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                                                        RAPORT 

 

În baza vizitei preventive efectuate 

în izolatorului de detenţie preventivă 

din Inspectoratul de Poliţie a raionului 

Taraclia la  21 februarie 2014 

 

        În cadrul activităţii Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii şi  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 17.10.97, la data de 19.09.2013 şeful 

reprezentanţei Cahul al CpDOM  Cravcenco Anatol şi consultantul superior Cioroi 

Maxim au efectuat o vizită preventivă în  Inspectoratul de Poliţie din raionul   Taraclia 

inclusiv izolatorul de detenţie preventivă. 

Vizita a durat de la ora 09 
50 

până la 10 
30

.  Scopul vizitei a fost de a verifica condiţiile 

de detenţie a persoanelor deţinute si a respectării drepturilor lor constituţionale. 

În cadrul vizitei s-au purtat discuţii cu ofiţerul de serviciu  pe Inspectoratul de poliţie 

Taraclia căpitan de poliţie Cara Vitalie. 

La momentul vizitei în izolatorul  Inspectoratului raional de poliţie Taraclia nu se afla 

nici o persoană arestată sau reţinută. 
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1.Condiţiile de detenţie 

 

      Izolatorul Inspectoratului de poliţie Taraclia are  4 celule cu suprafaţă de  9 m
2
, 

fiecare celulă este asigurată cu bloc sanitar, două paturi cu două nivele,  celulele au 

cîte o fereastră, sistemul de ventilare  funcţionează în regim normal. Izolatorul este 

asigurat cu duş, care e aprovizionat cu apă caldă şi rece.Temperatura aerului în celule 

din  izolator se menţine  la nivel de 18 grade. IDP are o curte de plimbare cu suprafaţa 

aproximativ de 16 metri pătraţi. In general condiţiele de detenţie în celulele 

izolatorului corespund standartelor naţionale în domeniu. 

    În  timpul vizitei anterioare  Şefului Inspectoratului de poliţie Şişcov Ion  i-au fost 

făcute recomandări de a lua măsurile necesare pentru  repararea instalaţiei de duş care 

era defectată.   La momentul vizitei a fost stabilit că neajunsurile depistate au fost 

lichidate. 

 

 

2.Asistenţa medicală 

 

       În cadrul izolatorului activează un cabinet medical, condiţiile sanitar- igienice din 

cabinetul medical sînt  satisfacatoare,  cabinetul medical este dotat cu masă, scaune, 

dulap, banchetă pentru examinarea medicală. În cabinetul medical lipseşte safeu şi 

frigider pentru păstrarea medicamentulor. Medicamente necesare pentru acordarea 

primul ajutor sînt şi se păstrează în dulap. Condiţiile  din cabinetul medical din 

izolatorul Inspectoratului de poliţie Taraclia nu corespund  în măsura deplină 

prevederilor p.57 al Ordinului nr.223 MAI RM.     

De asemenea în cursul vizitei au fost verificate urmatoarele registre: 

-    Registrul privind scoaterea persoanelor din celule pentru efectuarea acţiunilor     

    de anchetă şi şedinţe în judecată. 

-    Registrul acordării asistenţei medicale reţinuţilor. 

-    Registrul de evidenţă a persoanelor reţinute în IDP. 

         -   Registrul de evidenţă a persoanelor reţinute în IDP, de organizare a        

plimbărilor  la aer liber. 

      În timpul vizitei în Inspectorat se afla o persoană civilă  la ofiţerul de urmărire 

penală. 

      În urma vizitei din 21.02.2014 am constatat că condiţiile în izolatorul de detenţie 

provizorie  sînt satisfacătoare. 
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