nu va justifica în nici un 

fel lipsirea de libertate. 2. Statele Părți se vor asigura că, în cazul în care persoanele cu 

dizabilități sunt lipsite de libertate, ca urmare a oricărui proces, acestea au dreptul, în condiții 
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de egalitate cu ceilalți, la garanții, conform legislației internaționale privind drepturile omului 

și că vor fi tratate în conformitate cu obiectivele și principiile prezentei Convenții, inclusiv prin 

asigurarea unor adaptări rezonabile”. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea unui proces viabil de obținere a consimțământului informat la internarea 

pacientului. 

 Dezvoltarea unui sistem de garanții pentru fixarea consimțământului informat în cazurile 

de dizabilitate fizică de a semna acordul sau analfabetism. 

 Asigurarea internării persoanei pentru tratament în staționarul spitalului de psihiatrie doar 

în baza consimțământului său liber exprimat, de aceea a se lua toate măsurile posibile 

pentru a informa pacientul despre durata și eficiența tratamentului, excluzând la maxim 

posibil stigmatizarea persoanei ca fiind periculoasă. În cazul în care situația cere adresarea 

către judecător, a asigura că avizele medicale întocmite în baza Art. 28 din Legea nr. 1402 

să demonstreze necesitatea spitalizării și imposibilitatea pacientului de a se prezenta în 

ședința judiciară. 

 Asigurarea confidențialității discuției pacient – medic la internare; 

 A respecta doleanțele pacientului la elaborarea și ajustarea tratamentului când acesta din 

urmă cauzează suferințe fizice nejustificate. 

 A introduce planuri individuale de tratament conform protocoalelor clinice aprobate și 

stindardelor internaționale contemporane de tratament, cu rezultate și ținte de tratament 

bazate pe preferințele pacientului și nu a „șablonului” sistemului psihiatric actual din 

Moldova. 

 A asigura prezența pacientului la ședința de judecată când spitalul de psihiatrie depune aviz 

medical prin care cere internarea fără acordul liber și informat al pacientului. 

 Efectuarea comisiei mai des decât la 6 luni pentru pacienții care o solicită. 

 Instanțele de judecată să sesizeze CNAJGS când avocatul din oficiu nu oferă asistență 

juridică pacientului până la ședința de judecată, vine nepregătit la proces și când pacientului 

nu îi sunt explicate opțiunile de contestare a hotărârii judecătorești. 

De asemenea în cadrul vizitei, au fost evaluate aspecte ce țin de respectarea dreptului la 

sănătate și asistență medicală din mai multe perspective, inclusiv reieșind din perspectiva 

pandemică, după cum urmează: 

Asigurarea cu personal medical 

CONSTATĂRI: 

1. Instituțiile de profil psihiatric se confruntă cu insuficiență de personal medical mediu și 

inferior. Fluctuația majoră și deficitul de personal medical (inclusiv de infirmieri calificați în 

îngrijiri psihiatrice), majoritatea medicilor fiind de vârstă pensionară, reprezintă o problemă 

sistemică și afectează calitatea serviciilor medicale. 

2. Personalul medical are cunoștințe insuficiente în documentarea leziunilor corporale, dar 

și în intervenții specifice activității cu persoane cu probleme de sănătate mintală (cum ar fi 
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măsurile de imobilizare, abilități de comunicare, conduita cazului în tentativă de suicid și 

violentă). 

RECOMANDĂRI: 

 

 Dezvoltarea unei strategii comprehensive de asigurare cu personal medical adecvat a 

spitalelor/secțiilor de psihiatrie, inclusiv sistem de motivare pentru atragerea tinerilor 

specialiști și asigurarea instruirii acestora; 

Analiza documente instituționale pentru managementul infecțiilor, inclusiv 
reacționare la pandemia de Covid-19 

CONSTATĂRI: 

1. MSMPS în baza recomandărilor OMS a elaborat Instrucțiuni, aprobate prin Ordinul nr. 388 

din 10.04.2020 privind prevenirea și controlul Covid-19 în instituțiile medico-sanitare și 

rezidențiale cu îngrijiri pe termen lung33 și Ordinul nr. 368 din 01.04.2020 cu privire la unele 

măsuri suplimentare pentru asigurarea accesului populației la servicii de sănătate mintală 

psihiatrice și narcologice în condițiile stării de urgență34. Cu regret, prin acest act 

responsabilitatea de dezvoltare a Planurilor instituționale, procedurilor operaționale standard, 

precum și identificarea resurselor financiare necesare implementării a fost pusă în sarcina 

conducătorilor instituțiilor. Acest fapt a dus la intervenții diferite la nivel instituțional, 

corespunzător experienței și abilităților managerului. Lipsa resurselor financiare cu destinație 

specială pentru Covid-19 s-a soldat cu redistribuirea priorităților de finanțare și 

redirecționarea resurselor la necesitățile dictate de Covid-19. Astfel, o parte din activitățile 

planificate și necesare, au rămas neimplementate. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Schimb de bune practici între instituții în vederea implementării documentelor 

instituționale și metodelor de implementare a prevederilor acestora. 

 Mobilizarea activă în vederea preluării unui rol proactiv, inclusiv prin intermediul societății 

civile în vederea comunicării problemelor majore cu care se confruntă instituția și 

identificarea de soluții. 

Conlucrarea cu partenerii externi  

CONSTATĂRI: 

                                                           
33 https://msmps.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordin_instructiune_prevenire_codiv.pdf  
34 
https://msmps.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordinul_nr._368_din_06.04.2020_cu_privire_la_asigurarea_acce
sului_populatiei_la_servicii_de_sanatate_mintala_psihiatrice_si_narcologice_in_conditiile_starii_de_urgenta.pdf 

https://msmps.gov.md/sites/default/files/legislatie/ordin_instructiune_prevenire_codiv.pdf
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1. Lipsesc mecanisme eficiente de conlucrare între spitale și centrele comunitare de sănătate 

mentală în managementul cazului persoanei cu dizabilități mentale centrate pe nevoile lui, 

precum și reintegrarea în comunitate. 

2. Se constată capacități insuficiente în dezvoltarea de proiecte și implementarea de 

initiative cu parteneri de dezvoltare de diferit nivel; 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea și implementarea mecanismelor eficiente de conlucrare între spitale și centrele 

comunitare de sănătate mentală în conduita cazului persoanei cu dizabilități mentale 

centrate pe nevoile, precum și continuitatea îngrijirilor. 

 Dezvoltarea de capacități a personalului din cadrul acestor instituții în vederea creării de 

parteneriate și acorduri de colaborare, inițiative la nivel comunitar sau național prin care 

să fie aduse schimbări de ordin pozitiv a calității vieții pacienților din aceste instituții. 

Instruirea personalului privind măsurile de prevenție în epidemia de Covid-19 

CONSTATĂRI: 

1. Instruirea personalului medical (medici, asistenți medical și infirmieri) privind măsurile 

de prevenire Covid-19 de a fost realizată la nivel instituțional de către șeful secției. Cu regret, 

nu au fost identificate Registre de instruire cu indicarea temelor ori acte de verificare a 

respectării măsurilor de control al infecției. Marea majoritate a personalului medical și 

infirmierelor nu utilizează ori poartă incorect masca de protecție. 

2. Materialele informaționale despre Covid-19 sunt disponibile pe coridoare, precum și pe 

mese pentru a putea fi citite de pacienți. Cu regret, pacienților cu tulburări mintale se 

recomandă de acordat atenție deosebită prin oferirea acomodării rezonabile în timp și limbaj 

pentru a minimaliza barierele de deficiență mintală în procesul de luare a deciziilor și 

accesibilizarea înțelegerii informației propuse. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea și implementarea modulelor de instruire obligatorie privind controlul infecției 

pentru diferite categorii de personal, în special infirmiere. 

 Elaborarea și aprobarea procedurii-cadru operaționale standard privind modalitatea de 

organizare a prelevării probelor, transportare și recepționare a rezultatelor. 

 Elaborarea materialelor informaționale despre Covid-19, adaptate pe înțelesul persoanelor 

cu probleme de sănătate mintală. 

