Consiliul pentru Prevenirea Torturii
Mecanismul Național de Prevenire a Torturi

RAPORT
privind vizita preventivă
efectuată la Penitenciarul nr.17 Rezina,
pe data de 23 august 2017

Raportul a fost elaborat de către
Membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii:
- Ceslav PANICO,
- Radu NICOARĂ,
- Svetlana DOLTU,
- Oxana GUMENNAIA,
- Mihail GORINCIOI
Consiliul pentru Prevenirea Torturii a fost instituit la data de 24 octombrie 2016 în corespundere cu
prevederile Legii nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman).
Scopul Consiliului este de a proteja persoanele împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante, în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, în
conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu
cruzime, inumane sau degradante.
În conformitate cu prevederile art. 30 și 32 din Legea nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsman), precum și conform p. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
pentru Prevenirea Torturii, Consiliul pentru Prevenirea Torturii poate efectua vizite preventive și de
monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate.
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I.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ

La data de 23 august 2017, între orele 10:10 – 13:30, membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii (în
continuare Consiliul) de comun cu reprezentanţii Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsmanului) au
efectuat o vizită preventivă în Penitenciarul nr.17 - Rezina, aflat în subordinea Departamentului
Instituțiilor Penitenciare a Ministerului Justiției.
Vizita a fost realizată în următoarea componență:
1. Ceslav Panico– Membru al Consiliului;
2. Radu Nicoară – Membru al Consiliului;
3. Svetlana Doltu – Membru al Consiliului;
4. Lilian Tudosan – Secția prevenirea torturii, Oficiul Avocatul Poporului.
Scopul vizitei: Monitorizarea situației în Penitenciarul nr. 17 Rezina privind respectarea drepturilor
persoanelor deținute, împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante.

II.

INFORMAȚII GENERALE DESPRE INSTITUȚIE

Penitenciarul nr.17-Rezina este amplasat în oraşul Rezina, str. Nistreană, 1 fiind un izolator de urmărire
penală. Suplimentar, în instituţie funcţionează: un sector de tip închis, pentru detenţia condamnaţilor
majori de gen masculin şi a persoanelor condamnate la detenţiune pe viaţă; un sector de tip semiînchis,
pentru detenţia condamnaţilor majori de gen masculin care sunt detaşaţi la deservirea penitenciarului;
un sector spital - penitenciar, pentru deţinerea condamnaţilor majori, de sex masculin, bolnavi de
tuberculoză. Plafonul de detenţie al Penitenciarului nr. 17 este de 510 persoane.1
La momentul vizitei, în instituție erau deținute 361 persoane, dintre care 349 bărbați, 2 femei și
10 minori.
Instituția dispune de mai multe sedii, amplasate pe teritoriul instituției penitenciare și în afara lui. În
interiorul instituției sunt amplasate:
- 3 sectoare locative (Blocul nr.1 pentru deţinerea condamnaţilor la detenţiune pe viaţă, Blocul nr.
2 Izolator de detenţie, Blocul nr.3 Regim iniţial);
- Spitalul de tuberculoză (1 bloc administrativ și 1 bloc pentru secțiile medicale);
- Curtea de plimbări și stadionul de fotbal;
- Clădirea administrativă se află în afara instituției penitenciare.
Accesul în instituție a fost asigurat, fără impedimente, de către șeful Penitenciarului nr.17-Rezina,
maior de justiţie, Ion Panainte. După intrare, Consiliul a purtat discuții cu șeful penitenciarului, șeful
serviciului regim, reprezentanții serviciului medical. Discuțiile au fost axate pe scopurile și obiectivele
vizitei efectuate de către Consiliu. La fel, au fost solicitate informații cu privire la rapoartele pentru
2016 și 2017, indicatorii instituției penitenciare pentru 2017, bilanțul activităților instituției, rapoartele
vizitelor de inspectare realizate de către Departamentul instituțiilor penitenciare, precum și problemele
majore cu care se confruntă instituția și altă informație relevantă vizitei de monitorizare. Este salutabil
faptul că Dl Ion Panainte a asigurat expedierea către OAP a informației solicitate de către Consiliul în
primele 24 de ore de la momentul finalizării vizitei
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Problemele/impedimentele cu care se întâlnesc reprezentanții Penitenciarului nr. 17 Rezina:
- Insuficiența resurselor financiare pentru o reparație capitală;
- Insuficiența spațiilor destinate pentru deținuții pe viață;
- Lipsa spațiului în infrastructură pentru amenajarea spațiilor de plimbări la sol;
- Deficitul personalului medical în serviciul medical al Penitenciarului nr.17 Rezina
Conform schemei de încadrare a Penitenciarului nr. 17, la sfîrşitul anului 2016, dispunea de 246 de
funcţii conform statelor de organizare, dintre care: 226 completate şi 20 – vacante.
Consiliul a avut întrevederi confidențiale (fără colaboratori/reprezentanții instituției de detenție) cu
persoanele private de libertate și acces liber în spațiile de detenție. Au fost purtate discuții în
grup/interviuri colective cu circa 35 persoane, precum și intervievate individual alte 14 persoane (dintre
care 8 minori și 2 femei).
Delegația a avut acces neîngrădit la orice spațiu de pe teritoriul penitenciarului.
În special au fost vizitate următoarele locații:
- Sectorul locativ Blocul nr.1 pentru deţinerea condamnaţilor la detenţiune pe viaţă;
- Sectorul locativ Blocul nr. 2 Izolator de detenţie;
- Blocul nr.3 Regim iniţial;
- Spitalul de tuberculoză;
- Curtea de plimbări și stadionul de fotbal;
- Sectorul destinat deținerii femeilor;
- Curtea de plimbări, baia destinată condamnaţilor la detenţiune pe viaţă.

