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AVIZ 

în temeiul art.24alin. (2) din Legea RM  

cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) 

privind  ameliorarea comportamentului față de persoanele 

private de libertate și îmbunătățirea condițiilor de detenție în 

Penitenciarul nr. 13, Chișinău 

 

Avocatul Poporului, potrivit atribuțiilor funcționale oferite de Legea nr. 52 din 

03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), asigură respectarea 

drepturilor și libertăților omului de către autoritățile publice, contribuind la apărarea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în țară. 

 O deosebită îngrijorare pentru Oficiul Avocatului Poporului o reprezintă situația 

din instituțiile de detenție, în special în ceea ce ține de asigurarea unor condiții adecvate 

de detenție din Penitenciarul nr. 13 situat în mun. Chișinău.  Acest fapt a trezit atenția 

societății în ultima perioadă, datorată și reflectării în presă a alegațiilor despre condiții 

inumane de detenție în celulele penitenciarului, în special la subsolul acestuia ale dlui 

Vladimir Filat – deputat în Parlamentul Republicii Moldova.   

Situația din penitenciarul dat a fost monitorizată permanent de Oficiul Avocatului 

Poporului, fiind înaintate periodic acte ale Ombudsmanului ce țin de ameliorarea 

condițiilor de detenție. Situația privind condițiile de detenție din celulele penitenciarului a 

atras atenția societății civile, a instituțiilor internaționale și a experților cu renume în 

promovarea drepturilor omului. Ombudsmanul și-a expus părerea că detenția în celulele 

Penitenciarului nr. 13 poate fi atribuită în mare parte tratamentului inuman sau degradant. 

Acest fapt s-a confirmat și în cadrul ultimei vizite a reprezentanților Oficiului Avocatului 
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Poporului din data de 03 decembrie 2015. Au fost vizitate celulele 123B, 47, 121, salonul 

08, 119. Vizita a fost efectuată de funcționarii Gheorghe Bosâi, Iurie Dubenco și Lilian 

Tudosan. 

Penitenciarul nr. 13, pe parcursul funcționării Mecanismului de Prevenire a 

Torturii a fost vizitat periodic. Astfel în anul 2008 au fost efectuate 4 vizite, în 2011 – 19 

vizite; în 2012 – 5 vizite; în 2013 – 4 vizite; în 2014 – 8 vizite.   

Penitenciarul nr. 13 a fost vizitat de 4 ori către delegațiile Comitetului european de 

prevenire a torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante(CPT): 

Vizita CPT din 11-21 octombrie 1998; Vizita CPT din 10-22 iunie 2001; Vizita CPT din 

20-30 septembrie 2004
1
. În urma vizitelor efectuate de către CPT, Guvernului Republicii 

Moldova i-au fost înaintate un șir de recomandări menite de a ameliora situația deținuților 

din Penitenciarul nr. 13, și care au drept scop evitarea unor conflicte de ordin practic. 

Ultima vizită a CPT a avut loc recent  - 14 – 25 septembrie 2015.  

În Penitenciarul nr. 13 sunt 3 blocuri de detenție, care însumează 163 celule și 7 

saloane ale blocului medical. Plafonul de detenție în Instituția Penitenciară nr. 13 este de 

1000 persoane. La momentul vizitei  din 04 decembrie 2015 erau deținute 1308 persoane. 

Suprafața locativă nu permite detenția decît a 700 de persoane
2
.  

Ca urmare a numeroaselor recomandări venite din partea instituţiilor naţionale şi 

internaţionale privind ameliorarea condiţiilor de detenţie în Penitenciarul nr. 13, prin 

Legea nr.295 din 12.12.2013 a fost ratificat Acordul-cadru de împrumut dintre Republica 

Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de 

construcţie a unui nou penitenciar cu capacitatea de 1500 de locuri în mun. Chişinău. 