Cazuri de Covid-19 în instituții și măsuri de triaj, carantină și izolare 

CONSTATĂRI: 
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1. Toate instituțiile vizitate de către echipa de experți aplică măsuri de triaj (colectarea 

anamnezei, termometrie și prelevarea probelor pentru Covid-19 persoanelor cu semne de boli 

respiratorii). 

2. În unele instituții nu se respectă măsurile de carantină și izolare a pacienților noi internați, 

aceștia fiind plasați imediat în salon cu alți pacienți. Astfel de situații cresc semnificativ riscul 

de infectare, în cazul în care pacientul nou internat poate fi infectat Covid-19 asimptomatic sau 

în perioada inițială a bolii. 

3. Registre de evidență a persoanelor plasate în izolare, durata de menținere și motivul 

plasări – nu sunt disponibile. Mai mult ca atât, saloanele de izolare nu au grup sanitar propriu, 

astfel persoanele plasate oricum comunică cu alte persoane. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea unor instrucțiuni și proceduri stricte cu privire la obligarea izolării pacienților 

noi internați, precum și condițiile necesare de respectat în vederea identificării spațiilor de 

izolare. 

 Instituirea Registrelor de evidență a persoanelor plasate în izolare cu indicarea motivului și 

duratei de plasare. 

Colectarea, transportarea probelor și tratamentul persoanelor cu COVID-19 

CONSTATĂRI: 

1. La nivel de instituție, au fost instruite 1-2 persoane în prelevarea probelor pentru testarea 

COVID-19, care sunt transportate către serviciul sănătate publică. Cu regret, proceduri 

operaționale scrise, algoritmi de intervenții în diferite cazuri, nu sunt dezvoltate. 

2. Colectarea probelor se realizează la nivel de instituții, cel mai frecvent in secția de 

internare, cu ulterioară transportare către laboratoarele desemnate. 

3. Persoanele infectate Covid-19 se tratează în cadrul spitalelor psihiatrice vizitate în secțiile 

special destinate. Din lipsă de specialiști infecționiști, tratamentul este prescris și monitorizat 

de către medicul psihiatru al spitalului. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea și aprobarea procedurii-cadru operaționale standard privind modalitatea de 

organizare a prelevării probelor, transportare și recepționare a rezultatelor. 

 Asigurarea instruirii personalului în vederea procedurii-cadru sus-menționate. 

Măsuri sanitaro-igienice  

CONSTATĂRI: 

1. În majoritatea instituțiilor vizitate s-a constatat o asigurare insuficientă cu produse 

sanitaro-igienice (săpun, dezinfectante în lavoare și veceu, inclusiv dezinfectanți de suprafață). 
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2. Insuficiența echipamentelor de protecție mănuși, viziere și salopete. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea tuturor secțiilor cu produse sanitaro-igienice și monitorizarea distribuirii 

acestora adecvată pentru utilizare din partea pacienților în cantitatea care ar asigura o 

prevenire a răspândirii virusului. 

 Încurajarea cooperării cu partenerii externi ai instituțiilor în vederea solicitării de fonduri 

sau produse de igienă necesare. 

Accesul la asistență medicală și continuitatea tratamentelor 

CONSTATĂRI: 

1. Sunt constatate deficiențe în asigurarea asistenței medicale atunci când pacienții au 

nevoie de tratamente specializate, pentru alte maladii concomitente problemelor de sănătate 

mintală. A fost identificat cazul din Spitalul de Psihiatrie Orhei, atunci când pacientei în stare 

gravă i-a fost refuzată internarea în secția Terapie Intensivă a IMSP Spitalului Raional Orhei pe 

motiv de prezență a maladiei psihiatrice. Personalul medical ne-a relatat că mai sunt astfel de 

cazuri, motiv pentru care administrația dispune organizarea tratamentului în incinta spitalului, 

însă acesta este oferit de medicii psihiatri, fapt ce nu întotdeauna poate asigura calitatea 

serviciilor prestate. 

2. Activități ocupaționale insuficiente pentru pacienți. În spital nu este prevăzută funcția de 

ergoterapeut, fapt menționat încă in Raportul CPT (2011)35 care ar contribui la procesul 

terapeutic și ocupațional al pacienților. 

3. Calitatea acordurilor informate și informarea pacientului cu dizabilități mentale despre 

fiecare procedură și medicament nu se realizează la nivel cerut; 

4. Lipsesc în mare parte instrumente obiective structurate în diagnosticarea tulburărilor 

medicale și de comportament (începând de la chestionare de personalitate, chestionare pentru 

anxietate și depresie, chestionare pentru evaluarea progresului la pacientul psihotic (PANSS), 

care se utilizează în mod obligatoriu în staționarele de psihiatrie; 

5. În continuare lipsesc mijloace și proceduri adecvate și reglementate de imobilizare a 

pacienților agitați din cadrul spitalelor de psihiatrie. Continuă practica de aplicare a măsurilor 

de imobilizare realizată în prezența altor pacienți36. În asemenea cazuri, beneficiarii nu sunt 

monitorizați continuu și direct prin contact uman, precum și lipsește supravegherea 

video/audio, inclusiv acestea lipsesc pe coridoarele secțiilor sau spațiile locative. 

                                                           
35 CPT–ul recomandă să fie întreprinse măsurile necesare în cadrul spitalului psihiatric din Orhei, astfel încât: 
să fie extinsă gama activităților terapeutice, în special de reabilitare psihosocială pentru a pregăti pacienții la o 
viaţă autonomă şi reîntoarcerea acestora în familiile lor. Ergoterapia trebuie să ocupe un loc important în cadrul 
programului de reabilitate, prevăzând o acțiune de motivare, o evaluare a aptitudinilor de a înțelege şi de 
comunicare, acumularea deprinderilor specific şi ameliorarea perceperii propriei imagini 
36 http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/07/Raport-anual-de-activitate-CpPT-2018_Romana.pdf 
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6. Personalul medical nu posedă abilitățile necesare de documentare a leziunilor corporale 

la beneficiari, nefiind respectate prevederile Protocolului de la Istanbul și actelor normative 

naționale în vigoare. Registrele nu conțin informație suficientă privind originea leziunilor, 

precum și descrierea lor conformă, dar și coerența leziunilor descrise cu motivul apariției (în 

viziunea personalului medical). Mai mult ca atât, se documentează și se raportează către 

Avocatul Poporului preponderent leziunile corporale identificate la plasarea in instituție.37 

RECOMANDĂRI: 

 

 Extinderea gamei activităților terapeutice, în special de reabilitare psihosocială pentru a 

pregăti pacienții la o viață autonomă și reîntoarcerea acestora în familiile lor. Ergoterapia 

trebuie să ocupe un loc important în cadrul programului de reabilitate, prevăzând o acțiune 

de motivare, o evaluare a aptitudinilor de înțelegere și de comunicare, acumularea 

deprinderilor specifice şi ameliorarea perceperii propriei imagini. 

 Instruirea personalului medical în documentarea și raportarea tuturor leziunilor corporale 

constatate la pacienți, indiferent de presupusa origine ori perioada de admitere. 

 Dezvoltarea și implementarea instituțională a Procedurii operaționale standard de 

documentare și raportare a leziunilor corporale în spitalele-secțiile de psihiatrie. 

 Dezvoltarea și implementarea Instrucțiunii privind metodele de imobilizare aplicate 

pacienților în conformitate cu recomandările CPT38, precum și instruirea personalului 

medical și auxiliar în tehnici de comunicare în situații de risc/violențe. 

 Dotarea cu sistem video și audio în vederea asigurării standardelor necesare împotriva 

relelor tratamente și a torturii. 