III.

SITUAȚIA MINORILOR ÎN PENITENCIARUL P-17

Minorii sunt deținuți într-un bloc cu deținuții majori. La ziua vizitei minorii erau plasați în 2 celule,
separați de persoanele adulte. Într-una din celule erau plasați 6 minori, iar în a doua celulă - 4 minori.
La momentul vizitei 2 minori erau escortați la instanța de judecată.
Din declarațiile atât a colaboratorilor instituției, cât și a minorilor intervievați, Consiliul a constatat
faptul că minorii nu pot fi și nu sunt izolați total de persoanele mature.
Faptul deținerii în aceiași instituție, sau/și în aceiași unitate, sau/și pe același hol (chiar dacă în celule
separate) a deținuților minori cu deținuții majori poate influența negativ asupra comportamentului
minorilor, inclusiv asupra dezvoltării acestora și din motivul neadaptării condițiilor din instituție la
necesitățile minorilor. Astfel, Consiliul nu încurajează deținerea minorilor și a persoanelor adulte în
aceiași unitate și/sau pe același hol.
Delegația a constatat, de asemenea, că minorii ce se dețin în aceleași celule au vârste diferite. Consiliul
recomandă repartizarea minorilor în celule separate în dependență de vârsta acestora, făcând parte din
aceiași grupe de vârstă, în scopul prevenirii influențelor nedorite, dominației și abuzului.
În cadrul vizitei plângeri din partea minorilor referitor la abuzuri din partea angajaților instituției sau
alți deținuți nu au parvenit. Este salutabil faptul că alegații de tortură sau rele tratamente din partea
angajaților penitenciarului nu au fost constatate.
Consiliul a constatat, că o parte din minori nu știu despre drepturile și obligațiile care le au în cadrul
penitenciarului, declarând că nu li s-au explicat și nici înmânat careva pliante, foi informative despre
drepturile și responsabilitățile lor.
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Au fost sesizate cazuri când în celula minorilor se aflau mai multe persoane decât paturi. Acest fapt a
servit că minorii pe timpul nopții erau nevoiți să doarmă pe rând.
În instituție lipsește un mecanism de monitorizare specifică a sănătății deținuților minori, inclusiv de
evidență și raportare sistematică, cu excepția formularelor standard care conțin informație insuficientă.
Cazuri de tuberculoză la minori pe parcursul anilor 2015-2017 nu s-au constatat.
Este salutabil faptul, că deținuții pot suna de 2 ori pe săptămână, câte 20 de minute, fără a li se îngrădi
această posibilitate. De asemenea, minori au acces la corespondență, psihologul le asigură cu pix și foi.
Consiliul a vizitat o celulă în care se aflau 5 minori, iar numărul de paturi erau disponibile pentru 8
persoane. Având în vedere suprafața mică a celulei, standardul de 4 metri pătrați per persoană nu sunt
respectate. Chiar dacă, unele paturi nu sunt folosite pentru dormit, acest fapt micșorează suprafața de
mișcare în celulă. Celula se află într-o stare nesatisfăcătoare – pereți murdari și deteriorați, blocul
sanitar parțial nefuncțional și delimitat printr-o perdea improvizată din lingerie de pat/peliculă
Accesul la aerisirea naturală este satisfăcător, circulația aerului din încăpere era asigurată prin
geamurile cu gratii, fără acoperire. Aerisirea artificială nu funcționează.
Accesul la lumina naturală este asigurat, de asemenea, prin geamurile din celulă, deteriorate. Accesul la
lumina artificială era asigurată de becuri electrice din interiorul celulei.

IV.

SITUAȚIA FEMEILOR ÎN PENITENCIARUL P-17

La momentul vizitei, în cadrul penitenciarului se dețineau 2 femei, plasate într-o celulă cu 8
locuri/paturi amplasate în două niveluri. Camera are bloc sanitar complet delimitat de celulă, dar
accesul spre WC este neadaptat pentru persoanele în etate sau cu dezabilități locomotorii, fiind prezentă
o scară cu treaptă înaltă, practic la același nivel cu lavoarul (vezi foto mai jos).

