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RAPORT 

în baza vizitei preventive efectuate  

la Penitenciarul Nr.1 or. Taraclia 

la 17  ianuarie 2013 

             

       În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la data de 17 

ianuarie  2013, angajaţii reprezentanţei Cahul  Cravcenco Anatol – şeful reprezentanţei 

şi Cioroi Maxim – consultant superior  au efectuat o vizită la Penitenciarul Nr.1 or. 

Taraclia. Vizita a avutul loc în intervalul de timp de la 11
40

 până 13
10

 scopul vizitei a 

fost verificarea stării de lucru în blocul alimentar problemă cu care se confruntă 

Penitenciarul de mai mult timp. În cursul vizitei s-a discutat cu şeful adjunct al 

Penitenciarului maior de justiţie Bîtcă Alexandru.  Fiind verificată situaţia în general 

pe Penitenciar am constatat că la data de 17.01.2013 în penitenciar se deţin 256 de 

deţinuţi după cum urmează: 

- Sector 1 -89 deţinuţi 

- Sector 2 - 79 deţinuţi 

- Sector 3 – 88 deţinuţi 

dintre care la regim iniţial sânt 50 de deţinuţi, în regim comun 206. La momentul 

vizitei în Penitenciarul Nr.1 nici un deţinut nu se află pe articolul 206 Cod de executare 

RM, astfel dacă anterior Sectorul Nr.1 era destinat pentru deţinuţii care au solicitat 

securitatea personală la moment în sectorul Nr.1 se deţin deţinuţii din celelalte 

sectoare. În aceste circumstanţe  a decăzut problema existentă cu serviciul medical şi  

anume, dat fiind faptul că serviciul medical era amplasat în sectorul Nr.1 deţinuţii din 

celelalte două sectoare refuzau să-l viziteze din cauza regulilor nescrise ale subculturii 

criminale, astfel medicul penitenciarului era nevoit să acorde ajutorul medical în 

incinta blocului 2 şi 3.La momentul vizitei  în izolatorul disciplinar nu se deţinea nici o 

persoană, declarări a grevei foamei precum şi automutilări în ultima perioadă de timp 
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nu au fost înregistrate. De asemenea în cadrul vizitei a fost verificat blocul Nr.4 a 

penitenciarului care în anul 2012 a fost reparat capital. Pînă la sfîrşitul lunii ianuarie 

este planificat să fie plasaţi în el deţinuţii care îşi ispăşesc pedeapsa privativă de 

libertate pentru prima oară, precum şi deţinuţii declaraţi violatori a regimului de 

detenţie.  

         Tot în cursul vizitei a fost verificat blocul alimentar şi depozitul alimentar a 

Penitenciarului. Blocul alimentar este amplasat într-o clădire separată, este constituit 

din trei încăperi, o încăpere este destinată pentru curăţirea legumelor şi prelucrării 

produselor din carne, a două încăpere se utilizează pentru păstrarea produselor care 

urmează a fi utilizate imediat la prepararea hranei  şi o încăpere destinată nemijlocit 

pentru prepararea alimentaţiei. Gătitul se efectuează în două cazane care lucrează pe 

energia termică produsă pe bază de cărbune. Repartizarea alimentaţiei prin celule se 

efectuează cu mănuşi de unică folosinţă, însă hainele speciale în care se repartizează 

hrana sînt într-o stare igienică nesatisfăcătoare. Cazangeria în care se face focul pentru 

blocul alimentar nu este asigurată cu sistem de ventilare adecvat, astfel fochistul 

lucrează în condiţii periculoase pentru sănătate dat fiind faptul că concentraţia de 

bioxid de carbon este foarte accentuată. La moment,  deoarece blocul alimentar actual 

nu va putea asigura alimentarea tuturor deţinuţilor, după completarea blocului Nr.4, 

derulează reparaţia capitală a unei clădiri amplasate în nemijlocită apropiere. Această   

clădire va fi ulterior bloc alimentar nou, cu încăperi special amenajate conform 

normelor sanitare pentru păstrarea produselor alimentare, curăţirea legumelor, 

prelucrarea cărnii. De asemenea este preconizată schimbarea totală a utilajul de 

bucătărie (cazan electric, masă de sortare a cărnii şi legume, veselă de inox, frigidere, 

dulapuri pentru păstrarea produselor făinoase).  

      Tot în cursul vizitei a fost verificat atelierul de producere a mobilei. În atelier 

activează douăzeci de deţinuţi, cu fiecare din ei este încheiat contract individual de 

muncă,  salariul pentru  munca prestată variază între 2000-2500 lei. 
    

   La finele vizitei directorului adjunct a Penitenciarului Nr. 1 i-au fost făcute 

recomandări în ceea ce priveşte faptul ca lucrătorii medicali ai Penitenciarului, pe 

lângă verificarea cotidiană a calităţii produselor alimentare repartizate, să atragă atenţia 

la de starea igienică a  hainelor speciale a bucătarilor în timpul preparării bucatelor 

precum şi în  timpul repartizării ei. 

 
 

 

 

Şeful reprezentanţei Cahul a CpDOM                                       CRAVCENCO Anatol 

 

 

 

Executor: Cioroi Maxim 


