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RAPORT 
întocmit în baza vizitei preventive efectuate în Izolatorul de Detenţie 

Provizorie din cadrul Inspectoratului Raional de Poliţie Basarabeasca  

  

          În cadrul activităţii Mecanismului  Naţional de Prevenire a Torturii, la  11 

ianuarie 2014, şeful Reprezentanţei Centrului pentru Drepturile Omului din UTA 

Găgăuzia  Mironova Svetlana a efectuat o vizită preventivă în inspectoratul de 

poliţie din Basarabeasca, inclusiv şi a IDP din cadrul acestuia. 

        Vizita în cauză a fost efectuată în baza prevederilor art.23¹ din Legea nr.1349 

„Cu  privire la avocaţii parlamentari” şi a urmărit scopul de a asigura protecţia 

persoanelor deţinute împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, 

inumane sau degradante, în locurile unde se pot afla  persoane private de libertate, 

plasate la dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori 

consimţămîntul său tăcit. 

Impedimente sau restricţii în vederea realizării mandatului grupului de vizită nu au 

fost atestate.   
                                       Condiţii de detenţie  

          În prima parte a vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie, atestate în 

cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie a persoanelor din cadrul Inspectoratului 

de Poliţie or. Basarabeasca. Izolatorul este destinat pentru detenţie în cadrul 

urmăririi penale şi pentru petrecerea acţiunilor de urmărire penală. La momenzul 

vizitei în IDP 4 persoane deţinute. 

  Examinînd încăperile IDP sa constatat: două celule №1 şi №2, care au fost 

reparate  actualmente sînt folosite. Camerele №1 şi №2 nu corespund condiţiilor 

necesare de detenţie a persoanelor. Lipsește lenjeria de pat.  În celule  veceul este 

separat de perete, asigurînd intimitatea deţinuţilor şi sînt instalate lavoare. În celule 

lipseşte apa şi sistemul de canalizare nu funcţionează. În instalaţiile sanitare este 

gunoi şi este evident faptul că acesta s-a acumulat pe parcursul unei perioade mai 

îndelungate. Constatăm o încălcare a prevederilor art.225 al.1 Cod de executare 

potrivit căruia încăperile destinate cazării deţinuţilor trebuie să corespundă 

exigenţelor de sănătate şi igienă stipulate în normativele de construcţii ale 

Republicii Moldova, inclusiv privind volumul, spaţiul, iluminarea, încălzirea şi 

ventilarea. De  asemenea a fost atestată şi încălcarea prevederilor art. 226 al.1 Cod 

de executare potrivit cărora condamnatului i se asigură posibilitatea de a-şi 

satisface nevoile fiziologice în condiţii curate şi decente şi după necesitate. Lipsa 
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sistemului de canalizare funcţionabil este o cauza a condiţiilor inumane în locul de 

detenţie. Conform prevederilor art.228 al.1 Cod de Executare, condamnaţilor li se 

asigură de 3 ori pe zi, la ore prestabilite, gratuit, hrană caldă.  Toţi deţinuţii s-au 

plîns pe faptul de încălcare a acestor cerinţe, menţionînd că  hrana este prestată 

doar o dată în zi. Din explicaţiile date de  deserviciu, asemenea încălcări sînt legate 

de lucrările de reparaţie ale cantinei cu care a fost încheiat contractul de prestare a 

hrănii. Este necesar de menţionat faptul că situaţia dată a fost posibil de evitat şi 

deţinuţilor le putea fi asigurată prestarea hranei de calitate şi la timp.   

 

Asistenţa medicală 
       IDP din cadrul Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca nu dispune de cabinet 

medical. Medicamentele sînt păstrate în safeul plasat în camera pentru interogări şi 

dispune de medicamentele necesare pentru acordarea primului ajutor medical. 

Felcerul recent angajat, s-a eliberat din cauza salariului mic. 

        În funcţie de timpul plasării deţinuţilor în IDP(zi/noapte) colaboratorii IDP se 

deplasează împreună cu deţinutul în cauză la spitalul raional Basarabeasca sau la 

punctul medical, pentru ca deţinutul să fie supus controlui medical. În cazuri de 

urgenţă, ajutorul medical deţinuţilor este acordat de către medicii de serviciu de la 

staţia de urgenţă orăşănească.  

        Terenul pentru plimbări din curtea Inspectoratului de Poliţie este curat. 

         

        Recomandări:  

1. A asigura alimentarea deţinuţilor în conformitate cu prevederile 

Hotărîrii Guvernului nr. 609 din 29.05.2006, privind normele minime 

de alimentare zilnică şi obiectele de toaletă şi menaj ale deţinuţilor; 

2. A întreprinde măsurile necesare întru asigurarea deţinuţilor cu perne şi 

lenjerie de pat în conformitate cu prevederile art. 227 p.4 Codul de 

executare RM. 

3. Conducerea Inspectoratului de poliţie al raionului Basarabeasca să 

întrepridă măsuri  necesare privind introducerea în statele de 

organizare a inspectoratului a funcţiei de felcer, instituind în 

Inspectoratul de poliţie Basarabeasca un cabineti medical, cu dotare    

în corespundere cu prevederile ordinului MAI nr.31 din 27.04.2004, 

despre instituirea, amenajarea şi înzestrarea punctului medical al 

Inspectoratului de poliţie raional.  

4. A asigura permanent prestarea apei potabile în celulele IDP. 

5. A asigura funcţionarea sistemului de canalizare în încăperile 

Izolatorului de Detenţie Provizorie din cadrul Inspectoratului Raional 

de Poliţie Basarabeasca. 

 

  

Şeful Reprezentanţei  

Centrului Pentru Drepturile Omului RM 

în UTA Găgăuzia                                                            Svetlana MIRONOVA  