Din discuții, s-a constatat că femeile frecvent își prepară hrana în celulă, spală lingeria și vesela în
lavoar.
Albiturile sunt uscate în celulă sau pe o funie după fereastră.
4

Asigurarea cu obiecte de igienă personală se realizează centralizat, o dată pe lună (către data de 5 a
lunii) și setul este constituit din hîrtie igienică, periuță și pastă de dinți, săpun de față și săpun de rufe.
Astfel, în caz de intrare în instituție ulterioare acestei date, deținutelor nu le este oferit pachetul igienic.
Accesul la baie este asigurat o dată în săptămână, conform orarului instituției. Toate practicile relatate,
nu corespund necesităților gender specifice, inclusiv componența pachetului igienic, și aceste practici
necesită a fi revizuite.
La fel, din discuții s-a stabilit că examinarea radiologică privind depistarea tuberculozei nu se
realizează în termenii legali (primele 72 ore de plasare în detenție) și femeilor nu le este asigurată
examinarea medicului ginecolog. În discuții, a fost invocată problema imposibilității comunicării cu
mediul extern, convorbirile telefonice cu localitățile din partea stîngă a r. Nistru și Federația Rusă nu
sunt accesibile.
Cu ambele deținute Consiliul a avut discuții confidențiale, deținutele s-au expus pozitiv asupra relațiilor
cu personalul penitenciar, inclusiv medical. Abuzuri sau comportament neconform din partea
personalului, inclusiv medical nu au fost enunțat.

V.

SITUAȚIA DEȚINUȚILOR PE VIAȚĂ ÎN PENITENCIARUL P-17

În cadrul vizitei plângeri din partea deținuților pe viață referitor la abuzuri din partea angajaților
instituției sau alți deținuți nu au parvenit. Este salutabil faptul că alegații de tortură sau rele tratamente
din partea angajaților penitenciarului nu au fost constatate.
Standardul de cel puţin de 4 m² de spaţiu de locativ pentru deţinut a fost observat în celule şi condiţiile
materiale de detenţie erau în general bune. În ansamblu, celulele erau într-o stare bună de întreţinere,
luminoase, bine aerisite, curate şi fiind dotate cu anexe sanitare separate. În plus, sala de duş comună a
fost renovată. Deținuții au acces o dată pe săptămână la baie.
Accesul la aerisirea naturală este satisfăcătoare, circulația aerului din încăpere era asigurată prin
geamurile cu gratii, fără acoperire. Aerisirea artificială nu funcționează.
Deţinuţii au acces la unele arii de plimbări la ultimul etaj al blocului de cazare nr. 1, până la 2 ore pe zi
conform unui grafic stabilit de administrație. Aceste arii erau, în general, echipate într-o manieră
adecvată (bănci, zone protejate, etc).
De asemenea, unii deținuți au acces la curțile de plimbări și terenul de sport/fotbal. Pe când, din
declarațiile deținuților catalogați de ceilalți ca “umiliți”, acestea din urmă nu au acces la plimbări la
nivelul solului și la terenul de sport.
Consiliul recomandă, ca în măsura posibilităţilor, toți deţinuţii pe viață să aibă acces regulat la ariile de
plimbări situate la nivelul solului, indiferent de statutul acestora în subcultura criminală.
În discuții cu unii deținuții, Consiliul constată faptul că Penitenciarul nr.17 este amplasat la o distanță
mare de locurile de trai, departe de familie, și unele persoane nu dispun regulat, din acest considerent,
de vizite din partea rudelor/prietenilor.
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VI. SITUAȚIA DEȚINUȚILOR IZOLAȚI DISCIPLINAR ȘI IZOLAȚI PENTRU PROPRIA
SECURITATE ÎN PENITENCIARUL nr. 17
Izolatorul disciplinar de află în subsolul blocurilor 2 și 3. Atât holul, cât și celulele se află într-o stare
deplorabilă, cu condiții degradante, imposibil a fi utilizate în calitate de locație de menținere temporară
a deținuților.
La momentul vizitei, în izolatorul disciplinar se aflau 3 persoane pe motiv de autoizolare pentru
securitate personală și ca sancțiune disciplinară. Fiecare din cele 3 persoane erau deținute izolat, câte
unul în celulă, din numărul total de 4 celule funcționale.
Consiliul a constatat că toate 3 celule se află într-o stare
impracticabilă. Pereți cu mucegai. Celulele sunt slab
aprovizionate cu lumină naturală și artificială. Standardul de
minim 4 m² nu este respectat. Blocul sanitar este deschis și
amplasat chiar la intrarea în celulă în stare sanitaro-igienică
inadmisibilă pentru demnitatea umană (vezi imaginea).
Aerisirea artificială nu este funcțională, iar aerisirea naturală a
celulei are loc prin geamurile de dimensiuni mici și ne
