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                                                         RAPORT 

 

pe marginea vizitei preventive efectuate la Brigada de infanterie motorizată 

Nr.3 din or. Cahul  „Dacia” 

 

 

În cadrul Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, pe data de 31.10.2012, şeful 

Reprezentanţei Cahul a CpDOM, Anatol Cravcenco, şi consultantul superior Maxim 

Cioroi au efectuat o vizită preventivă la Brigada de Infanterie Motorizată „Dacia”,  

amplasată în or. Cahul.  

 

      Verificarea spaţiilor locative  

În urma verificării s-a constatat că saloanele sunt spaţioase, asigurate cu paturi cu un 

nivel şi cu scaune. Soldaţii au la dispoziţie noptiere pentru obiectele de igienă personală, 

care pot fi procurate la magazinul de pe teritoriul unităţii.  Lenjeria este curată şi 

schimbată în conformitate cu normele sanitaro-igienice existente. Saloanele sunt 

menţinute într-o stare sanitară adecvată şi aerisite cu regularitate. Încăperile sunt suficient 

de bine iluminate natural prin geamurile mari pentru a putea citi sau efectua alte activităţi 

în timpul liber.  În camera de baie în luna martie 2012 a fost efectuată o reparaţie capitală 

şi au fost instalate lavoare noi.   Totodată, s-a constatat că pe faţada edificiului se 

desprinde tencuiala ceea ce ar putea cauza un eventual accident.  Pentru evitarea acestuia, 

terenul adiacent era îngrădit.  
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Blocul alimentar 

 Alimentarea soldaţilor se efectuează de trei ori pe zi, meniul pentru fiecare zi şi 

săptămână este afişat în cantină. Controlul calităţii hranei este efectuat regulat de către 

serviciul medical. 

În urma verificării cantinei, s-a constatat că după vizita din  primăvara anului curent 

starea de lucruri nu s-a schimbat semnificativ. În cantină şi bucătărie a fost efectuată doar 

o reparaţie cosmetică,  vesela este uzată. Pe marginea celor constatate în urma verificării 

blocului alimentar, administraţia unităţii militare a precizat că pentru o schimbare 

radicală a situaţiei sunt necesare sume financiare substanţiale.   

 

Cantina 

  Situaţia -  aprile 2012 

 



 

 

 

 

 

Spălătoria de vase 

 

 

Depozit pentru păstrarea vaselor curate 



 

 

Situaţia la 31.10.2012 

 

 



 

 

 

 



 

 Baia 

În urma verificării băii s-a stabilit că situaţia actuală nu diferă absolut cu nimic de cea  

atestată în cadrul vizitei din 04.10.2011 şi 05.04.2012. Livrarea apei şi reglarea 

temperaturii ei, ca şi în perioada anterioară, este efectuată de către sergentul de serviciu.  

Adjunctul comandantului a relatat că sistemul de livrare a apei poate fi modificat doar 

după reconstrucţia capitală  a camerelor de duş.  Mai mult, s-a constatat că în camera de 

baie lipsesc cîteva ochiuri la ferestre, ceea ce în perioada rece a anului va periclita 

sănătatea soldaţilor.   

 

Baia la 05.04.2012 

 

 

 



Baia la 31.10.2012

 

 

 

Centrul de instruire este amplasat într-o clădire cu un nivel. Se impune de remarcat 

faptul că condiţiile sunt cu mult mai bune decît cele  pentru soldaţii în termen. Centrul are 

două dormitoare care sunt înzestrate cu paturi cu un nivel, noptiere şi scaune.  Blocul 



sanitar se află într-o stare satisfăcătoare şi este înzestrat cu o maşină de spălat automat, 

dăruită de Consiliul Raional Cahul. 

Blocul sanitar al Centrului de instruire 

 

 

 

 

 

Spaţiile locative ale Centrului de instruire 



 

 

Soldaţii în termen nu s-au plîns de rele tratamente  sau de existenţa unor relaţii 

nestatutare.  Totuşi rămâne acută problema ameliorării condiţiilor de trai a militarilor în 

termen, soluţionarea acesteia fiind posibilă doar cu aportul nemijlocit al Ministerului 

Apărării.   

 

Şeful Reprezentanţei Cahul a CpDOM                                             Anatol Cravcenco  
 

 

Executor: Maxim Cioroi  