Proiectul urmează a fi realizat pînă în anul 2018. Deşi există numeroşi opozanţi ai 

construcţiei noului penitenciar, care consideră exagerate costurile legate de construcţie 

(aproximativ 700 milioane de lei), sperăm că obiectivul respectiv va fi realizat, ceea ce va 

contribui la ameliorarea situaţiei persoanelor deţinute. Totodată, se va reduce rata 

incidenţei condamnărilor Republicii Moldova legate de condiţii inadecvate de detenţie. 

Or, condiţiile proaste de detenţie din Penitenciarul nr. 13 au servit temei pentru 

condamnarea Republicii Moldova în 12 cazuri la CtEDO pentru violarea art. 3 CEDO
3
. 

La moment Oficiul Avocatului Poporului nu vede evoluții pozitive la aspectul ce ține de 

construcția noului penitenciar, deși acest obiectiv este prevăzut în pct.. 13  capitolul V  - 

Justiția și Drepturile Omului din Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2015 -

2018. 

Drept cauze ale unor condiții neadecvate de detenție constatate de Ombudsman în 

Penitenciarul nr. 13, inclusiv în cadrul vizitei din 03 decembrie 2015, sunt următoarele: 

- Suprapopularea.  În marea majoritate a celulelor sunt plasate un număr ridicat de 

persoane, nefiind respectate standardele privind spațiul de detenție de 4 m
2 

. în 

unele celulele unui deținut îi revin 1,41 m
2 
– celula nr. 22 (pe o suprafață de 24 m

2 

sunt plasate 16 persoane. Doar în cîteva celule erau asigurate cel puțin 3 m
2 

– 
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2
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3
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celulele 01 (3 m
2 
); 99 (7,5 m

2 
); 109 (3 m

2 
); 110 (3 m

2 
); 138 (5 m

2 
); 143 (3,5 m

2 
) 

144 (3,5 m
2 

); 147 (4,75 m
2 

). Potrivit Normelor CPT
4
 o închisoare suprapopulată 

presupune spaţii neigienice şi strâmte, o lipsă constantă de intimitate (chiar şi atunci 

când se folosesc utilităţile sanitare), activităţi reduse în afara celulelor ca urmare a 

unei solicitări ce depăşeşte personalul şi dotările disponibile, servicii medicale 

superaglomerate, tensiune crescută şi mult mai multă violenţă între deţinuţi şi între 

aceştia şi personalul închisorii. 

- Starea igienică nesatisfăcătoare în spațiile de detenție.  Conform art. 226 Cod 

de executare condamnatului i se asigură posibilitatea de a-şi satisface nevoile 

fiziologice în condiţii curate şi decente şi după necesitate. Astfel, veceurile sunt 

situate imediat lîngă paturile de dormit şi sunt despărţite de restul celulei de o 

portieră. Doar în celulele 75, 76, 99, 105 veceurile erau total izolate  de restul 

celulei. De asemenea se cer a fi îmbunătățite condițiile igienice din majoritatea 

celulelor. Acest lucru va fi posibil doar dacă se va soluționa problema 

suprapopulării. În marea majoritate a celulelor sunt prezente insecte parazite  - 

gîndaci de bucătărie, ploșnițe. În penitenciar sunt multe rozătoare. 

- Permisiunea deținuților de a fuma.  Conform pct. 90 din Statutul executării 

pedepsei de către condamnaţi ( HG nr. 583 din 26.05.2006) este interzis fumatul în 

celule. Din această cauză mulți deținuți nefumători sunt obligați să suporte fumul 

dens de țigară. Același fapt duce la degradarea stării igienice a încăperilor de 

locuit. 