acoperite.
Toate aceste condiții de aflare a deținuților prezintă încălcări, în
opinia Consiliului, care pot fi calificate ca un tratament inuman
sau degradant.
Astfel, Consiliul vine cu recomandarea de a sista activitatea
întregului izolator disciplinar și precautarea soluțiilor de
identificare a altor spații, conforme standardelor, ce ar putea fi
folosite pentru izolarea disciplinară a persoanelor sau izolare pe motiv de siguranță.
VII. SITUAȚIA DEȚINUȚILOR BOLNAVI DE TUBERCULOZĂ ÎN PENITENCIARUL nr. 17
Spitalul de tuberculoză cu capacitatea de 250 paturi a fost instituit prin Hotărîrea Guvernului nr. 273
din 11.03.1998 cu privire la deschiderea Spitalului de tuberculoză nr.2 din or. Rezina 2, inclusiv
aprobată structura statelor din 89,5 funcții (din ele personal medical –43 funcții). Pe parcursul anilor, sa micșorat considerabil capacitatea spitalului și reduse statele prin decizii ale Ministerului
Justiției/Departamentului instituțiilor penitenciare. Cu suportul donatorilor externi a fost finalizată
reparația blocului de deținere a persoanelor cu forme rezistente de tuberculoză, inclusiv asigurată
funcționalitatea sistemului de ventilare în scopul menținerii controlului infecției și protejarea
personalului penitenciar de îmbolnăvire la locul de muncă.
S-a stabilit că personalul penitenciar (supraveghetorii) nu sunt asigurați cu respiratoare în timpul
intrării în celule (practic zilnic) pentru efectuarea apelului condamnaților.
Cu regret, s-a constatat că sistemul de ventilare în secțiile medicale nu este funcțional din anul 2015, iar
cu respiratoare este asigurat doar personalul medical – aceste practici expun riscului major de
2
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îmbolnăvire cu forme rezistente de tuberculoză angajații instituției. La fel, aceste condiții contribuie la
molipsirea încrucișată a persoanelor cu tuberculoză și amplificarea rezistenței la medicamentele
antituberculoase și, eventual drastic scăzînd șansele unui eventual tratament de succes în viitor.
Actualmente, în instituție se dețin 14 condamnați cu forme rezistente de tuberculoză. Clădirea spitalului
este formată din două etaje divizată în 4 sectoare, asigurate cu 2 curți de plimbare. Este îngrijorător
faptul, că persoanele bolnave de tuberculoză circulă liber pe întreg teritoriul spitalului, contactînd cu
alți deținuți sănătoși și personalul penitenciar, contrar măsurilor necesare de izolare epidemiologică.
Deținerea bolnavilor se realizează într-un bloc separat cu celule spațioase, cîte 1-2 persoane cu
respectarea recomandărilor de 12 metri pătrați pentru o persoană, corespunzător prevederilor
Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 663 din 27 iulie 20103.
La fel, în scopul prevenirii răspândirii tuberculozei și izolării fluxului de persoane cu tuberculoză, la
momentul fondării Spitalului de tuberculoză a fost asigurat cu intrare separată. Cu regret, s-a stabilit că
punctul de trecere și control a Spitalului de tuberculoză are activitatea sistată, fluxul personalului,
persoanelor cu tuberculoză și materialului infecțios rezultat din activitatea medicală fiind direcționat în
interiorul Penitenciarului (sectoarele cu persoane sănătoase). Acest fapt poate contribui la agravarea
situației epidemiologice a TB în instituție. Este îngrijorător faptul ignorării demersurilor personalului
medical către administrația penitenciarului privind soluționarea acestei probleme, dar și prescripțiile
parvenite de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare în baza vizitei de inspectare a Direcției
medicale (termenul de executare a expirat pe 30 iunie 2017).
Starea sanitară a teritoriului este relativ satisfăcătoare. Dar spațiile de uz comun din interiorul blocului
pentru deținuți sunt în stare sanitaro-igienică inadmisibilă, necesită reparație capitală (baia,
bucătăria,WC-urile).
La fel, în instituție există probleme cu asigurarea cu apă, inclusiv potabilă. Se practică utilizarea vaselor
din plastic în calitate de rezervoare de apă. Numărul lor este mare. Deținuții își pregătesc hrana în mod
individual, deși există bucătărie separată pentru spital, care prepară hrană centralizată.
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Reparația în celule este realizată de însuși deținuții din cont propriu, fiind direct proporțională cu
bunăstarea și posibilitățile financiare ale rudelor (vezi imaginile).

