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AVIZ 

în temeiul art. 24 alin.(2) 

din Legea cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman) 

nr. 52 din 03.04.2014  

 

 La 10 iunie 2015, funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului, au 

efectuat o vizită în Penitenciarul nr.15 Cricova. Vizita a fost efectuată în urma unor 

sesizări parvenite de la un grup de condamnați nemulțumiți de condițiile de 

detenție.    

În cadrul vizitei a fost monitorizat sectorul nr.1 în care sînt deținuți 

condamnații izolați pe motiv de securitate (art.206 CE).  

În sectorul nr.1 unele celulele sunt întunecoase, umede, fără ventilaţie, în 

aceste spații aerul este supraîmbibat cu fum de ţigară. În celulele situate pe partea 

stîngă a sectorului respectiv nu pătrunde lumina naturală, accesul luminii fiind 

barat de un perete exterior, care împiedică și aerisirea adecvată a celulelor. 

Celelalte celule dispun de ferestre de dimensiuni mici şi acoperite cu gratii 

metalice, care limitează considerabil accesul la lumina zilei. 

Anterior, atît în adresa Penitenciarului nr.15 Cricova, cît și în adresa 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare, Ombudsmanul a înaintat avize cu 

recomandări în ceea ce privește deficiențele invocate. Pînă la moment nu au fost 

întreprinse  măsuri de soluționare a carențelor depistate și condamnații continuă să 

fie plasați în aceste celule, iar în răspunsuri, inclusiv cele ale DIP-ului,   

ombudsmanul este  asigurat despre întreprinderea unor măsuri pentru asigurarea 
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tuturor condițiilor, conform standardelor în vigoare (răspuns de la DIP din 

01.06.2015, nr. de ieșire 10/3-2401). 

Un alt aspect vizează situația deținutului                        , care este beneficiar al 

programului de protecție de stat al martorilor și care a încheiat un acord de 

protecție de stat al martorilor, starea în care acesta este deținut este apreciată drept 

generatoare de sentimente de degradare pentru deținut. Astfel acesta este deținut în 

celula nr. 27 al sectorului nr.1, fostul bloc al Izolatorului disciplinar. Celula 

respectivă, ca de altfel majoritatea celulelor din acest sector, nu permite accesul 

luminii naturale, deținutul fiind slabvăzător.  Detenția într-o celulă unde arde 

permanent lumina artificială cauzează diminuarea continuă a văzului. O altă 

carență este modalitatea de construcție a veceului, acesta fiind incomod pentru 

satisfacerea necesităților fiziologice. Veceul nu este izolat de celulă printr-o ușă, 

ceea ce, în condițiile amplasării celulei în demisol și, implicit, a canalizării, 

generează permanent miros urît. Un alt aspect care a atras atenția monitorilor este 

dimensiunea mică a celulei și dimensiunea mică a patului, deținutul are o înălțime 

de peste 190 cm, fiind nevoit să doarmă în condiții incomode. De asemenea 

deținutul a invocat o stare deprimantă legată de lipsa implicării sale în unele 

activități de muncă, sportive, religioase, etc, sistemul penitenciar, în opinia sa, 

urmînd o tactică de răfuire pentru declarații aduse împotriva unor colaboratori ai 

sistemului penitenciar. În acest context deținutul și-a manifestat dorință de a fi 

transferat la Penitenciarul nr. 9 din Pruncul, unde, potrivit lui, sînt condiții mai 

bune pentru persoane incluse în programul de protecție a martorilor, precum și 

măsuri de securitate mai eficiente pentru aceștia.  

Ombudsmanul ține să reitereze că, potrivit art. 11 din Ansamblul de Reguli 

Minime pentru Tratamentul Deţinuţilor, ferestrele încăperilor unde sînt deţinute 

persoane private de libertate, trebuie să fie suficient de mari, pentru ca deţinuţii să 

poată citi sau munci la lumina naturală. Amplasarea acestor ferestre trebuie să 

permită pătrunderea de aer proaspăt şi asta chiar dacă este sau nu ventilaţie 

artificială. Totodată, lumina artificială trebuie să fie suficientă pentru a permite 

deţinutului să citească sau să muncească fără să-şi strice vederea.   



În acest context, Vă comunicăm că celulele respective prezintă carenţe grave 

sub aspectul de asigurare a igienei, iluminării naturale şi artificiale, ventilaţiei. De 

menţionat, că în cauzele Becciev contra Moldovei; Istrati şi alţii contra Moldovei, 

cauza Modîrcă contra Moldovei, cauza Ciorap contra Moldovei, cauza Ostrovar 

contra Moldovei, etc., Curtea a apreciat suprapopularea celulelor; prezenţa 

insectelor parazitare; lipsa ventilaţiei corespunzătoare şi a luminii naturale; 

condiţiile sanitare rudimentare, care nu asigură intimitatea deţinuţilor; precum şi 

calitatea foarte proastă a hranei servite deţinuţilor ca tratament  inuman şi 

degradant, pe care motiv Republica Moldova a fost obligată să repare prejudicii. 

În plus, absenţa acestor elemente generează condiţii favorabile pentru răspândirea 

bolilor şi, în special, a  tuberculozei. 

Efectul cumulat al condiţiilor de detenţie enumerate este nefast pentru 

deţinuţi şi necesită a fi schimbat cît mai urgent posibil.  

  Reieşind din cele expuse şi în temeiul  art. 24 aln.(2) din Legea cu privire la 

Avocatul Poporului (ombudsman) nr. 52 din 03.04.2014, 

 

RECOMAND: 

1. Evaluarea situaţiei existente în Penitenciarul nr. 15 pentru a  stopa 

fenomenul de suprapopulare continuă în  penitenciar, cu transferarea 

ulterioară, în măsura posibilităților, a condamnaților în alte penitenciare din 

țară. 

2. Reieșind din starea existentă în sectorul nr.1 (condiții de detenție inadecvate 

(acces inexistent al luminii naturale în celule; miros urît  cauzat de 

canalizare, spații mici de detenție)) de sistat activitatea celulelor din acest 

sector, sau, cel puțin, a acelei părți în care nu există accesul luminii naturale 

și a aerului în celule. 

3. De analizat în comun cu organul abilitat cu protecția deținuților aflați sub 

protecție de stat situația deținutului                             starea celulei în care 

este deținut, măsurile de securitate asigurate, iar, în măsura posibilităților, de 

asigurat condiții adecvate de detenție și/sau transferarea într-un loc de 



detenție în care acesta ar fi sigur de securitatea sa și ar avea acces la o gamă 

largă de activități. 

 

Despre măsurile întreprinse, rog să informați Oficiul Avocatului Poporului în 

termen de 30 zile 

Cu respect, 

                                                                                                                                                                                                                      

TUDOR LAZĂR 

         Adjunct al Avocatului Poporului 
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