 

                                                           
37 Cazurile de leziuni corporale, decesele, tentativele de suicid și alte incidente se prezintă în formă de raport 
către asistenta medicală superioară a IMSP SCR în corespundere cu ordinul IMSP SCP nr.75 din 13.08.2018 „Cu 
privire la asigurarea comunicării continue cu Oficiul Avocatului Poporului”. 
38 https://rm.coe.int/16807001c3 
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CAPITOLUL III 

 MONITORIZAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI ÎN 

IZOLATOARELE DE DETENȚIE PREVENTIVĂ DIN CADRUL 

POLIȚIEI 

GENERALITĂȚI PRIVIND INTERACȚIUNEA DINTRE POLIȚIE ȘI INSTITUȚIILE SOCIALE 
MEDICALE CU PROFIL DE DIZABILITATE MENTALĂ/SĂNĂTATE MENTALĂ 

Republica Moldova are obligația pozitivă de neadmitere a torturii, tratamentului inuman și 

degradant și a pedepselor cu cruzime. Acest fapt rezidă din semnarea și ratificarea mai multe 

documente internaționale la care Republica Moldova este parte și anume: Declarația Universala 

a Drepturilor Omului39, Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice40, 

Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale41, Convenția 

Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 

Degradante, Convenția ONU Împotriva Torturii și altor Pedepse și Tratamente cu Cruzime, 

Inumane sau Degradante, precum și Convenția ONU pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilități42. 

Constituția statuează în caz de neconcordante între pactele și tratatele privitoare la 

drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, 

prioritate au reglementările internaționale43 

O provocare pentru Republica Moldova o constituie gestionarea situațiilor din domeniul 

detenției cu implicarea persoanelor cu deficiențe mentale, precum și asigurarea efectivă a 

drepturilor și libertăților persoanelor cu deficiențe mentale/intelectuale instituționalizate în 

centrele sociale și spitalele de psihiatrie. Prin urmare, obligația statului de a dezvolta proceduri 

și practici eficiente a fost reiterată de mai multe dintre mecanismele internaționale de apărare 

a drepturilor omului și misiuni de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile 

rezidențiale din țară. Comitetul ONU a precizat că Republica Moldova trebuie „să asigure că 

izolatoarele din cadrul poliției și instituții de detenție preventivă au protocoale și personal 

calificat pentru a interacționa cu persoane cu dizabilități mentale sau intelectuale”44. 

                                                           
39 Art. 5 
40 Art. 7 
41 Art. 3 
42 Art. 15 
43 Art. 4 alin. (2) 
44 Pct. 11 (d); Observații finale privind al treilea raport periodic al Republicii Moldova, 2017; Comitetul ONU 
Împotriva Torturii 
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În același context, Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (în 

continuare Comitetul CRPD) a recomandat statului „să se asigure că persoanele cu dizabilități 

acuzate de o infracțiune au acces efectiv la actul de justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți”45. 

Gestionarea cazurilor cu implicarea pretinșilor infractori cu deficiențe 

mentale/intelectuale/psihosociale se supun regulilor generale, iar derogările au loc cu titlu de 

excepție în vederea asigurării procedurilor acomodate rezonabil la necesitățile persoanei. 

Prin urmare, regula generală prezumă că față de persoana cu dizabilități bănuită de 

săvârșirea unei infracțiuni, poate fi aplicată reținerea ca măsură de constrângere, a cărei 

executare se asigură în izolatoarele de detenție provizorie46. Comitetul CRPD, în recomandările 

sale pentru Republica Moldova indică necesitatea ca să fie asigurată disponibilitatea și 

accesibilitatea serviciilor de sănătate, inclusiv a serviciilor de urgență, pentru toate persoanele 

cu deficiențe din întreaga țară47. 

Cadrul legal național prevede că persoana plasată în IDP, este supusă imediat examenului 

medical la intrarea și la ieșirea din locul de detenție, precum și la cerere, inclusiv pe cont propriu, 

pe toată perioada detenției. Examenul medical se efectuează în condiții de confidențialitate48. La 

modul practic urmează a fi elaborate și aprobate proceduri standard de operare ce 

reglementează modul de operare în vederea identificării cazurilor ce necesită intervenție 

medicală de urgență, inclusiv psihiatrică și eliminării riscurilor de a fi supus relelor tratamente. 

Situația de urgență subînțelege existența riscurilor emitente de a fi cauzat prejudiciul grav 

sănătății sale dacă nu i se va acorda asistență psihiatrică, fapt ce justifică necesitatea plasării 

involuntare în spitalul de psihiatrie pentru a primi îngrijiri de urgență49. 

Procedura rezidă din observațiile Comitetului CAT, care stabilește că statul urmează să se 

asigure că nimeni nu este plasat involuntar în instituții psihiatrice din motive nemedicale, inclusiv 

prin asigurarea faptului că pacienții au dreptul de a fi audiați personal de către judecătorul care 

ordonă internarea, că judecătorii solicită opinia unui psihiatru și că astfel de decizii pot fi supuse 

revizuirii50. 

Totodată trebuie asigurată transpunerea efectivă a recomandărilor Comitetului CRPD către 

Republica Moldova, potrivit căruia statul urmează să revizuiască și să abroge dispozițiile legale 

care autorizează tratamentul psihiatric forțat și tratamentul psihiatric non-consensual pe 

                                                           
45 Pct. 29 b); Observații privind  raportul inițial al Republicii Moldova, 2017; Comitetul ONU pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități  
46 Articolul 1751 alin. (1) din Codul de Executare; „Instituțiile care asigură executarea reținerii” 
47 Pct. 47 lit. (a); Observații privind  raportul inițial al Republicii Moldova, 2017; Comitetul ONU pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
48 Articolul 1751 alin. (2) din Codul de Executare; „Instituțiile care asigură executarea reținerii” 
49 Articolul 28 lit. c) din Legea Nr. 1402 din  16.12.1997; „Temeiurile pentru spitalizare fără liberul 
consimțământ”, alin. (43) „ […] În lipsa unei alegeri, persoana de încredere va fi desemnată de către centrul 
comunitar de sănătate mintală.”, precum și Articolul 65 alin. (7) din codul civil „ […] persoana de încredere […] va fi 
desemnată de către centrul comunitar de sănătate mintală.” 
50 Pct. 32 (c); Observații finale privind al treilea raport periodic al Republicii Moldova, 2017; Comitetul ONU 
Împotriva Torturii 
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motive de deficiențe51; și să ia toate măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a stopa 

privarea de libertate a persoanelor cu dizabilități pe baza unei deficiențe reale sau percepute52. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea procedurii standard de operare destinată poliției în vederea gestionării efective 

a incidentelor ce atrag după sine custodia persoanelor cu deficiențe mentale/intelectuale. 

Procedura trebuie să implice elementele după cum urmează: 

 Plasarea persoanei în celula din cadrul IDP urmează fi după consultarea în prealabil de către 

un lucrător medical, sau în lipsa acestuia angajatul din cadrul serviciului medical de urgență, 

care fixează rezultatele examinării și acționează în conformitate cu Ordinul MAI 408 din 

31.12.2013 cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant. 

 În cazul în care persoana reclamă că a fost supus torturii sau relelor tratamente, când are 

leziuni corporale vizibile sau când sunt alte circumstanțe ce oferă temei de a presupune că 

persoana a fost supusă unor astfel de fapte, lucrătorii medicali și angajații izolatorului 

transmit imediat informațiile către procuratura teritorială sau specializată în a cărei rază 

activează izolatorul, dar nu mai târziu de 24 de ore – conform ordinului menționat; 

 Lucrătorul medical, urmare a examinării medicale – în caz de necesitate și exclusiv cu acordul 

fixat (e.g. scris/înregistrat video, etc.) a deținutului de a recepționa tratament medicamentos 

- individualizează tratamentul și asigură supravegherea medicală zilnică a deținutului. 