În sector, este vizibilă diferența între condițiile de detenție în diferite celule și spații.
Birourile lucrătorilor medicali din incinta spitalului sunt amplasate în bloc separat vis-a-vis de blocul
pentru deținerea bolnavilor și este într-o stare deplorabilă: cade tencuiala, pereţii sunt umezi, cu
mucegai, nu funcționează electricitatea.
Bucătăria, amplasată la etajul întîi al acestui bloc administrativ, nu funcționează adecvat din cauza
nefuncționalității prizelor și riscul crescut de electrocutare. Aceste condiții creează riscuri sporite
pentru sănătatea deținutului care lucrează în aceste condiții, dar și a personalului medical și
funcționalitatea echipamentului instalat.
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Camera pentru întrevederi de scurtă durată nu este folosită corect, fiind întreruptă legătura telefonică şi
separarea vizitatorilor prin geamul de sticlă.
La fel, au fost vociferate nemulțumiri privind nedorința administrației și altor reprezentanți ai organelor
ierarhic superioare de a vizita spitalul sau a primi în audiență persoanele cu tuberculoză, fiind clar
evident momentul de discriminare pe motiv de sănătate.
Deținuții nu sunt asigurați cu medicamente simptomatice, inclusiv vitamine și hepatoprotectoare,
acestea fiind frecvent procurate de rudele lor.
VIII. ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN PENITENCIARUL nr. 17 (ACCESUL DEȚINUȚILOR LA
SERVICII MEDICALE)
Serviciul de sănătate al Penitenciarului nr. 17 Rezina este constituit din două subdiviziuni
independente, subordonate șefului penitenciarului:
1. Spitalul de tuberculoză nr.2, deservește exclusiv bolnavii de tuberculoză multidrogrezistentă.
Spitalul este asigurat cu laborator clinic, bacteriologic și cabinet radiologic. În spital la moment
activează șeful secției de ftiziologie din contul funcției atestate, 5 asistente medicale, 1 asistentă
superioară, 0,5 felcer laborant-bacteriolog, 0,5 salariu medic radiolog, 0,5 felcer laborant-radiolog, 0,5
tehnician pentru deservirea tehnicii medicale din contul funcției de laborant radiolog, 0,5 salariu medic
legist din contul funcției de medic radiolog. Activitatea asistentelor medicale este organizată in ture de
24 ore reieșind din statutul de spital și prezența pacienților gravi care necesită supraveghere continuă
(secție medicală).
Spitalul se confruntă cu deficitul de lămpi bactericide, în laborator nu funcționează frigiderul pentru
păstrarea regenților. Acest fapt este inadmisibil, deoarece influențează calitatea investigațiilor realizate
și respectiv, sănătatea deținuților.
Totodată, din discuțiile cu deținuții s-au constatat cazuri de procurare din cont propriu și primire cu
coletele a medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul tuberculozei rezistente. Acest fapt este
unul inadmisibil, deoarece administrarea nesupravegheată a medicamentelor antituberculoase și în
schemă inadecvată duce la amplificarea rezistenței medicamentoase și transformă TB în maladie
incurabilă.
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Spitalul de tuberculoză din Rezina este destinat pentru izolare și tratament simptomatic a tuberculozei,
dar sunt necesare intervenții informative continuu pentru reîntoarcerea in tratament a pacienților (in
Penitenciarul nr.16 Pruncul). S-a constatat că deținuții nu posedă informație privind schemele noi de
tratament, comunicarea lor fiind limitată doar cu personalul medical al spitalului de tuberculoză.
2. Serviciul medical al Penitenciarului nr.17 Rezina, deservește Izolatorul de urmărire penală,
deținuții pe viață și alți condamnați, cu excepția celor bolnavi de tuberculoză.
Serviciul medical se confruntă cu un deficit de resurse umane, lipsește posibilitatea de organizare a
asistenței medicale 24 ore. În serviciu sunt angajați 1,0 șef al serviciului medical din contul funcției
atestate, 1,0 medic psihiatru, 0,5 medic stomatolog, 0,5 dermatovenerolog, 0,5 medic oftalmolog, 2
felceri (asistenți medicali). Funcția 0,25 de medic ginecolog este vacantă. Activitatea serviciului este
organizată 8 ore in zi/5 zile în săptămână, pe parcursul nopții și în zilele de week-end responsabilitatea
de acordare a asistenței medicale este pusă în sarcina asistentei medicale din spital (prin decizia
administrației penitenciarului). Această situație trezește îngrijorare în contextul părăsirii de către
asistența medicală a locului de muncă (secția medicală a spitalului) și deplasarea pentru acordarea
asistenței medicale în cadrul sferei de deservire a serviciului medical al Penitenciarului nr.17 Rezina,
fapt ce reprezintă o încălcare gravă a atribuțiilor funcționale.
Starea sanitară a serviciului medical este satisfăcătoare, dar este necesară reparaţia birourilor medicale.
Blocul nr.1 nu are cabinet medical pentru primirea pacienților sau realizarea procedurilor medicale,
acest fapt limitează accesul la asistență medicală pentru deținuți și necesită a fi soluționat.
Cabinetul medical din blocul nr.2 necesită reparație pentru asigurarea acordării asistenței medicale în
condiții sanitaro-igienice corespunzătoare.
Cabinetul stomatologic este în proces de transfer în altă încăpere. Conform datelor DIP, zilnic
beneficiază de asistență stomatologică circa 10 deținuți conform unei înscrieri prealabile. Examinări
obligatorii profilactice la intrare în penitenciar nu se realizează.
Medicul psihiatru, Conform datelor DIP, zilnic beneficiază de asistență psihiatrică circa 10 deținuți
