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RAPORT 

în baza vizitei preventive din 21 mai 2014 

în Penitenciarul Nr.3 Leova 

 

 

mun. Comrat                                                                                      22 mai 2014 

 

În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, la  21mai 

2014, funcționarii Reprezentanţei în UTA Găgăuzia a Centrului pentru Drepturile 

Omuluidin Moldova, șef de Reprezentanță Mironova Svetlana și specialistul 

principal Reguș Svetlana, au efectuat o vizită preventivă în Penitenciarul Nr.3 

situat în orașul Leova. 

Unul din motivele care au determinat planificarea vizitei a fost petiţiia 

condamnatului M.I. (din 19.05.2014), trimisă în Comisia drepturile omului și 

relații interetnice a Parlamentului Republicii Moldova și Centrului pentru 

Drepturlie Omului din Moldova care s-a plîns  pe condițiile de detenție și pe 

sancțiunile aplicate neîntemeiat. 

Vizita s-a axat pe monitorizarea condiţiilor de detenţie în celulele 

izolatorului disciplinar și a examinării circumstanțelor indicate în petiție de 

deținutul M.I.. 

Impedimente sau restricţii în vederea realizării vizitei nu au fost atestate. La 

momentul vizitei, echipa de monitorizare s-a întâlnit cu șeful Penitenciarului nr.3 

Gaju Vitalie, care a menționat că la 01.05.2014 numărul deținuților este 380 

persoane, rămîne deschisă problema insucienței de cadre în sectorul pază. La 

momentul vizitei, șeful penitenciarului declara că în procesul de muncă sunt 

antrenate circa 90 persoane (în cîmp, la vie, sere, prelucrarea metalului). Acesta 
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declară că în penitenciar la moment sînt circa 75 % deţinuţi apţi de muncă și 

administrația penitenciarului intenționează ca numărul deținuților antrenați la 

muncă să fie dublat pe parcursul anului 2014, dacă vor exista premise pentru 

aceasta, adică agenți economici care ar solicita această forță de muncă. Pentru 

2014 de asemenea sînt preconizate mai multe lucrări care ar continua îmbunătățirea 

condițiilor de detenție începute încă în anul 2013 – dușul pentru muncitori, 

spălătoria, sala pentru sport și reparații curente a blocurilor locative. Au fost 

finisate lucrările de reparație a bucătăriei și sufrageriei.  

 

 

I. Izolatorul disciplinar 
 

Izolatorul disciplinar, dispune de 9 celule, din care 5 celule sînt adaptate 

pentru detenția persoanelor în baza art. 206 Cod de Executare R.Moldova, 

asigurarea securității personale, 4 celule sînt folosite pentru detenția persoanelor 

sancționate disciplinar, condițiile  atestate în aceste celulele sînt compatibile cu 

standardele naționale și internationale. În momentul monitorizării în celulele 

izolatorului erau deținute 11 persoanepe art.206 Cod de Executare la asigurarea 

securității personale și o persoană sancționată disciplinar. 

În cadrul vizitei condamnatul M.I.era deținut în conformitate cu prevederile 

art.206 Cod de Executare al Republicii Moldova.
1
 în una din celulele izolatorului 

disciplinar. Pe marginea izolării condamnatului M.I., șeful pe Serviciului regim al 

Penitenciarului nr.3 Stoiu V. a menționat că decizia a fost luată de administrația 

penitenciarului, legalitatea și temeiul izolării condamnatului M.I. au avut 

confirmare documentară. Condițiile de detenție din celulă data corespund 

standartelor naționale și internationale prevăzute pentru detenția condamnaților. 

Celula dată este asigurată cu bloc sanitar, pat cu două nivele, masă, scaun, o 

fereastră care asigură iluminarea corespunzătoare, sistemul de ventilare 

funcționează în regim normal. Temperatura aerului în celulele izolatorului este de 

18 grade. 

 

                          
 

                                                           
1
Anexa nr.25 la HotărîreaGuvernului nr.583 din 26.05.2006, cu privire la aprobareaStatutuluiexecutăriipedepsei de 

cătrecondamnați. 

2Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor-membre ale Consiliului Europei, referitoare la Regulile 

Penitenciare Europene REC (2006)2,adoptate la 11.01.2006 
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În cadrul vizitei au fost purtate discuții cu condamnatul M.I., dînsul a 

menționat că  nu cunoaște temeiul izolării sale și solicită să fi transferat în alt 

Penitenciar. Pe cazul dat șeful Penitenciarului nr.3 a prezentat grupului de lucru 

materialele care confirmă temeiul aplicării sancțiunii disciplinare și ulterioara 

detenție a condamnatului în conformitate cu art. 206 CE RM. 

 

 

 

II. Alimentarea 

 

În cadrul vizitei au fost purtate discuții cu condamnatul M.I., precum și cu 

alți condamnați care nu au inviocat plîngeri referitor la condițiile de detenție, 

ultimii menționînd că hrana este calitativă, bună și prestată la timp, diversitatea de 

produse este permanentă, condamnații primesc zilnic produse din carne și pește. La 

ora efectuării vizitei, în Penitenciarul nr.3 era repartizat prînzul pentru deținuți, 

cele relatate de deținuții referitor la meniu și-a găsit confirmare.  

            

            
 

 

 

 

 

III. Asistența medicală 

 

Asistența medicală este asigurată de către medic și două asistente medicale. 

Starea sanitaro-igienică a punctului medical este bună. În cadrul verificării 

condițiilor de păstrare a medicamentelor a fost constat faptul că diversitatea de 

medicamente persistă și medicamentele se păstrează în frigider și dulapul special 

destinat pentru păstrarea medicamentelor. Bolnavi cu dignostic de  tuberculoză sau 

boli contagioase în penitenciar nu sînt. Registrele necesare există și sînt întocmite 

și completate în modul corespunzător. 
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În urma vizitei, grupul de lucru a fost  stabilit că starea lucrurilor existente în 

penitenciar poate fi calificată drept pozitivă, datorită tendinţei administraţiei 

penitenciarului de a aduce condiţiile de detenţie în conformitate cu exigenţele 

stabilite de forurile internaţionale. 

 

  

 

Șeful  

Reprezentanței CpDOM  

în UTA Găgăuzia                                                           Svetlana MIRONOVA 

 
Executor: Reguș Svetlana 