Lucrătorul medical obligatoriu consemnează în registru ora începerii și finisării vizitelor de 

supraveghere medicală a deținuților. Se asigură respectarea libertății de a renunța la orice la 

tratamentul prescris; 

 Consultarea de către lucrătorul medical are loc inclusiv în vederea identificării cazurilor ce 

necesită consultare suplimentară de către un medic specialist în domeniul sănătății mintale; 

 Procesul de examinare medicală / consultație medicală, este realizat în condiții de 

confidențialitate, fără participarea și prezența angajaților poliției. Se admite prezența 

angajaților doar cu solicitarea expresă a lucrătorului medical care este întemeiată pe motive 

de securitate personală. Faptul examinării / consultării medicale în prezența angajatului 

poliției se consemnează în formă scrisă cu indicarea motivelor ce au impus necesitatea; 

 Sub indicația lucrătorului medical – prin care se indică asupra necesității de a fi consultat de 

către medic sau specialist din domeniul sănătății mintale – persoana urmează a fi 

transportată de către angajații izolatorului către spitalul de psihiatrie sau altă instituție 

medicală ce prestează servicii publice în domeniul sănătății mintale (ex: Centru Comunitar de 

Sănătate Mintală), amplasat în raza teritorială din nemijlocita apropiere; 

 Consultarea medicului psihiatru are loc în vederea identificării / excluderii situațiilor ce 

necesită intervenție medicală de urgență. Dacă în urma consultării medicului / specialistului 

în domeniul sănătății mintale din cadrul altor instituții decât spitalele de psihiatrie se exclude 

necesitatea internării, deținutul urmează a fi plasat în IDP. În cazul recomandării de a fi 

spitalizat de urgență, deținutul urmează a fi transportat la spitalul de psihiatrie din or. Codru, 

Orhei sau mun. Bălți - în funcție de cea mai scurtă distanță în raport cu locul de trai a 

                                                           
51 Pct. 28 lit. (a); Observații privind  raportul inițial al Republicii Moldova, 2017; Comitetul ONU pentru 
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
52 Pct. 28 lit. (a); Ibidem 
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deținutului sau în caz că lipsește această informație, în funcție de cea mai scurtă distanță în 

raport cu amplasarea IDP; 

 Spitalizarea de urgență în staționarul de psihiatrie, fără liberul consimțământ, are loc exclusiv 

dacă se constată existența situației de pericol emitent privind prejudiciul grav sănătății sale, 

dacă nu i se va acorda asistență psihiatrică – decizia finală privind internarea este luată de 

spitalul de psihiatrie, cu demararea procedurilor de spitalizare fără consimțământ (controlul 

judiciar). Pe durata internării în instituția medicală și dacă internarea are loc în altă secție 

decât cea destinată persoanelor supuse măsurilor de constrângere cu caracter medical, 

asigurarea pazei deținutului se realizează de către angajați poliției. Despre faptul internării 

deținutului, angajatul poliției, prin intermediul serviciului de gardă anunță imediat instituția 

prin care s-a dispus reținerea / solicitat aducerea silită; 

 Dacă după examinarea de către medicul din secția internare a spitalului de psihiatrie și sub 

indicația acestuia, se exclude necesitatea intervenției medicale de urgență, persoana reținută 

urmează a fi transportată și plasată în cadrul IDP; 

 La plasarea în IDP a persoanei ce prezintă simptomatică de probleme de sănătate mintală, 

aceasta obligatoriu se plasează în celulă individuală; 

 Dacă pe durata detenției în cadrul IDP, starea de sănătate mintală a persoanei, prezintă indice 

de acutizare / agravare cu pericol emitent pentru viața și sănătatea sa, urmează imediat să 

fie instituită supravegherea directă 24 din 24 ore. Supravegherea directă se execută de către 

un angajat al poliției poziționat de gardă la ușa celulei persoanei ce prezintă indici de 

acutizare; 

 Imediat cu instituirea supravegherii directe, se sesizează serviciul medical de urgență în 

vederea identificării / excluderii situațiilor de urgență medicală; 

 Sub indicația serviciului medical de urgență ce indică asupra necesității consultării 

suplimentare la un specialist în domeniului sănătății mintale, urmează a fi aplicată procedura 

în ordinea expusă anterior; 

 Angajatul poliției, consemnează în registru ora de facto a intrării persoanei în incinta IDP, ora 

începerii și încetării examinării medicale, ora plasării în celulă, precum și ora exactă a oricărei 

circulații a deținutului în/din celulă și IDP; 

 Lucrătorul medical dispune de registru independent, ce include date medicale - conform 

ordinului nr. 408 MAI / ordinul Nr. 1589 Ministerul Sănătății, din 31 decembrie 2013. Se 

interzice angajatului poliției, accesul la registrele lucrătorului medical sau la alte date cu 

caracter medical – categorie specială de date cu caracter personal. 

 Elaborarea protocolului medical / ordinului exclusiv pentru identificarea și delimitarea 

existenței situațiilor de pericol emitent privind prejudiciul grav sănătății sale, dacă nu i se va 

acorda asistență psihiatrică – decizia finală privind internarea este luată de spitalul de 

psihiatrie, cu demararea procedurilor de spitalizare fără consimțământ (controlul judiciar). 

Pe durata internării în instituția medicală și dacă internarea are loc în altă secție decât cea 

destinată persoanelor supuse măsurilor de constrângere cu caracter medical, asigurarea 

siguranței și securității deținutului se realizează de către angajații poliției.  

 Elaborarea ordinului interinstituțional/interministerial (MAI-IGP/MSMPS-ANAS/PG) 

privind uniformizarea interacțiunii între actorii cheie în vederea gestionării efective a 

incidentelor ce atrag după sine custodia persoanelor cu deficiențe mentale/intelectuale. 

 Asigurarea instruirii profesionale efective în vederea aplicării corespunzătoare a actelor 

regulatorii enunțate mai sus. 
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 Implementarea unui mecanism național de pregătire profesională în materia de prevenire 

a relelor tratamente cu destinație de instruire obligatorie de inițiere la angajare. 

Rele tratamente 

În cadrul tuturor vizitelor de monitorizare și evaluare realizate de echipa IDOM, deținuții au 

descris comportamentul angajaților din detenție și escortă prin calificativul „bun” . Totodată, 

urmare a vizitelor, au fost identificați unii deținuți cu leziuni corporale vizibile. Caracterul 

leziunilor și circumstanțele observate permit de a institui o prezumție de rele tratamente în 

timpul reținerii sau până la plasarea acestora în izolator. Drept urmare, echipa de monitorizare 

a informat imediat procuratura despre situația identificată. Procuratura a reacționat prompt și 

adecvat, intervenind imediat la fața locului pentru investigarea tuturor circumstanțelor faptei. 

Examinând registrul cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi raportare a 

pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, se constată eșecul angajaților a 

unității de detenție și escortă de a informa imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore, procuratura 

despre asemenea cazuri. Reamintim competența exclusivă a procuraturii de a investiga faptele 

care pot fi încadrate în elemente constitutive a infracțiunii prevăzută de art. 1661 Cod Penal, 

„Tortura, tratamentul inuman sau degradant”. Potrivit ordinului 408/31.12.2013 MAI, polițiștii 

sunt obligați în mod oficial să anunțe procurorul, ori de câte ori află despre 1) orice informație 

referitoare la maltratări admise de către persoanele publice sau care acționează cu titlu oficial, 

2) când persoana reclamă că a fost supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, 3) 

când are leziuni corporale vizibile sau 4) când sunt alte circumstanțe ce reprezintă temei de 

a presupune că persoana a fost supusă unor astfel fapte 5) când persoana a decedat sau 6) s-a 

ales cu alte leziuni corporale fiind în custodia organelor de drept sau în evenimente însoțite de 

intervenția angajaților organelor de forță. 

 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instituirea unui Registru pentru angajații non-medicali de evidență a recepționarii se 

transmiterii plângerilor, declarațiilor sau altor informații despre pretinse fapte de tortură, 

tratament inuman sau degradant, conform Ordinul interinstituțional nr. 77/572/408/639-

o/197/1589 din 31.12.2013 (considerăm oportun că trebuie să fie două registre, unu 

pentru personal medical și altul nemedical; pentru a preveni accesul la date cu caracter 

medical și pentru a spori independența lucrătorilor medicali). 

 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 și 

raportarea imediată către procuratură, inclusiv în cazurile când deținutul are leziuni 

corporale vizibile. 
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Accesul la avocat și notificarea terților 

În conformitate cu prevederile mai multor documente internaționale la care Republica 

Moldova este parte, dreptul de acces la un apărător (avocat) trebuie garantat de la debutul 

privării de libertate, dat fiind că reprezintă o garanție fundamentală a persoanei, în special 

pentru a diminua și preveni riscul intimidării și maltratării fizice. Acest drept, include dreptul 

de a avea întrevederi cu apărătorul în condiții confidențiale. În caz contrar este posibil ca 

persoana deținută să nu se simtă liberă să dezvăluie maniera în care este tratat.  