- Dotarea cu saltele cu un grad avansat de uzură, rupte şi murdare. La 

momentul vizitei saltele erau uzate. Toate persoanele plasate au menţionat că îşi 

schimbă lingeria prin intermediul rudelor, neavînd acces la spălătoria centralizată a 

penitenciarului. Acest fapt dovedeşte plasarea pe termene mai îndelungate a 

persoanelor în această celulă. Deținuții sunt nevoiți să-și spele și să usuce hainele 

în celulă sau în boxe de plimbări, pe funii agățate haotic, ceea ce ridică nivelul 

umidității și mirosul neplăcut în celulă. În acest sens ar trebui amenajată o 

spălătorie centralizată a penitenciarului ce ar da posibilitate deținuților să-și spele 

hainele. 

- O altă carenţă atestată în instituţia vizitată o constituie starea insalubră generală 

din multe celule: mucegai în celulele nr. 88,96,108, 144, 163 -165; pereți 

deteriorați – celulele 66, 89, 102,103, pereți îngălbeniți de fum – celulele 63,67, 

74, 79, 81, 83, 85, 87, 90.  Următoarele celulele necesită de urgență să fie reparate: 

01,15 23, 24A, 25,26, 29, 30,38, 52,55,56, 57,58, 71, 115 – 123B, 125, 126, 146 - 

151, 157. Lavoare lipsesc în 60 de celulele, acestea fiind încă prezente deasupra 

veceurilor. Totuși merită apreciat efortul administrației fostului șef al 

penitenciarului – Vitalie Munteanu, care începînd cu anul 2012 a schimbat în 

pozitiv starea de lucru ce privește asigurarea condițiilor de detenție. Au fost 

reparate cele 4 celulele ale carantinei penitenciarului, au fost dotate multe celule 

cu lavoare, au fost asigurate condiții bune de detenție cu saltele și paturi bune în  

celulele unde sunt plasați deținuții din detașamentul de deservire gospodărească a 

penitenciarului. De asemenea au fost amenajate adecvat holurile din blocurile de 

detenție, s-au întreprins pași vizibili pentru asigurarea colaboratorilor 

penitenciarului cu birouri și condiții de muncă ce corespund cerințelor normelor de 

securitate și sănătate a muncii. Drept un model al faptului cum ar trebui să arate 

celulele ar servi celula nr. 73, în care s-a ținut cont de toate standardele în vigoare. 
                                                           
4
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- Un factor ce agravează situația persoanelor deținute este constituit de lipsa unei 

iluminări suficiente a celulelor – 61-67, 73-92, 95, 98, 99,100, 164,165. Astfel, 

amplasarea celulelor la demisol, precum și mărimea mică a ferestrelor, modalitatea 

de amplasare a acestora,  nu permite iluminarea naturală suficientă a celulelor. La 

momentul vizitei deținuții au invocat faptul că  în ultima perioadă energia electrică 

este deconectată doar în intervalul orelor 2 -5 noaptea. 

-  Condițiile de detenție  în Izolatorul disciplinar.  

1. Condițiile materiale în Celulele Izolatorului disciplinar (carcere): 

- În cadrul Penitenciarului nr. 13 activează, la moment izolatorul disciplinar, care 

este amplasat în subsolul penitenciarului. În izolatorul disciplinar sunt deținute 

persoanele, în privinţa cărora au fost aplicate sancţiuni disciplinare sub formă de 

încarcerare (izolare). La momentul vizitei în celule respective nu erau deținute 

careva persoane, dar celulele nu sunt sigilate pentru a nu admite utilizarea lor.  

- Întâi de toate este necesar de a remarca că starea pereților și a plafonului, fiind 

tencuite,  a instalațiilor sanitare neigienice (toaletă/lavoar), starea deplorabilă a 

paturilor rabatabile, creează un sentiment de insalubritate generală al încăperilor 

respective.  

- De menționat că faptul necorespunderii celulelor izolatorului disciplinar 

standardelor minime de detenție a fost stabilită anterior. Avocatul parlamentar, 

urmare a vizitei de monitorizare din martie 2011 a recomandat administrației 

Instituției Penitenciare nr. 13 (de către), cît și Ministerul Justiției, în calitate de 

instituție ierarhic superioară, să sisteze activitatea carcerelor, însă starea de lucruri 

n-a evoluat spre bine. 

