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                                                        RAPORT 

În baza vizitei preventive efectuată 

în Izolatorului de detenţie preventivă 

din Inspectoratul de Poliţie a raionului 

Cahul din 13.02.2014 

 

        În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii,  conform 

art. 28,29.45 din Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului aprobat prin 

Hotărărea Parlamentului nr.57 din 20.03.2008, în temeiul art. 24,25 din Legea cu 

privire la avocaţii parlamentari nr.1349 din 17.10.97pe data de 13.02.2014    şeful 

reprezentanţei Cahul al CpDOM  Cravcenco Anatoli  a efectuat o vizită preventivă   

la  Inspectoratul de Poliţie din raionul Cahul inclusiv Izolatorul de detenţie 

preventivă. Vizita a durat de la ora  14
40 

 până la 16
05

   Scopul vizitei a fost de a 

verifica condiţiile de detenţie a persoanelor deţinute şi a respectării drepturilor lor 

constituţionale. 

         În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu seful  Inspectoratului de poliţie   

raionului Cahul  locotenet -colonel  de poliţie  Stefan Nucă  şi cu ofiţerul de serviciu  

pe Inspectorat  loconenent-major de poliţie  Marcel Tataru. 

         La momentul vizitei în Izolatorul  Inspectoratului de poliţie   Cahul   se aflau       

cinci  persoane cu statut de prevenit procesual-penal. 

        - În celula nr.1 era plasat    C. V. originar din  s.Burlacu, r-l Cahul   reţinut pe 

data de 12.02.2014 pe dosar penal pentru comiterea infracţiunii prevăzute de art.  

186 aln.2 CP RM. 

        - În celula nr.2 era plasat  R.R. originar din  s.Limitrovca, r. Bolgrad  regiunea 

Odessa, reţinut pe data de 12.02.2014 pe dosar penal pentru comiterea infracţiunii 

prevăzute de art. 362 aln.1 CP RM – Trecerea ilegală a frontierei de stat. 
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      - În celula nr.3 era plasate două persoane: 

R.A., originar din or.Cahul   reţinută pe data de 10.02.2014  pe dosar penal pentru 

comiterea infracţiunei prevăzute de art. 186 aln.2 CP RM. 

A.V. originară din or.Cahul   reţinută pe data de 13.02.2014  pe dosar penal pentru 

comiterea infracţiunii prevăzute de  art. 151 aln.1 CP RM. 

- În celula nr.4 era plasat B.V.  originar din  s.Dimitrovca, r.Bolgrad  regiunea 

Odesa, reţinut pe data de 12.02.2014 pe dosar penal pentru comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 362 aln.1 CP RM – Trecerea ilegală a frontierei 

de stat. 

- În celula nr.5 era plasat  P.Gh.  originar din  s.Dimitrovca, r. Bolgrad  

regiunea Odesa reţinut pe data de 12.02.2014 pe dosar penal pentru comiterea 

infracţiunii prevăzute de art. 362 aln.1 CP RM – Trecerea ilegală a frontierei 

de stat. 

Tuturor persoanelor reţinute şi plasate in izolator le-a fost acordat dreptul 

constituţional la aparare. Rudele persoanelor reţinute au fost informate despre 

aflarea lor în IDP IP Cahul.  

     Din duscuţia purtată cu persoanele respective, nu au fost  plîngeri privind fapte 

de aplicare a relelor tratamente,  în urma verificării dosarelor personale, a fost 

stabilit că documentele procesuale care  confirmă detenţia acestora sunt anexate. 

 

1.Condiţiile de detenţie 

 

       Izolatorul are  6 celule   cu   suprafaţă de  9 m
2
,  fiecare celulă este asigurată cu 

bloc sanitar,  celulele au cîte o fereastră, care asigură iluminarea naturală şi acces 

liber al luminii naturale. Sistemul de ventilare  funcţionează în regim normal. 

Temperatura aerului în celule se menţine  la nivel de 18 
0
C. 

 Izolatorul este asigurat cu duş, care e aprovizionat cu apă caldă şi rece. IDP are o 

curte de plimbare cu suprafaţa aproxmativ de 16 metri pătraţi. Camera de 

repartizaree a hranei esta dotată cu veselă, dulap pentru păstrarea veselei, două 

chiuvete pentru spălarea veselei, apeduct.  În izolator  este instalată o maşină de 

spălat auto pentru spălarea lingeriei de pat din izolator.   Coridorul IDP este  

asigurat cu camere de supraveghere video.   În   general condiţiile de detenţie în 

celulele izolatorului corespund standartelor naţionale în domeniu. Toate persoanele 

au fost asigurate cu lenjerie de pat. Alimentarea persoanelor plasate în izolator se 

efectuează de trei ori pe zi. Persoanele reţinute  sunt  zilnic scoase la plimbare la aer 

liber cu durată nu mai mică de o oră, fapt consemnat în registrul de evidenţă a 

plimbărilor zilnice a persoanelor plasate în izolator. 

 

2.Asistenţa medicală 

 

       În cadrul izolatorului activează un cabinet medical care este dotat cu masă, 

scaune, dulap, chuivetă, banchetă pentru examinarea medicală,  medicamentele 

necesare pentru acordarea primului ajutor sunt   păstrate  in dulap. Practic condiţiile  

din cabinetul medical   corespund prevederelor p.57 al Ordinului nr.227 MAI RM.  

Actele de examinare medicală a deţinuţilori  sunt sistematizate de lucrătorul 



medical şi se păstrează în mapă aparte.  Toate persoanele  reţinute au fost supuse 

controlului medical înainte de a fi plasaţi în izolator. 

 

 

Tot în cursul vizitei au fost verificate urmatoarele registre: 

 

   -    Registrul de evidenţă a persoanelor reţinute în IDP. 

- Registrul privind scoaterea persoanelor din celule pentru efectuarea acţiunilor 

de ancetă şi şedinţe în judecată. 

- Registrul cu privire la starea sanitară zilnică în IDP 

- Registrul de evidenţă a fişei de examinare medicală a persoanelor reţinute şi 

arestate. 

- Registrul de evidenţă a persoanelori reţinute în IDP de organizarea 

plimbărilori la aer liber. 

Toate registrele din cadrul IDP sînt completate conform prevederilor Ordinul nr.223 

al MAI PM.           

 

        La intrare în clădirea Inspectoratului de poliţie Cahul este dusă evidenţa 

persoanelor care vizitează Inspectoratul, conform prevederilor Ordinului al MAI 

RM nr. 337 din 04.10.2012.  

        In general normele si condiţiele de detenţie în celulele izolatorului corespund 

standartelor naţionale în domeniu.  

 

 

 

 

Şeful Reprezentanţei Cahul a CpDOM 

CRAVCENCO Anatoli 
 

 

 

 


