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RAPORT 

în urma vizitei de monitorizare în IDP din cadrul Inspectoratului de Poliție  

Cimişlia din 21.08.2013 

 

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, pe 21.08.2013, 

funcţionarii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Iurie Dubenco și Lilian 

Tudosan, au  efectuat o vizită de monitorizare la Izolatorul de detenție provizorie din 

cadrul Inspectoratului de Poliţie al raionului Cimișlia. 

 

În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu conducerea Inspectoratului, au fost verificate 

condiţiile în care sunt deţinute persoanele plasate în custodia poliţiei, au fost înaintate  

recomandări privind prevenirea acţiunilor de tortură.   

 

La momentul vizitei, în Izolator erau deţinute 4 persoane cu statut de prevenit procesual 

penal. Persoanele arestate au afirmat că în privinţa lor nu au fost aplicate relele 

tratamente, drepturile procedurale le-au fost respectate, fiindu-le oferit un avocat de la 

etapele iniţiale ale procesului penal. 

 

Capacitatea izolatorului este de 32 de persoane. Fiecare celulă din cele 10 existente 

dispune de bloc sanitar compus din vas de closet și chiuvetă separate, fiind asigurată 

livrarea permanentă a apei potabile. Celulele  sunt curate și aerisite corect, dispun de 

paturile etajate montate de podea și pereți.  

 

mailto:cpdom@mdl.md


În celule sunt geamuri termopan care, în condiţii normale, asigură iluminarea naturală. 

Însă din cauza măsurilor de protecție, la geamuri fiind 4 rînduri de gratii, celulele nu 

sunt iluminate suficient de bine. In conformitate cu Ordinului MAI nr.223 din 6 iulie 

2012 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind activitatea izolatoarelor de detenție 

provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne, protecția geamurilor se asigură prin 

instalarea gratiilor metalice în două rînduri, în partea interioară și cea exterioară.  

Izolatorul dispune de camera de duş unde persoanele reținute au posibilitatea de a face 

baie o dată pe săptămînă. La  momentul efectuării vizitei baia era curată şi aerisită. 

 

Sala pentru primirea hranei era într-o stare igienico-sanitară adecvată, dispune de 2 

mese, scaune, vase pentru hrană. Deținuții primesc hrană de trei ori pe zi.  

Starea punctului medical era satisfăcătoare, acesta fiind asigurat cu medicamente şi 

inventarul necesar. În punctul medical este angajat un felcer care acordă la necesitate 

ajutorul medical deținuților, precum și efectuează examinarea medicală a deținuților la 

intrare în izolator.  

 

În cadrul izolatorului funcționează un sistem de ventilare care asigură ventilarea 

corespunzătoare. 

 

Rămîne nesoluţionată problema abordată de reprezentanţii CpDOM în cadrul vizitelor 

din anii precedenți: deţinuţii nu sunt asiguraţi cu lenjerie de pat, perne şi pături. Astfel, 

unii deținuți sunt nevoiți să doarmă numai pe saltea. Conform Ordinului MAI nr.223 din 

6 iulie 2012, fiecare deţinut trebuie să fie asigurat cu un pat propriu,  lenjerie de pat, 

plapumă şi perne din dotarea comisariatului, fiindu-se  permis şi folosirea lenjerie de pat 

de acasă. 
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