În cadrul vizitelor în IDP-uri, nu au fost identificate persoane cărora le-a fost restricționat 

accesul la avocat. Totodată, lipsește o soluție tehnică aprobată prin regulament privind modul 

în care este asigurată notificarea și informarea avocatului. Excepție fiind izolatorul direcției 

municipale, angajații căruia în cazul în care persoana deținută solicita o întrevedere cu avocatul 

sau în cazul în care solicita de a informa o persoană terță despre situația sa de detenție, 

efectuează un apel de pe telefonul de serviciu, fapt care se consemnează în registru special. Cu 

toate acestea, unul din deținuții intervievați în cadrul vizitei în cadrul IDP al Direcției de poliție 

a mun. Chișinău a menționat că nu a știut ca poate apela telefonic avocatul. 

Izolatoarele, inclusiv cele renovate/reconstruite nu asigură pe deplin caracterul 

confidențial al întrevederilor cu avocatul. Camera destinată întrevederilor nu este delimitată 

informativ de camera de audieri, prin urmare poate fi confundată – ultima fiind obligatoriu 

dotată cu cameră de supraveghere și mijloace tehnice de înregistrare audio. Totodată, în 

prezent, camera de întrevedere cu avocatul la fel dispune de mijloace tehnice care nu asigură 

caracterul privat. Din spusele angajaților, înregistrarea audio nu se efectuează în camerele de 

întrevederi cu avocatul, deși sunt instalate microfoane. În aceiași ordine de ideii, angajații 

izolatorului dispun de acces continuu la camerele de supraveghere instalate în spațiul respectiv, 

fapt care poate descuraja deținutul de a reclama leziunile corporale sau alte fărădelegi care au 

fost comise sau admise de personalul polițienesc. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instalarea unui telefon de serviciu pentru asigurarea informării avocatului, precum și 

pentru asigurarea exercitării dreptului la notificare a unei persoane terțe despre situația 

detenției sale. 

 Reglementarea procedurii de informare a avocatului, precum și de asigurare a exercitării 

dreptului la notificare a unei persoane terțe. 

 Delimitarea clară și informativă a camerelor de întrevederi cu avocatul de camera de 

audieri. 

 Eliminarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio din camerele de întrevederi cu 

avocatul 

 Excluderea accesului angajaților din cadrul IDP la camerele de supraveghere video din 

camera pentru întrevederi cu avocatul. 

 Instalarea panourilor informative privind faptul că în camerele de întrevederi cu avocatul 

nu sunt efectuate înregistrări audio, precum și că personalul IDP nu dispune de acces la 

camera de supraveghere video. 
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Condiții materiale de detenție 

Conform standardelor europene și recomandărilor CPT, custodia poliției este, sau ar trebui 

să fie de o durată cât mai scurtă posibil. Condițiile de detenție în celulele poliției trebuie să 

întrunească anumite condiții minime, considerate a fi drept standarde pentru toate statele-

membre ale Consiliului Europei. Toate celulele poliției trebuie să fie curate şi de o mărime 

rezonabilă, având în vedere numărul persoanelor care pot fi plasate în ele şi trebuie să 

beneficieze de o iluminare adecvată, de preferința naturală să fie suficientă pentru a citi în afara 

perioadelor de repaus. Totodată, celulele trebuie să fie amenajate astfel încât să permită 

repausul, iar persoanele obligate să petreacă noaptea în detenție trebuie să dispună de o saltea 

și o cuvertură proprie. Persoanele din custodia poliției trebuie să aibă acces la toalete curate, în 

condiții decente și să dispună de posibilități adecvate pentru a se spăla. Ele trebuie să aibă acces 

în fiecare moment la apă potabilă și să primească produse alimentare la momente adecvate. 

IDOM salută progresul considerabil în asigurarea condițiilor decente de detenție în locurile 

de detenție ale poliției. Grație suportului Uniunii Europene, Republica Moldova este în proces 

de reconstrucție a 15 izolatoare, dintre ele  fiind date în exploatare 9 de izolatoare. Condițiile 

de detenție în izolatoarele noi sunt apreciate de deținuți ca fiind bune. Camerele sunt dotate cu 

pat, masă, scaune, saltea, cuvertură și interfon pentru comunicarea directă cu personalul de 

supraveghere. Totodată, izolatorul direcției municipale Chișinău nu dispune de perne 

pentru deținuți, fapt ce necesită a fi remediat. 

Baia și veceul de tip anti-vandal este disponibil în fiecare celulă, fapt ce permite menținerea 

igienei personale în mod continuu. Totodată se constată lipsa mijloacelor de igienă a 

cavității bucale disponibile deținuților, cu titlu de excepție fiind doar IDP Râșcani care oferea 

periuță și pastă de dinți, dar și ștergare pentru baie 

O altă problemă sistemică conexă cu igiena este lipsa personalului angajat pentru a 

asigura curățenia în izolator, în special după eliberarea celulelor. În prezent, această sarcină 

neoficial revine supraveghetorilor sau deținuților. Drept exemplu de impact negativ a fost 

observat în IDP Orhei, unde baia și veceul erau în condiții anti-sanitare. 

O situație inacceptabilă a fost constatată în IDP Cimișlia, unde o persoană se afla în detenție 

fără încălțăminte și fără maiou sau vestă. Din punct de vedere sistemic, toate izolatoarele 

necesită să fie asigurate cu pachet minim necesar pentru detenție, inclusiv haine și încălțăminte 

pentru situații de excepție, inclusiv pachete igienice pentru femei. 

O situație deplorabilă și categoric inadmisibilă a fost constatată în IDP Florești. 

Condițiile în acest izolator de tip vechi, lezează flagrant demnitatea umană și condiționează 

suferințe inacceptabile. Celule înguste ce nu corespund standardelor CPT, nu sunt dotate cu 

blocuri sanitare, iluminare slabă, ventilare insuficientă, detenție cu deținuți fumători, miros 

înțepător de urină, curtea de plimbare disproporțional de mică include și un veceu de tip 

turcesc care face imposibilă respirația normală, fiind prezent miros puternic de mase fecale. 

Deținuții sunt nevoiți să-și satisfacă nevoile fiziologice într-un „bac” care dimineața trebuie să-

l ducă în veceul din curte. Reieșind din cele enumerate cumulativ, izolatorul necesită a fi 

sistat. 
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În toate cazurile, izolatoarele asigură alimentarea deținuților de 3 ori pe zi, fapt ce este 

realizat prin încheierea contractelor cu prestatorii  de servicii din domeniul alimentației publice 

la nivel local. Totodată se constată o deficiență sistemică în asigurarea cu hrană pe timp 

de escortă, în special în cazul escortărilor către instanțele de judecată. Pe durata 

procedurilor judiciare deținuții nu sunt alimentați, drept urmare acest fapt poate condiționa 

învinuiri precum că inculpatul este astfel intimidat să depună anumite depoziții. 

Au fost constatate situații în care persoanele condamnate sau față de care a fost aplicată 

măsura preventivă arestul erau deținute în IDP. Acest fapt este ilegal și contrar art. 175 

alin. (9) din Codul de Executare „executarea arestului preventiv se asigură de către 

penitenciare, inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale Administrației Naționale a 

Penitenciarelor”. În realitate, explicația fiind refuzul sistemului penitenciar de a accepta 

plasarea persoanei, întrucât: 1) deținutul este adus după graficul intern stabilit – după ora 

17:00; 2) persoana este escortată în alte zile decât ziua de marți sau miercuri, contrar 

practicilor sistemului penitenciar; 

Situația în care escortarea către penitenciar este realizată după ora 17:00, cele mai dese ori 

este condiționată de eșecul instanțelor de judecată de a soluționa chestiunile procedurale legate 

de inculpat în timp rezonabil. Această circumstanță poate fi depășită prin planificarea și 

coordonarea corespunzătoare a Serviciului detenție și escortă cu instanțele de judecată a 

regulilor/practicilor privind intervalul în care sunt examinate cazurile cu implicarea 

persoanelor reținute. 