conform unei înscrieri prealabile. Examinări obligatorii profilactice la intrare în penitenciar nu se
realizează.
Conform Raportului de inspectare al DIP, pe parcursul anului 2016 alți specialiști au realizat un număr
extrem de mic de consultații, precum urmează:
medicul oftalmolog - 32 de consultații (2-3 consultații pe lună);
medicul chirurg – 32 de consultații (2-3 consultații pe lună);
medicul dermatovenerolog – 88 consultații (7-8 consultații pe lună).
Asistența medicală terapeutică se realizează preponderent la adresare, completarea Registrului
examinărilor profilactice și supravegherea medicală a bolnavilor cronici nu se efectuează.
În cadrul serviciului medical sunt prezente mai multe Registre medicale de uz comun și ale medicilorspecialiști.
Examinarea medicală a deținuților nou-veniți s-a realizat la nivel de 93,8% (1663 cazuri din 1772 nou
sosiți in 2016) și 91,7% (578 din 630 nou sosiți in 6 luni ale anului 2017). Respectiv, nu se execută
prevederile legislației in vigoare și recomandările internaționale privind obligativitatea examinării
medicale la orice intrare și ieșire din penitenciar. Se constată lipsa unui chestionar unic de examinare
medicală (screening), extrem de necesar in contextul identificării persoanelor cu semne sugestive la TB
sau cu leziuni corporale.
Examinarea medicală la ieșirea din instituție nu se realizează conform, fiind des efectuate inscripțiile
formale de genul ”etaparea se permite” doar în cartela medicală. Registru lipsește.
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Examinarea Registrului leziunilor corporale și traumatice a constatat înregistrarea a 112 persoane
examinate (la 22.08.2017) și 128 persoane examinate (2016). Comparativ cu indicatorii activității
sistemului penitenciar, au fost raportate 107 cazuri (2016) de constatare a existenței leziunilor corporale
sau altor urme de violență.
La fel în 2016, au fost raportate 107 cazuri de automutilare, Penitenciarul nr.17 plasîndu-se pe locul II
intre instituții după numărul acestor incidente, majoritatea la deținuți in timpul executării pedepsei (105
cazuri). Documentarea și evidența cazurilor de constatare a leziunilor traumatice la deținuți se
realizează, dar completarea datelor necesită îmbunătățire.
În 6 luni 2017, au fost înregistrate 36 cazuri de automutilare și 86 cazuri de constatare a leziunilor
corporale.
Greva foamei a fost declarată de 36 persoane (2016) și 16 persoane în 6 luni 2017.
Aplicarea forței fizice este în creștere de la 25 ori (2016) pînă la 28 ori (6 luni 2017), fapt ce prezintă
îngrijorarea Consiliului.
Numărul solicitărilor pentru acordarea condițiilor de securitate personală a constituit o creștere de la 12
(2016) pînă la 45 (6 luni 2017).
Accesul la asistența medicală din instituțiile medicale ale Ministerului Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale
La necesitatea acordării asistenței medicale de urgență, Penitenciarul nr.17 solicită serviciul 903.
Registru de evidență a chemărilor, precum și de monitorizare a motivelor și a executării prescripțiilor
nu este dsiponibil.
Conform statisticii, în anul 2016 au fost realizate 57 escortări (64 deținuți) in IMSP (12,5% din 455
escortări – 1148 deținuti), realizate de Penitenciarul nr.17). În 6 luni 2017, au fost realizate 25 escortări
(11%) în IMSP din total de 211.
Registru de evidența privind internările în/din Penitenciarul nr.16 Pruncul nu este disponibil.
Mortalitatea deținuților
În corespundere cu statistica furnizată de Departamentul Instituțiilor Penitenciare, în anul 2015
Penitenciarul nr.17 Rezina după numărul de decese s-a situat pe locul III cu ponderea 14% (7 cazuri din
49 decese constatate la deținuți). În corespundere cu locul decesului: în spitalul penitenciar au decedat
2 persoane (ambele prin cancer), și altele 5 decese – în Penitenciarul nr.17- Rezina: 1 prin progresarea
tuberculozei, 2 persoane din cauza co-infecției TB HIV, prin suicid – 2 persoane.
În anul 2016 decesele în Penitenciarul nr.17- Rezina sunt în scădere și se situează pe locul IV, cu
ponderea 9,2% (5 cazuri din 54). În spitalul penitenciar au decedat 2 persoane (prin boală a tactului
digestiv – 1, din cauza cancerului – 1) și restul 3 – în instituție (1 caz din cauza bolilor cardiovasculare
și 2 decese din cauza progresării tuberculozei). Persoanele decedate în Penitenciarul nr.16 au fost
deținuți pe viață.
Controlul Infecției HIV SIDA și securitatea perchezițiilor
În instituție este disponibil tratamentul farmacologic cu metadonă a dependenței de opioide și
programul schimb de seringi.
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Tot odată, cu referire la realizarea pachetului comprehensiv de servicii prevenire HIV s-au stabilit
următoarele:
- Informarea deținuților privitor la TB, HIV și dependența de opioide se realizează insuficient,
frecvent poartă un caracter formal.
- Informarea personalului privitor la controlul infecției TB și măsurile de securitate personală nu
se realizează calitativ, neinfluențînd practicile incorecte.
- Seturile de percheziții pentru prevenirea leziunilor accidentale și molipsire cu HIV și hepatite
nu sunt disponibile, mai mult ca atît – personalul nu cunoaște despre existența lor.
- Activități de consiliere și suport psihologic pentru reîntoarcere în tratament a deținuților cu
tuberculoză nu se realizează.
- Accesul deținuților la testare HIV este unul extrem de redus, in anul 2016 fiind realizate doar 14
teste HIV (la un rulaj de circa 2000 persoane), iar în 6 luni 2017 – doar 6 teste. Acest fapt prezintă
