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RAPORT 

în baza vizitei de monitorizare efectuate 

la Inspectoratul de poliţie Basarabeasca din 12.06.2014 

 

Prin prezentul, Vă aduc la cunoștință faptul că la 12 iunie 2014  am efectuat 

o vizită preventivă la Izolatorul de Detenţie Preventivă al IRP Basarabeasca, vizita 

a fost efectuată în cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii. 

Vizita a început la ora 15:05 și a luat sfîrșit la ora 15:55.  

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

Ciobanu Alexandru, șef-adjunct al Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca; Bilanu 

V., inspector al Serviciului escort.  

Izolatorul de detenţie preventivă din cadrul IP Basarabeasca dispune de 9 

celule, dintre care doar 2 sînt utilizate pentru deţinerea persoanelor, celelalte nu 

corespund normelor materiale existente pentru deţinere.  

La momentul vizitei, în izolator se aflau doi deţinuţi arestaţi pentru 

comiterea infracțiunilor. Discutînd cu aceştia în parte, am stabilit ambii la 

momentul aducerii au fost examinaţi de medic, au avocaţi și cunosc cauza reținerii 

sau arestării lor.   
                                       Condiţii de detenţie 

În răspunsul său la avizul înaintat de avocatul parlamentar în baza unei vizite 

anterioare, Șeful Inspectoratului ne-a asiguirat că a trmis o adresă Ministerului 

Afacerilor Interne cu solicitatrea de a aloca fonduri pentru reparații.  Însă fomduri 

nu au  fost alocate și respectiv măsurile de îmbunătățire a condițiilor de detenție nu 

au fost întreprinse.   
          În prima parte a vizitei au fost verificate condiţiile de detenţie  a persoanelor 

în cadrul Izolatorului de Detenţie Provizorie din Inspectoratul de Poliţie 

Basarabeasca. Izolatorul este destinat pentru detenţie la etapa de urmărire penală şi 

pentru efectuarea acţiunilor de urmărire penală.  
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 Persoanele în detenţie sînt deţinute în celula nr.2. Suprafaţa celulelor 

corespunde numărului de paturi instalate. Celula nr.2 corespunde exigenţelor de 

detenţie a persoanelor. Iluminarea în celule este slabă din motivul dimensiunilor 

mici ale geamului. În celulele  nr.4, nr.6 și altele, lipseşte viceul, masă şi scaunele. 

Condiţiile atestate în celule în cauză contravin prevederilor art. 226 al.1 CE  

сondamnatului se asigură posibilitatea de a-şi satisface nevoile fiziologice în 

condiţii curate şi decente şi după necesitate.  Constatăm o încălcare a prevederilor 

art.225 al.1 CE RM. Încăperile destinate cazării deţinuţilor trebuie să corespundă 

exigenţelor de sănătate şi igienă stipulate în normativele de construcţii ale 

Republicii Moldova, inclusiv privind volumul, spaţiul, iluminatul, încălzitul şi 

ventilarea. 

Lipseşte lenjeria de pat.  În celula nr.2 este instalat un lavoar, veceul este 

separat du un perete asigurînd intimitatea deţinuţilor. În celule lipseşte apa şi 

sistemul de canalizare nu funcţionează. La ziua efectuării vizitei în comparaţie cu 

vizita precedentă în celule nu era gunoi. Sistemul de canalizare în izolator este 

instalat cu încălcări, din care motiv deseori se blochează. Conform contractului, 

repararea sistemului de canalizare va avea loc în a doua jumătate a anului 2014.   

Absenţa sistemului de canalizare funcţional creează condiţii inumane de 

detenție.  

Camera pentru interogări este curată şi asigurată cu inventar necesar, fiind  

dotată cu o bancă, un scaun, noptieră şi telefon, care este funcţional.  

Odaia pentru prepararea/încălzirea hranei este reparată şi renovată cu utilaj 

pentru bucătărie modern. Este insatlat lavoar, apa este asigurată permanent. Starea 

generală a aceste odăi este bună. 

Veceul/duşul sînt reparate, pereţii şi podeaua fiind acoperiţi cu teracotă iar 

podul vopsit. Insatalaţiile sanitare sînt funcţionale, plasarea asigură intimitatea 

persoanelor deţinute în izolator. Accesul la veceu  este asigurat la solicitare. 

Curtea pentru plimbări  este curată. Deţinuţii beneficiază de o plimbare în 

fiecare zi, cu durata o oră.  

Asistenţa medicală 
       IDP  din Inspectoratul de Poliţie Basarabeasca nu dispune de cabinet medical. 

Medicamentele sînt păstrate în seiful plasat în camera pentru interogări şi dispune 

de medicamentele necesare pentru acordarea primului ajutor. A fost  angajat recent 

un felcer, pentru acest scop au fost alocate resurse financiare. 

       În urma verificării Registrelor din Inspectorat, a fost stabilit că Registrele sînt 

întocmite conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.223 din 

06.07.2012. 

Drept rezultat al verificării condițiilor din celule funcționale  și a încăperilor  

adiacente din izolator, conchid că nu sunt respectate întocmai normele legale ce țin   

de deținerea persoanelor în izolator, și anume:  

        1)   P.36  din  Instrucțiune,  arată că,  la  plasarea  persoanei  în  izolatorul  de  

detenţie, statul este obligat să asigure ca persoana să fie deţinută în condiţii care  

sînt  compatibile  cu  respectarea  demnităţii  sale  umane,  iar  în  acest  sens  să  

fie asigurată calitatea adecvată şi cantitatea suficientă a hranei, respectarea 

normelor sanitaro-igienice,  siguranţa  personală,  iluminare,  ventilaţie,  apa  

curentă  să  fie disponibilă în interiorul celulelor,  existenţa unor dispozitive, cum 

ar fi obloanele,  jaluzelele, plăcile metalice amplasate în faţa ferestrelor, care 



privează deţinuţii de  accesul la lumina naturală şi opresc aerul proaspăt să intre în 

dormitoare este strict interzisă,   instalaţiile   sanitare   igienizate   şi   păstrate   

într-o   stare   constantă   de  curăţenie,  în  ceea  ce  priveşte  echiparea  camerei  

de  detenţie,  trebuie  menţionat  faptul  că  fiecărui deţinut îi  este  asigurat un pat 

propriu, lenjerie  corespunzătoare (pernă,  faţă  de  pernă,  cearşaf,  pătură),  

acestea  din  dotarea  comisariatului  şi,  în egală măsură, îi este permis să îşi 

procure lenjerie de acasă.  

        2) P.49 din Instrucțiune prevede că, în blocurile sanitare din celule trebuie să   

fie   montate   vas   de   closet  şi  chiuvetă,  în  cabine separate.  Totodată  este  

necesară  asigurarea permanentă a accesului la apă potabilă.   

 

      În baza celor constate în cadrul vizitei, au fost făcute următoarele recomandări: 

1. A asigura detenţia persoanelor în celulele reparate.  

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

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

executare a R.Molodova. 

3. Conducerea Inspectoratului de Poliţie Basarabeasca să întrepridă 

măsurile de rigoare privind instituirea în Inspectoratul de poliţie al 

raionului Basarabeasca a cabinetului medical, cu dotarea acestuia 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 prestarea permanentă a apei potabile în celulele din IDP. 

5. A asigura funcţionarea sistemului de canalizare în încăperile 

Izolatorului.  

 

 

  

Şeful Reprezentanţei în UTA Găgăuzia                                                                 

a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova 

                                                                           Svetlana Mironova  

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