Considerăm abuzivă stabilirea așa-numitelor „zilele de primire” în sistemul penitenciar. 

Potrivit art. 1751 alin. (1) din Codul de Executare „Reținerea de până la 72 de ore, ca măsură 

procesuală de constrângere, se asigură în izolatoarele de detenție provizorie, […]”. Altfel spus, 

codul de executare la art. 175 alin. (9) și 1751 alin. (1) din Codul de Executare, oferă legalitate 

acțiunilor de privare de libertate în condițiile expres stabilite: reținutul în IDP și 

condamnatul/arestatul în penitenciar (izolator de urmărire penală). În caz de neconformitate, 

stricto sensu, faptele pot cădea sub incidența elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzută 

de art. 166 Cod Penal, „Privațiunea ilegală de libertate” sau după caz, poate fi calificată drept 

tortură, tratament inuman sau degradant interzisă de art. 1661 Cod Penal. 

Diferită este situația pentru persoanele arestate (nu și condamnate) după adoptarea Legii 

69 din 21.05.2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate 

publică și modificarea unor acte normative. Potrivit art. XXIV. alin. (1) „ca urmare a instituirii 

unor măsuri excepționale, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarate prin 

Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 10 din 15 mai 2020 se 

permite deținerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratului General al 

Poliției și/sau ale Centrului Național Anticorupție”. Prin urmare, legea oferă legalitate pentru 

deținerea în IDP a persoanelor arestate. Acest fapt poate fi adițional condiționat în baza unui 

acord comun între autorități. De menționat că plasarea în penitenciar, pentru deținut, atrage 

după sine regimul de carantină pentru 14 zile. Soluția „de a permite deținerea în izolatoare a 

persoanelor arestate” este criticabilă prin prisma principiului proporționalității, întrucât 

măsura nu este adecvată și necesară, precum și poate condiționa consecințe imprevizibile ca 
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suprapopularea, dublarea sistemului penitenciar și atragerea epuizării premature a bugetului 

instituțional destinat pentru detenție și escortă. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Sistarea activității Izolatorului de Detenție Provizorie Florești pe motivul condițiilor de 

detenție deplorabile, care alcătuiesc tratament inuman și degradant. 

 Identificarea soluțiilor legale pentru asigurarea curățeniei în celulele de detenție. 

 Asigurarea izolatoarelor cu pachete minime necesare pentru a exclude situațiile în care 

persoanele deținute nu dispun de haine/încălțăminte, inclusiv necesități igienice speciale 

pentru femei. 

 Asigurarea deținuților cu plapume și perne. 

 Asigurarea accesului persoanelor la mijloace de igienă, inclusiv pastă de dinți și perie pentru 

dinți. 

 Identificarea unor soluții privind alimentarea deținuților pe durata aflării în instanțele 

judecătorești și de a asigura coordonarea procedurii de escortare cu sistemul judecătoresc 

(elaborarea și aprobarea normelor de alimentare a deținuților pe durata aflării în IDP, dar 

și în caz de escortare). 

 Coordonarea activității cu sistemul judecătoresc în vederea excluderii deliberărilor după 

ora 16:00 pe cauzele ce implică persoane aflate în custodia poliției. 

 Excluderea practicii de deținere în custodia poliției a persoanelor condamnate/arestate. 

 Acceptarea necondiționată a plasării în penitenciar a arestaților/condamnaților 

(identificați). 

Asigurarea dreptului la sănătate în izolatoarele de detenție provizorie 

CONSTATĂRI: 

1. Asigurarea IDP-urilor cu personal medical este insuficientă ca număr de unități și 

ocupare, fapt ce influențează accesul și calitatea serviciilor medicale disponibile deținuților 

aflați în custodia poliției. Salarizarea extrem de mică (circa 1700 lei pentru 1,0) face neatractivă 

angajarea persoanelor motivate, cel mai frecvent fiind practicată cumularea cu altă activitate 

de bază în instituții medicale ori implicarea medicilor pensionați. Astfel, reieșind din 

importanța activităților de prevenție, rolul personalului medical în instituțiile vizitate este unul 

nesemnificativ, fapt ce crește vulnerabilitatea deținuților și angajaților față de Covid-19 și alte 

probleme de sănătate.  

2. Angajarea personalului medical din rândurile angajaților poliției cu statut special crește 

riscul situațiilor de dublă loialitate și, respectiv, protejarea insuficientă a drepturilor 

deținuților. 

3. În marea parte a IDP-urilor, examinarea medicală la admitere, la fiecare intrare și ieșire 

din instituție a persoanelor reținute se realizează cu întârziere ori deloc și poartă un caracter 

formal, acest fapt este condiționat de lipsa personalului medical 24/24 ore în IDP-uri, angajare 

în baza unei norme de funcție de 0,5 ori funcții vacante.  
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4. Menționăm practica bună identificată la IDP Direcția de Poliție Centru, care a majorat 

statele personalului medical până la 4 persoane53 în vederea organizării funcționalității. La fel, 

în vederea atragerii personalului și salariu decent, funcțiile sunt cu statut special. 

5. Sunt prevăzute doar funcții pentru personal medical cu studii medicale medii (felceri), 

care nu au dreptul să prescrie tratamente. Acest fapt face ca marea parte din medicamentele 

aflate în stocul IDP să rămână neutilizate, ceea ce este o pierdere de resurse materiale 

neargumentată. Registru de evidență și decontare a medicamentelor (inclusiv a 

dezinfectantelor și echipamentului personal de protecție) nu este disponibil, la fel nu se 

respectă condițiile de păstrare a medicamentelor prevăzute în Ordinul MSMPS nr. 28 din 

16.01.2006 cu privire la păstrarea medicamentelor, produselor parafarmaceutice și articolelor 

cu destinație medicală54. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Extinderea bunei practici de majorare a statelor IDP cu includerea a 5 poziții de personal 

medical (cel puțin un medic și 3 asistenți medicali) în vederea organizării adecvate a 

activităților și asigurarea accesului deținuților la examinare medicală la fiecare intrare și 

ieșire din instituție, precum și monitorizarea adecvată a stării de sănătate a deținuților pe 

toată perioada detenției în IDP. 

 Revizuirea salarizării personalului medical din IDP în vederea corespunderii cu salariile din 

sectorul sănătății.  

 Asigurarea instruirii personalului medical în implementarea prevederilor PSO aprobate 

prin Ordinul IGP nr. 444 din 15.11.2019 privind modul de asigurare a asistenței medicale 

persoanelor aflate în detenție provizorie, precum și în controlul infecției și managementul 

Covid-19. 

 Asigurarea examinării medicale obligatorii, în condiții de confidențialitate pentru fiecare 

reținut la intrare/ieșire în/din izolator. Reiterăm Observația finală privind al treilea Raport 

periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenției ONU împotriva torturii, 

recomandarea 9(b) cu referire la faptul că „statul trebuie să asigure dreptul deținuților de a 

solicita și a beneficia de examinare medicală în condiții de confidențialitate, din partea unui 

medic independent, în decurs de 24 de ore de la sosirea lor în locul de detenție”.  

Documente instituționale și acțiuni pentru managementul infecțiilor, inclusiv 
reacționarea la pandemia Covid-19 

Având în vedere că vizitele în cadrul IDP-urilor au avut loc în timpul pandemiei de Covid-

19, echipa de monitorizare a evaluat și aspectele care vizează prevenirea transmiterii virusului 

în cadrul spațiilor de detenție. 

CONSTATĂRI: 

                                                           
53 Ordinul MAI nr. 323 din 16.07.2020 
54 http://farmaciasociala.usmf.md/wp-
content/blogs.dir/168/files/sites/168/2014/05/Ord_28_pastr_med_rom.pdf 
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1. Planuri instituționale cu privire la instruirea personalului IDP în domeniul prevenirii 

Covid-19 nu sunt disponibile, inclusiv proceduri operaționale și scenarii de reacționare în 

diferite circumstanțe posibile în activitatea izolatorului; 

2. Nu există Instrucțiuni privind igiena personală și igiena mâinilor, pentru folosirea 

adecvată a echipamentului de protecție, instrucțiuni pentru managementul deșeurilor 

medicale, instrucțiuni pentru curățarea suprafețelor, instrucțiuni/ procedura pentru cazurile 

de simptome/ suspecție Covid-19 la angajați, instrucțiuni/ procedura pentru cazurile de 

simptome/ suspecție Covid-19 la persoanele reținute. 