- Astfel, în urma vizitei din 16.04.2010 a instituţiei penitenciare nr. 13 mun. 

Chişinău, de către fostul Ministru de Justiţie al Franţei, Robert Badinter, 

ambasador al UNICEF la momentul respectiv, a fost cerut în mod public 

Ministrului Justiţiei, dlui Alexandru Tănase, închiderea celulelor disciplinare din 

cadrul Instituției.
5
 

 

Reieşind din complexitatea situației existente în Penitenciarul nr. 13 din mun. 

Chișinău, Avocatul Poporului în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea 

nr. 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), solicită 

Guvernului în calitate de autoritate centrală executivă care este competent de a promova 

în viață legile Republicii Moldova, de a întreprinde acțiuni ce vizează asigurarea 

drepturilor și libertăților cetățenilor, precum și Ministerului Justiției și Departamentului 

Instituțiilor Penitenciare, în subordinea cărora se află Penitenciarul nr. 13 din mun. 

Chișinău de a examina în regim prioritar prezentul Raport cu recomandări menite de a 

ameliora situația persoanelor aflate în custodia penitenciarului și de a acționa imediat în 

vederea asigurării unor condiții adecvate de detenție persoanelor aflate în detenție  din 

                                                           
5 Reamintim că la data de 16.04.2010,  fostul ministru de justiţie al Franţei, Robert Badinter, actual ambasador al 

UNICEF i-a cerut în mod public ministrul justiţiei, dl. Alexandru Tănase, să închidă celulele disciplinare, în cadrul 

unei vizite în instituţia penitenciară nr. 13 mun. Chişinău. În cadrul acestei vizite oficiale, ministrul justiţiei 

moldovean  a confirmat că condiţiile din penitenciar corespund perioadei medievale, specificând că situaţia vizavi 

de locurile de detenţie este o problemă sistemică. Potrivit ministrului, aceste probleme se află în vizorul Comisiei 

guvernamentale pentru planificare strategică şi pe viitor vor fi întreprinse măsuri pentru înlăturarea lor. 



această instituție(arestați preventiv, condamnați). În acest sens Avocatul Poporului 

înaintează următoarele recomandări: 

I. Sistarea activității Penitenciarului nr. 13, ori admiterea funcționării în 

continuare a acestuia și plasarea în acest penitenciar a persoanelor arestate 

sau condamnate reprezintă violarea dreptului la integritate fizică și/sau 

psihică a persoanelor, în consecință provocînd acestora suferințe fizice sau 

psihice asimilate tratamentului inuman sau degradant. 

II. Întreprinderea măsurilor prioritare în vederea construirii noului penitenciar.  

III. Totuși dacă nu este posibilă sistarea integrală a activității penitenciarului 

recomand următoarele măsuri menite a  ameliora condițiile de detenție în 

spațiile locative: 

 

a)  A asigura pentru fiecare deținut  un spațiu locativ conform normei legale – 4 m
2 
. 

În acest sens se cere coordonarea activităților cu organele procuraturii și instanțele 

judecătorești în vederea neadmiterii trimiterii spre executare a deciziilor de 

plasare a  persoanelor arestate preventiv în Penitenciarul nr. 13, cu găsirea 

soluțiilor în vederea plasării acestora  în alte instituții de detenție. 

b) Recomand de a nu mai folosi Izolatorul disciplinar pentru plasarea deținuților, 

întrucît nu au fost remediate neajunsurile constatate în cadrul vizitelor anterioare 

– în acest sens de sistat activitatea acestuia.  

c) Asigurarea deținuților din toate blocurile locative cu energie electrică permanent 

