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RAPORT 

/în baza vizitei preventive efectuate  

la Inspectoratul de poliţie Florești din 20.02.2014/ 

 

Prin prezentul, Vă comunic că, în cadrul activităţii Mecanismului Naţional 

de Prevenire a Torturii, la data de 20.02.2014, am efectuat o vizită preventivă la 

izolatorul de detenţie preventivă  al IP Florești.  

Vizita a început la orele 14:20 și a luat sfîrșit la orele 15:35. 

           În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu următorii angajaţi ai Inspectoratului: 

- Valeriu Cîrțică – Sef al Inspectoratului de poliţie Florești al IGP al 

MAI, colonel de poliţie; 

- Anatolie Ciobanu - inspector al Serviciului escortă; 

- Iurie Rusnac – inspector al IDP.    

Izolatorul de detenţie preventivă din cadrul IP Florești dispune de 5 celule 

care sunt utilizate pentru deţinerea persoanelor, și în care se aflau 10 bărbaţi maturi 

(a cîte doi în celulă), toţi fiind deţinuţi în baza mandatelor de arest emise drept 

măsură preventivă pe cauze penale în temeiul art.166, 185 CPP.  

În cadrul discuţiilor cu deţinuţii, care-va plângeri vizând încălcările 

drepturilor sale și condiţiile de deţinere nu au fost depuse, iar toți cei chestionați au 

indicat că,  la momentul aducerii au fost examinaţi de medic, au avocaţi și cunosc 

despre motivul reținerii și arestării sale.  

Urmează de menționat că în timpul vizitei majoritatea din deținuți au finisat 

prînzul, iar din observațiile făcute am stabilit că au servit borș cu varză, cașă din 

crupe cu pește și ceai. La caz, este de apreciat faptul că unii din deținuți au indicat 

că comparativ cu alte locuri în care au fost deținuți, hrana din IDP Florești este în 

cantitate suficientă și de o calitate bună, și li se mai permite să li se aducă de către 

rude, alte bunuri și produse de prima necesitate.  

La fel, toți deținuții au relatat că au acces regulat la baie, li este cald, nu duc 

lipsă de nimic și sunt satisfăcuți de condițiile de deținere din izolator.  
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În acelaşi timp, cu toate că administraţia Inspectoratului a depus un efort 

enorm în ceea ce ţine de îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie,  și la caz a  

efectuat o reparaţie capitală a tuturor încăperilor din izolator, a instalat un 

sistem nou de ventilare, rămâne totuşi neschimbată starea de fapt la următoarele 

compartimente: 

1. Ambele vecee, amplasate în ograda izolatorului, nu dispun de uşă care ar 

asigura intimitatea persoanei, iar unul din acestea era înfundat (înghețat), fapt care 

făcea imposibilă utilizarea acestuia. La caz, sunt derogate prevederile p.49 din 

Regulamentul serviciului de poliţie pentru paza şi escortarea persoanelor 

deţinute şi arestate aprobată prin ordinul MAI nr.223 din 06 iulie 2012, 

conform căreia, în blocurile sanitare trebuie să fie montate vas de closet şi 

chiuvetă, în cabine separate, cu uşi care se deschid spre exterior.  

2. Atît deținutul din celula nr.1, cît și deținutul din celula nr.4 au relatat că 

nu au pernă pe care să doarmă, fapt constat și în cadrul vizitei efectuate. La fel, ca 

și anterior, deţinuţii dorm pe saltele și se învelesc cu cuverturi murdare şi rupte, și 

sînt nevoiți să apeleze la rude pentru ca să li se transmită albiturile necesare. Cele 

invocate denotă faptul încălcării dispoziției p.36 din Regulament care declară că, 

fiecărui deţinut îi este asigurat un pat propriu, lenjerie corespunzătoare (pernă, 

faţă de pernă, cearşaf, pătură) din dotarea inspectoratului.    
3. În ograda IDP era amplasat un coș în care se depozitau deşeuri menajere, 

iar o parte din gunoi era împrăștiat pe podea, fapt ce face a conchide că nu 

întocmai sunt executate prevederile p.6 din Ordin care indică că, felcerii IDP vor 

supraveghea permanent starea sanitaro-epidemică în IDP.   
4. Sînt înregistrate cazuri în care deținuții se află în IDP un timp îndelungat 

(R.C.; A.C.), iar  faptul deţinerii îndelungate vine în contradicţie cu dispoziţia 

art.175 (9) CE, care declară că, executarea arestului preventiv se asigură de către 

penitenciare, inclusiv de către izolatoarele de urmărire penală ale 

Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. La fel, al.1 

art.175
1
 CE expres stabileşte că, izolatoarele de detenţie provizorie asigură doar 

reţinerea de pînă la 72 de ore, ca măsură procesuală de constrîngere.  
 Luând în consideraţie cele expuse, în temeiul art.27

1
 din Legea RM nr.1349 

cu privire la avocaţii parlamentari din 17.10.1997, propun înaintarea în adresa IP 

Florești, a unui aviz cu următoarele recomandări: 

1. De a întreprinde măsuri de salubrizare a ambelor veceuri din IDP, precum 

şi montarea uşilor ce vor asigura intimitatea persoanei deţinute, în concordanță cu 

prevederile p.49 din Regulament.  

2. Traducerea în viață a prevederilor p.36 din Regulament, iar în acest sens 

de a asigura fiecare deţinut cu lenjerie corespunzătoare (pernă, faţă de pernă, 

cearşaf, pătură) din dotarea inspectoratului. 

3. Înlăturarea deşeurilor menajere din ograda izolatorului, și întreprinderea 

măsurilor de supraveghere permanentă a stării sanitaro-epidemică în IDP în 

concordanță cu p.6 din Ordin. 



4. Întru respectarea dispoziţiei art.175 (9) CE și p.3 din Instrucțiune, de a 

asigura plasarea deținuților în izolatorul de detenție preventivă în conformitate cu 

normele materiale ale legislației naționale în vigoare, iar în acest sens de a evita 

deținerea îndelungată a acestora în izolator.   

   

Cu respect,  

 

 

 Şef de Reprezentanţă         Oleg Reaboi 

                                                              

                                                                                                   

 