3. Au fost constatate cazuri când asistenta medicală angajată a IDP nu cunoștea despre 

existența Procedurii Standard de Operare privind mecanismul de asigurare a asistenței medicale 

persoanelor reținute și aflate în detenție provizorie55 sau această procedură era afișată în spațiu 

public, însă nu se cunoșteau și, respectiv, nu se implementează prevederile ei. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea și implementarea Planului de reacționare la nivel de IDP, inclusiv proceduri 

operaționale și scenarii specifice activității; 

 Elaborarea și aplicarea Instrucțiunilor pe cel puțin următoarele subiecte: 

 Cunoașterea simptomelor și semnelor Covid-19, niveluri de risc de expunere. 

 Acțiuni în caz de simptome Covid-19 (angajați în serviciu/acasă/deținuți/avocați și 

alți vizitatori). 

 Igiena personală, igiena mâinilor, strănutul și eticheta tusei. 

 Utilizarea adecvată a echipamentului de protecție. 

 Cunoștințe cu privire la manipularea și eliminarea deșeurilor clinice. 

 Prelucrarea echipamentelor refolosibile. 

 Curățarea suprafețelor, lenjeriei, veselei etc. 

Instruirea personalului privind măsurile de prevenție a Covid-19 

CONSTATĂRI: 

1. Informarea personalului se realizează de către șefii de subdiviziuni prin aducerea la 

cunoștință a actelor normative emise de comisia situații excepționale, comisia de sănătate 

publică, MAI/IGP ori MSMPS (dar acest lucru este realizat mai rar). 

2. Nu au putut fi determinate careva evidențe cu privire la faptul că personalul medical a 

beneficiat de careva instruiri specializate privind prevenirea și tratamentul Covid-19, dar și alte 

instruiri privind organizarea activității medicale în IDP;  

3. Nu au fost identificate evidențe cu privire la careva instruiri practice a angajaților IDP 

privind utilizarea echipamentului de protecție, igiena mâinilor, managementul echipamentului 

folosit și alte aspecte legate de controlul infecției; 

                                                           
55 Aprobată prin Ordinul IGP nr. 444 din 15.11.2019 
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4. Personalul utilizează măsurile de protecție personală bazându-se exclusiv pe informația 

disponibilă în mass-media ori prin auto instruire. Astfel, au fost observate cazuri de purtare 

incorectă a măștilor de protecție, necunoaștere a situațiilor cu risc sporit și durata de utilizare 

a diferitor tipuri de măști; 

5. Materiale informaționale privind Covid-19 sunt disponibile în cantități limitate, cel mai 

frecvent fiind plasate doar câteva exemplare în locuri publice (intrarea în IDP-uri, coridor). 

Materiale despre Covid-19 și măsurile de prevenire pentru deținuți nu au fost observate și nu 

sunt distribuite nici individual, nici nu sunt plasate în celule. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Instruirea personalului IDP privind prevenirea Covid-19 cu includerea cel puțin a 

următoarelor subiecte: 

 Cunoașterea simptomelor și semnelor Covid-19, niveluri de risc de expunere.  

 Acțiuni în caz de simptome Covid-19 (angajați în serviciu/ acasă/ deținuți/ avocați și 

alți vizitatori). 

 Igiena personală, igiena mâinilor, strănutul și eticheta tusei. 

 Utilizarea adecvată a echipamentului de protecție. 

 Cunoștințe cu privire la manipularea și eliminarea deșeurilor clinice. 

 Prelucrarea echipamentelor refolosibile. 

 Curățarea suprafețelor, lenjeriei, veselii etc. 

 Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre Covid-19 pentru angajați; 

 Elaborarea și distribuirea materialelor informaționale despre Covid-19 pentru deținuți, 

inclusiv cu adaptare lingvistică și de conținut. 

Cazuri Covid-19 în cadrul IDP-urilor și măsuri de triaj, carantină și izolare 

CONSTATĂRI: 

1. Cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 în rândul angajaților poliției există. Triajul persoanelor 

se realizează la intrarea în Inspectoratele de poliție de către un polițist, fiind realizată 

termometria (termoscan), datele sunt înregistrate în Registru distinct, este oferit 

dezinfectantul.  

2. Termometria deținuților, în mare parte, este pusă în sarcina personalului medical și este 

realizată cu mari deficiențe (utilizarea doar a unui singur termometru cu mercur, registre 

completate parțial ori lipsă a unor astfel de evidențe). 

3. Nici unul din IDP-uri nu are izolator medical în vederea plasării persoanelor cu cazuri 

suspecte ori confirmate de boli infecțioase. A fost confirmată izolarea acestora în celulă 

separată, în cazul când apar astfel de situații. 

4. Nu au fost identificate careva evidențe sau Registre distincte privind deținuții cu boli 

infecțioase (inclusiv Covid-19) cu indicarea aplicării măsurii de izolare în celulă, persoane 

contacte, durata și motivul izolării. 
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RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea fiecărui IDP cu izolator medical ori cameră de supraveghere. 

 Instituirea Registrului de plasare în izolare în legătură cu boala infecțioasă. 

 Elaborarea și implementarea procedurii de triaj a persoanelor plasate în IDP, inclusiv 

condiții și motive de izolare. 

 Realizarea obligatorie a termometriei zilnice a deținuților (2 ori pe zi) pe durata deținerii 

de către personalul de supraveghere ori medical (după caz) cu înscriere în Registru special 

și aplicarea referirii în caz de suspecții la boală infecțioasă. 

 Respectarea drepturilor persoanelor plasate în izolare în conformitate cu recomandările 

CPT56. 

 
Colectarea, transportarea probelor și tratamentul persoanelor cu COVID-19 

CONSTATĂRI: 

1. Colectarea și transportarea probelor pentru Covid-19 în cadrul IDP nu se realizează. În 

cazuri suspecte este solicitat serviciul 112. Personalul medical nu a fost instruit privind aceste 

aspecte. Nu există claritate cu privire la acțiunile concrete ale poliției în caz dacă persoana 

prezintă semne Covid și necesită testare. 

2. Tratamentul persoanelor confirmate Covid-19 nu se realizează. La necesitate, persoanele 

reținute sunt plasate în instituții medicale publice ori transferate la spitalul penitenciar (după 

caz). 

RECOMANDĂRI: 

 

 Elaborarea unei instrucțiuni cu privire a colectarea probelor pentru Covid în cadrul IDP. 

 Instruirea personalului medical al IDP pentru prelevarea corectă a probelor pentru Covid. 

 Elaborarea unei instrucțiuni cu privire la tratarea persoanelor depistate cu Covid. 

Măsuri sanitaro-igienice și dotarea cabinetelor medicale din cadrul IDP-urilor 

CONSTATĂRI: 

1. Starea sanitar-igienică în marea majoritate a IDP-urilor vizitate este nesatisfăcătoare. În 

pofida recentei renovări, din cauza lipsei în statele personalului IDP a poziției de dereticătoare, 

curățenia spațiilor comune, a birourilor personalului, a cabinetului medical și a celulelor nu se 

realizează adecvat și sistematic. În contextul pandemiei Covid-19 acesta reprezintă un risc 

crescut de nerespectare a măsurilor sanitaro-epidemiologice. 

2. Cabinetele medicale renovate din cadrul IDP nu corespund cerințelor sanitaro-igienice 

pentru spațiile cu destinație medicală: pereții nu sunt lavabili, nu au dotare cu surse de apă 

                                                           
56 https://rm.coe.int/16809cfa4b 
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suficiente, accesul la lumină naturală este limitat, camerele video plasate nu asigură intimitatea 

examinării medicale, lipsesc lămpi de cuarț, surse suficiente de lumină artificială. Mai mult ca 

atît, cabinetul de proceduri și/ori cabinetul de examinare medicală sunt utilizate concomitent 

de personal nemedical ca loc de lucru ori spațiu de odihnă. 