o limitare gravă a dreptului deținuților la servicii adecvate de diagnostic și tratament.
- Numărul redus de persoane drogdependente incluse in farmacoterapia cu metadonă (doar 4 din
37 aflate în supraveghere medicală, precum și realizarea doar a 2 interviuri motivaționale pentru
tratament.
Garanții organizatorice și verificări privind asistența medicală
Direcția Medicală a realizat 5 vizite de monitorizare in 2016, dar cu regret nu a fost remisă în instituție
nici o notă informativă privind problemele existente cu referire la asigurarea asistenței medicale de
calitate deținuților.
In anul 2016, de către Departamentul instituțiilor penitenciare a fost realizată inspectare generală a
activității Penitenciarului nr.17 Rezina, ca urmare fiind elaborat un plan de acțiuni pentru redresarea
situației. Cu regret, componenta sănătate se axează preponderent pe aspectele sanitaro-igienice și
logistice, fără a lua în considerație calitatea acordării asistenței medicale și garantarea dreptului la
sănătate a deținuților.
În anul 2017, a fost realizată o vizită a diferitor specialiști medicali pentru acordarea ajutorului practic
și suportului metodologic Penitenciarului nr.17. Ca urmare, pe 27 iunie 2017 a fost remis un Raport
privind diferite aspecte ale asistenței medicale, inclusiv constatate de Consiliu, cu indicarea termenilor
clari de înlăturare și raportare către Direcția Medicală a DIP (către data de 03 iulie 2017). Cu regret, la
momentul vizitei, Consiliul constată neexecutarea prescripțiilor expuse și lipsa controlului executării
lor din partea administrației Penitenciarului nr.17 Rezina, dar și a Departamentului Instituțiilor
Penitenciare.
Calitatea tratamentului prescris, precum și respectarea protocoalelor clinice de diagnostic și tratament
aplicat deținuților nu este supusă unor verificări sistematice nici de către Direcția Medicală, nici de alte
instituții abilitate.
Realizarea dreptului la petiționare/depunere a cererilor
Conform statisticii DIP, pe parcursul anului 2016 către administrația Penitenciarului nr.17 au fost
adresate 2162 cereri din partea condamnaților sau 18,5% din numărul total înregistrat în subdiviziunile
DIP. Din 3569 subiecte invocate în petițiile înregistrate, 136 (3,5%) au fost cu referire la acordarea
asistenței medicale, doar 28 (0,8%) la condițiile de detenție și 1 caz de pretinsă tortură.
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Comisia penitenciară a examinat 123 cereri (circa 40% din 313 cereri înregistrate in DIP pe parcursul
2016) privind angajarea în cîmpul muncii. Majoritatea au parvenit de la deținuții pe viață, iar lipsa
locurilor de muncă reprezintă o problemă sistemică. Pe parcursul anului 2016, deținuților le-au fost
aplicate 139 mențiuni la 63 deținuți, preponderent dreptul de a avea o întrevederi de scurtă și lungă
durată – 99 cazuri (71%). Este îngrijorător faptul, că numărul sancțiunilor aplicate este de 4-5 ori mai
mare și a constituit 579 cazuri, preponderent prin suspendarea dreptului de a avea întrevederi pentru o
perioadă pînă la 3 luni – 472 cazuri (81,5%),
Pe parcursul a 6 luni 2017, deținuților le-au fost aplicate 36 de mențiuni (21 deținuți), preponderent
acordarea dreptului la întrevederi în 61% (22 cazuri). Sancțiuni disciplinare au fost aplicate 234 (la 93
persoane), preponderent sistarea dreptului la întrevederi în 78% (183 cazuri).
Comisia penitenciară a examinat 123 cereri (circa 40% din 313 cereri înregistrate în DIP pe parcursul
2016) privind angajarea în cîmpul muncii. Majoritatea au parvenit de la deținuții pe viață, iar lipsa
locurilor de muncă reprezintă o problemă sistemică.
În 6 luni ale anului 2017, către administrația Penitenciarului nr.17 au fost adresate 138 cereri din partea
condamnaților privind condițiile de detenție, inclusiv 65% (89) cu referire la acordarea asistenței
medicale, 56% (78) privind abuzuri din partea personalului penitenciar, 47% (66) privind condițiile de
trai. Toate aceste date prezintă semne de îngrijorare referitor la prezența fenomenului de tratament
inuman și degradant în instituție și prezența unor probleme sistemice.
CONSTATĂRI
1. Instituția se confruntă cu deficit de spații de detenție, în particular – pentru asigurarea
detenției pe viață;
2. Pentru condamnații pe viață și alți deținuți nu sunt oferite programe educaționale atractive
(excepție făcând cercul teatral și cel muzical) ori posibilitatea de fi antrenați în câmpul
muncii;
3. Nu este oferită posibilitatea de a practica sportul/plimbare pentru toți deținuții din cauza
subculturii criminale prezente în penitenciar;
4. Izolatorul disciplinar din subsolul clădirii Penitenciarului nr.17 se află într-o stare deplorabilă,
cu condiții degradante, imposibil a fi utilizat în calitate de locație de menținere temporară a
deținuților;
5. Minorii sunt deținuți într-un bloc cu deținuții majori. Minorii ce se dețin în aceleași celule au
vârste diferite;
6. Comunicarea cu mediul extern, inclusiv convorbirile telefonice, a unor deținuți cu localitățile
din partea stîngă a r. Nistru și Federația Rusă este îngreuiată;
7. Amplasarea Penitenciarului nr.17 la o distanță mare de locurile de trai, departe de familie,
pentru unii deținuți împiedică disponibilitatea de vizitare din partea rudelor/prietenilor;
8. Există probleme pentru accesul la medici particulari din cauza birocratizării excesive a acestui
proces;
9. Asigurarea cu personal medical a serviciului medical al Penitenciarului nr.17 este insuficientă,