în timpul zilei, ținând cont de specificul spațiilor locative și faptului amplasării 

celulelor în demisol, implicit  pătrunderii insuficiente a luminii naturale; 

d) A evalua situația inventarului existent în spațiile locative și de a asigura imediat 

toți deţinuții aflați în custodia Penitenciarului nr. 13 cu paturi adecvate, saltele, 

perne şi cuverturi curate; 

e) A asigura mecanisme viabile de menținere a igienei și a asigura dotarea 

spălătoriei centralizate a penitenciarului cu mai multe mașini de spălat ce ar 

asigura spălarea lingeriei și hainelor de către toți deținuții. În același timp a 

întreprinde măsuri organizatorice pentru amenajarea spațiilor adecvate pentru 

uscarea hainelor. 

f)  A întreprinde măsuri privind construcția unui sistem de ventilare al celulelor. 

g)  A evalua situația în celulele unde rețelele inginerești sunt deteriorate și de a 

efectua lucrări de reparație în celulele  unde este necesar, de înlăturat mucegaiul 

de pe pereți unde acesta este prezent; 

h) de instalat lavoare în cele 60 de celule unde acestea încă nu sunt instalate; 

i) A asigura izolarea toaletelor în toate celulele.  

j) A dota celulele unde este posibil cu mobilier necesar – scaune, mese, noptiere. 

k) A întreprinde măsuri organizatorice pentru interzicerea fumatului în celule. 

l) A asigura menținerea stării igienice în boxele de plimbări. 

Prezentul raport cu recomandări, în conformitate cu prevederile pct. 19 lit. b) din 

Protocolul  Opţional la Convenţia împotriva Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor 

Inumane sau Degradante(OPCAT), adoptat la 18 decembrie 2002 în cadrul celei de-a 57-

a sesiuni a Adunării Generale a Naţiunilor Unite prin rezoluţia A/RES/57/199, ratificat de 

Republica Moldova prin Legea nr. 66 din 30.03.2006, este remis  Guvernului Republicii 

Moldova, Ministrului Justiției, șefului Departamentului Instituțiilor Penitenciare, 



administrației Penitenciarului nr. 13, mun. Chișinău pentru informare și implementarea 

recomandărilor necesare. 

 Cu titlu de informare prezentul act este remis Parlamentului Republicii Moldova 

pentru  analizarea situației dificile în Penitenciarul nr. 13, Chișinău și acționarea conform 

competențelor Parlamentului pentru ameliorarea situației persoanelor plasate în această 

instituție.  

De asemenea prezentul raport va putea fi utilizat de către toate persoanele fizice și 

juridice, inclusiv de instituțiile internaționale cointeresate.  

În termen de o lună de zile autoritățile nominalizate, în conformitate cu prevederile 

art. 24 alin. (3) din Legea nr. 52 din 03.04.2014, cu privire la Avocatul Poporului vor 

comunica Ombudsmanului în scris despre măsurile luate în vederea îmbunătăţirii 

tratamentului şi condiţiilor persoanelor private de libertate, aflate în custodia 

Penitenciarului nr. 13 Chișinău, precum și de măsurile luate în vederea construirii noului 

penitenciar. 
Anexă: Tabel foto efectuat în timpul monitorizării celulelor din Penitenciarul  nr. 13, mun. Chișină.           

Cu respect, 

                                 Mihail COTOROBAI 

            Avocatul Poporului (Ombudsman) 

 

 

 

Domnului Gheorghe BREGA 

     Prim - ministrul interimar  

 al Republicii Moldova 

 

Domnului Vladmir CEBOTARI 

Ministrul Justiției 

 

Domnului Alexandru PÎNZARI 

Director Departamentul  

Instituțiilor Penitenciare 

 

Domnului Valerii STARII 

Șeful penitenciarului nr. 13 

 

Cu titlu de informare 

Domnului Adrian CANDU 

Președintele Parlamentului Republicii Moldova 

 

 

Executori: Gheorghe Bosâi,   

                   Lilian Tudosan,  

                   Iurie Dubenco 