3. Nici un cabinet medical nu este asigurat cu frigider pentru a crea în condiții 

corespunzătoare de păstrare a medicamentelor termolabile. 

4. Registru de evidență a medicamentelor disponibile și decontarea lor nominală nu sunt 

disponibile în marea majoritate a instituțiilor.  

5. Cabinetele medicale nu sunt dotate cu termometre de tip termoscan pentru termometria 

deținuțiilor, lipsesc pulsoximetre. 

6. Nu în toate izolatoarele vizitate a fost prezent dezinfectantul disponibil pentru persoanele 

reținute. 

7. Există practici bune de management corect a echipamentelor personale de protecție, cînd 

prin înțelegere cu Serviciul Sănătate Publică ori spitalul raional, deșeurile se colectează în saci 

și se transmit pentru distrugere sigură. Totodată, marea majoritate a instituțiilor ard aceste 

echipamente ori le aruncă la lada de gunoi menajer. Cu regret, nici un cabinet medical din IDP 

nu asigură managementul adecvat al deșeurilor rezultate din activitatea medicală (seringi, ace, 

sisteme pentru perfuzii etc). Deșeurile rezultate din activitatea medicală, contrar prevederilor 

Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deşeurile, sunt colectate nesigur57, iar în instituții lipsesc 

proceduri de gestionare a lor. Cabinetele medicale nu sunt asigurate cu sterilizator, autoclave, 

lămpi de cuarț sau alte dispozitive pentru sterilizare a spațiilor și instrumentelor medicale. 

Respectiv, nu se asigură siguranța manoperelor medicale și există riscuri pentru sănătatea 

reținuților. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea funcționalității cabinetelor medicale din cadrul IDP-urilor în corespundere cu 

exigențele sanitaro-igienice față de instituțiile medicale – pereți lavabili, delimitarea 

spațiilor sterile (proceduri) și de examinare medicală. 

 Excluderea accesului și utilizării concomitente de către personalul nemedical a cabinetelor 

medicale. 

 Dotarea adițională a cabinetelor cu următoarele necesități:  

 Frigider pentru medicamente. 

 Surse suficiente de apă pentru spălarea manilor și la fiecare robinet – săpun lichid, 

uscător de mâini ori șervete de unică folosință. 

 Dotarea cu colectoare pentru deșeuri rezultate din activitatea medicală. 

 Asigurarea cu surse de lumină artificială suplimentare în vederea examinării medicale 

calitative. 

 Dotarea cu jaluzele ori cortine în vederea asigurării intimității examinării medicale 

                                                           
57 http://lex.justice.md/md/368030/ Art. 55 (3) Împachetarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, 
inclusiv a celor periculoase, se efectuează doar în ambalaj confecționat din materiale care permit eliminarea 
acestuia cu riscuri minime pentru mediu şi sănătatea populației. Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în 
contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică folosință şi se elimină о dată 
cu conținutul. 
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 Pulsoximetru, termometre de tip termoscan. 

 Asigurarea cabinetelor medicale cu calculator, imprimantă și conexiune la internet 

securizat pentru accesarea site-ului MSMPS și pentru comunicarea/raportarea leziunilor 

corporale.  

 Includerea în statele IDP a poziției de dereticătoare în vederea asigurării stării sanitaro-

igienice corespunzătoare. 

 Organizarea managementului corect al deșeurilor medicale:  

 Asigurarea contractării serviciilor ori implementarea mecanismelor de gestionare a 

deșeurilor rezultate din activitatea medicală în cadrul IDP. 

 Asigurarea cabinetelor medicale cu consumabile necesare pentru colectarea 

deșeurilor; 

 Excluderea practicii de ardere sau aruncare a echipamentelor folosite în tomberoane 

destinate deșeurilor menajere. 

Accesul la asistență medicală a deținuților 

CONSTATĂRI: 

1. Continuitatea tratamentelor bolilor cronice (hipertensiune, diabet zaharat, tratament 

antiretroviral) pe durata deținerii în IDP este asigurată de cele mai frecvente ori de rudele 

deținutului.  

2. Au fost constatate întreruperi frecvente în continuitatea tratamentului farmacologic cu 

metadonă și preparate antituberculoase. În același timp, există și bune practici de escortare a 

deținuților către Centrele de tratament cu metadonă în vederea asigurării continuității 

tratamentului început. 

3. Documentarea leziunilor corporale în continuare este insuficientă, iar descrierea 

leziunilor corporale nu corespunde cerințelor privind documentarea și raportarea dovezilor 

medicale de maltratare, fiind formală și superficială, nu sunt înregistrate explicațiile persoanei 

privind modul în care leziunile au fost produse versus constatările medicale și orice alte 

afirmații făcute. Formularul de documentare a leziunilor corporale, aprobat prin Ordinul IGP 

nr. 444 în se completează ocazional. 

4. Registru de evidență a leziunilor corporale nu este completat corespunzător. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Extinderea și uniformizarea bunei practici de asigurare a continuității tratamentului pentru 

maladiile cronice sau curente a deținuților. 

 Implementarea prevederilor PSO58 privind asigurarea asistenței medicale în IDP. 

 Instruirea personalului privind importanta și obligativitatea documentării și raportării 

leziunilor corporale, inclusiv instruirea privind prevederile Protocolului de la Istanbul și a 

procedurilor standard privind asistența medicală a deținuților aprobate prin Ordinul IGP 

nr.444. 

                                                           
58 Aprobată prin Ordinul IGP nr. 444 din 15.11.2019 
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Protejarea confidențialității informației medicale privind sănătatea deținuților 

CONSTATĂRI: 

1. Există situații când geamurile cabinetelor medicale sunt amplasate în zona de vizualizare 

a persoanelor din curte, nu sunt disponibile jaluzele ori cortine în vederea asigurării intimității 

și confidențialității examinării medicale. 

2. Continuă practica de examinare medicală în prezența polițistului în toate izolatoarele 

medicale. 

3. Documentația medicală și datele cu caracter personal ale deținuților (fișe de examinare, 

registre) sunt păstrate în locurile accesibile personalului medical.  

4. Registrele de solicitare a serviciului 112 sunt păstrate la serviciul de gardă, iar în acestea 

se fac înscrierile angajaților serviciului AMUP cu referire la starea de sănătate, diagnosticul 

stabilit și tratamentul oferit deținutului. Nu se realizează continuitatea tratamentului ori 

anexarea ulterioară a acestei informații la cartelele medicale ale reținuților. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Asigurarea confidențialității examinărilor medicale și excluderea practicii de prezență a 

polițistului la examinarea medicală. 

 Asigurarea birourilor medicale cu safeuri ori mese care se închid la cheie în vederea 

păstrării confidențiale a informației medicale. 

 Excluderea practicii de înregistrare a tuturor solicitărilor serviciului 112 în Registru unic și 

instituirea procedurii de transmitere confidențială a informației medicale de către angajatul 

echipei AMUP către personalul medical al IDP (plic închis nominal). 

Asigurarea cu apă potabilă și alimente a persoanelor deținute 

CONSTATĂRI: 

1. Alimentarea dietetică a deținuților nu este asigurată în majoritatea IDP. Totodată, există 

practici bune de contractare a serviciilor de alimentare de la spitalele teritoriale (în aceste 

circumstanțe fiind asigurată și alimentarea dietetică) și cazul IDP Centru care contractează 

servicii de catering cu posibilitatea comandării unor diete speciale, la necesitate. 

2. Pe durata escortării nu este asigurată alimentarea deținuților și asigurarea cu apă 

potabilă, inclusiv lipsesc prevederile normative cu referire la acest subiect. 

3. Personalul din escortă de asemenea nu beneficiază de alimentare la ore stabilite. 

RECOMANDĂRI: 

 

 Extinderea bunei practici de contractare a serviciilor alimentare de la spitale și asigurarea 

deținuților cu alimentație dietetică în corespundere cu necesitățile persoanei. 

 Elaborarea și aprobarea normelor de alimentare a deținuților pe durata aflării în IDP, dar și 

în caz de escortare. 
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 Elaborarea și aprobarea normelor de alimentare a angajaților pe durata escortării. 


