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RAPORT 

 

În baza vizitei preventive efectuată 

la  Penitenciarul Nr.5 or.Cahul 

la data de 29.01.2013 

 

 

       În cadrul activităţii Mecanizmului Naţional de Prevenire Torturii, la 29 

ianuarie 2013 seful reprezentanţei Cahul a Centrului pentru Drepturile Omului 

Cravcenco Anatol  a efectuat o vizită preventivă la Penitenciarul Nr.5 din or.Cahul.     

Vizita a avut loc în itervalul de timp de la 9.30 pînă 11.05,  scopul vizitei a fost 

vereficarea condiţiilor de detenţie a femeilor deţinute şi a minorilor În cursul 

vizitei s-a discutat cu şeful  al Penitenciarului nr.5 Cahul locotenent-colonel de 

justiţie Alexandru Malina. În cursul discuţiei mi s-a relatat că la moment se deţin 

224 de deţinuţi dintre care: 

- Femei deţinute  -  3 

- Deţinuţi minori – 3 

- La regim iniţial – 35 

- Deţinuţi în grupa gestionară – 18 

- Violatori ai regimului - 24  

  La momentul vizitei în Peniteciarul Nr.5   în izolatorul disciplinar nu se deţinea 

nici un deţinut, declarări a grevei foame în ultima periodă de timp nu au fost 

înregistrate. Pentru realizarea obiectivelor stabilite pentru vizita preventivă au fost 

verificate celulele 22 şi 25 din blocul Nr.1 unde se deţin femeile deţinute.  Celula 
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nr.22  are o   suprafaţa  de aproximativ  8 m
2
, este asigurată cu bloc sanitar,două 

paturi cu două nivele o masă şi un scaun. Celula are o fereastră cu dimensiuni 1,2m 

x1,4m ceea ce permite accesul normal al luminii naturale. Sistemul de încălzire 

este centralizat. Temperatura aerului în celula este limita  normei.  La momentul 

vizitei  în celula nr. 22 se aflau două persoane. 

       Celula nr.25  e are o suprafaţă de 8m
2
, este asigurată cu bloc sanitar, două 

paturi cu două nivele,  cu o masă şi un scaun.  Dimensiunile geamurilor sînt 

identice cu celula 22.   Temperatura aerului în celula este nu mai joasă de         

+18
o
C.  La momentul vizitei peniteciarului în celula nr. 25 se afla o persoană: 

     Din  discuţia purtată cu persoanele respective nu au fost  înaintate declaraţii 

privind  aplicarea relelor tratamente.   Zilnic beneficiază de plimbare   cu o durată 

care de regulă depăşeşte două ore, în cazul când în Penitenciar se deţin mai multe 

femei şi minori durata plimbării nu este mai mică de două ore. Plimbarea are loc în 

curtea Blocului Nr.I 

   Tot în cursul vizitei au fost vereficate celula nr. 32 si 44  din blocul Nr.2 a 

peniteciarului unde se deţin   deţinuţii minori.   

     Celula nr. 32  are o suprafaţă de  aproximativ de  8 m
2
, este asigurată cu bloc 

sanitar despărţit de restul celulei printr-un perete cu o înălţime de 1,5m, este 

asigurată cu un pat cu două nivele,  cu o masă şi un scaun. Fereastra din celulă a 

fost schimbată în anul 2012 ca şi toate geamurile din penitenciar.    Temperatura 

aerului în celula este  în limetei normei.  La momentul vizitei peniteciarului în 

celula nr.  32 se afla un minor. 

       Celula nr. 44   are suprafaţa de aproximativ de 16 m
2
, este asigurată cu bloc 

sanitar, două paturi cu două nivele o masă şi un scaun. Condiţiile materiale a 

celulei sânt bune şi corespund normelor sanitare (aerisire, iluminare, temperatura, 

aerului).   La momentul vizitei peniteciarului în celula 44 se aflau doi deţinuţi 

minori.      

     Din  discuţia  cu persoanele  minore nu au fost  înaintate declaraţii privind  

aplicarea relelor tratamente.   Zilnic  sînt scoşi  la plimbare cu o durată nu mai 

mică de două ore. În fiecare  dimineaţa  sînt vizitaţi de către colaboratorul din 

serviciul medical al Penitenciarului. Numărul coletelor primite de la rude  nu este 

restricţionat.  Baie fac o dată in săptămână aparte de  deţinuţii adulţi. Reclamaţii de 

la deţinuţi în privinţa cantităţii şi calităţii hranei nu au parvenit. 

      Pe parcursul semestrului II al anului 2012 în blocul nr.1 a fost schimbată tot 

sistemul de alimentare cu apă,  a  fost  efectuată reparaţia capitală a podelei 

coridorului din blocul Nr1 şi 2  şi anume nivelată şi aplicată teracotă. În blocul 

alimentar a fost de asemenea efectuată reparaţia capitală şi anume schimbată total 

teracota de pe pereţi şi podea, schimbată sistema de aprovizionare a apei şi 

evacuare a apei reziduale. De asemenea a fost schimbat utilajul pentru prepararea 

alimentaţiei. A fost efectuată reparaţia curentă în şase curţi de plimbare care sânt 

amplasate în jurul Blocului II. 

În final, efectuând o analiză a vizitei efectuate, putem afirma că condiţiile 

materiale în obiectivele vizitate corespund standardelor naţionale. 

 

Şeful reprezentanţei Cahul                                                 CRAVCENCO Anatol 