fapt ce influențează calitatea serviciilor medicale dar și realizarea dreptului la acces pentru
deținuți;
10. Funcționalitatea spitalului de tuberculoză și a serviciului medical este ineficientă, inclusiv prin
decizie administrativă asistenta medicală este impusă să-și părăsească postul din secția
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medicală (pe timp de noapte și in week-end-uri) și să presteze servicii în alte sectoare a
instituției, fapt ce lipsește pacienții internați în spital de supravegherea medicală continuă;
11. Examinarea medicală la intrare în penitenciar se realizează doar în circa 90% cazuri, respectiv
și documentarea leziunilor corporale ori aplicarea controlului radiologic este inadecvată;
12. Femeilor – deținute nu li se asigură consultația medicului ginecolog, precum și nu se prestează
alte servicii gender specifice;
13. Măsurile de control a infecției tuberculoase nu sunt respectate: punctul de trecere și control nu
funcționează, sistemul de ventilare în blocul cu pacienți infecțioși nu funcționează, personalul
nu este asigurat cu respiratoare, lipsesc lămpi de cuarț în cantitate adecvată;
14. Calitatea investigațiilor de laborator este sub risc, deoarece regenții de laborator sunt păstrați
în afara frigiderului (care s-a defectat încă în anul 2015);
15. Persistă practica de procurare de către deținuți a medicamentelor antituberculoase și
autoadministrarea lor, fapt ce amplifică rezistența medicamentoasă;
16. Pentru 14 persoane cu tuberculoză este utilizat un bloc cu 2 etaje cu capacitatea de 250 locuri;
17. Sistemul de ventilare in secțiile medicale ale spitalului de tuberculoză nu este funcțional din
2015;
18. Activitatea bucătăriei din incinta spitalului de tuberculoză este ineficientă, cu condiții de risc
prin electrocutare și necesită a fi sistată;
19. Spațiile din spitalul de tuberculoză necesită reparație capitală și cosmetică;
20. Se constată o informare insuficientă a deținuților cu TB privind opțiunile de tratament nou,
precum și motivarea lor de către personal pentru reincludere în tratament;
21. Nu se respectă plimbarea în curțile special amenajate, deținuții cu TB fiind în spații comune cu
deținuții din secția de deservire și personalul penitenciar, fapt ce expune riscului de
îmbolnăvire;
22. Personalul medical și cabinetele medicale din blocul administrativ a spitalului sunt în condiții
inadmisibile, cu riscuri de electrocutare și condiții sanitaro-igienice inadecvate pentru o
instituție medicală;
23. Calitatea documentării și evidența leziunilor corporale se realizează, dar necesită a fi
îmbunătățită.
24. Control inadecvat din partea Direcției medicale DIP a calității acordării asistenței medicale,
inclusiv controlul executării prescripțiilor de către administrația penitenciarului;
25. Consultațiile specialiștilor de profil sunt în număr mic și urmează a revizui cost-eficiența lor,
cu posibilitatea externalizării acestor servicii;
26. Supraveghere medicală inadecvată a bolnavilor cu maladii cronice;
27. Se constată o dublare a cazurilor de solicitare a securității personale de către deținuți, dar și
de declarare a grevei foamei;
28. Se constată o practică excesivă de sancționare a deținuților prin lipsirea dreptului la
întrevedere cu rudele.
RECOMANDĂRI
1. Elaborarea de comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare a unui Plan instituțional de
redresare a tuturor aspectelor de detenție în baza recomandărilor expuse, inclusiv prin
fortificarea măsurilor administrative și resurselor umane, cu prezentarea lui către Consiliu;
2. Sistarea activității întregului izolator disciplinar și precăutarea soluțiilor de identificare ale altor
spații, conforme standardelor, ce ar putea fi folosite pentru izolarea disciplinară a persoanelor
sau izolare pe motiv de siguranță;
3. Repartizarea minorilor în celule separate în dependență de vârsta acestora, făcând parte din
aceiași grupe de vârstă, în scopul prevenirii influențelor nedorite, dominației și abuzului;
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4. Organizarea de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a unei evaluări ample
privind cost-eficiența utilizării spațiului Spitalului de Tuberculoză nr.2 cu scopul soluționării
problemei suprapopulării in instituție și reamplasării deținuților condamnați pe viață;
5. Revizuirea și optimizarea statelor serviciului medical și a spitalului pentru asigurarea adecvată a
asistenței medicale deținuților, inclusiv abrogarea Hotăririi Guvernului nr.273;
6. Asigurarea controlului asupra implementării adecvate a pachetului comprehensiv de servicii
prevenire HIV, inclusiv securitatea ocupațională a personalului;
7. Asigurarea funcționalității sistemului de ventilare in spitalul de tuberculoză;
8. Asigurarea funcționalității punctului de control al spitalului de tuberculoză și interzicerea
intersectării fluxurilor cu persoanele cu tuberculoză;
9. Sistarea activității bucătăriei din spitalul de tuberculoză;
10. Realizarea sesiunilor de informare pentru deținuții cu tuberculoză privind oportunitățile de
tratament;
11. Realizarea instruirii teoretico-practice a personalului penitenciar privind securitatea percheziției
(inclusiv asigurarea cu setul individual) și controlul infecției TB;
12. Asigurarea reparației birourilor medicale;
13. Asigurarea deținuților penitenciarului cu programe educaționale și activități zilnice ocupaționale,
crearea condițiilor pentru munca condamnaților, inclusiv diversificarea programelor socioeducative;
14. Excluderea sau diminuarea subculturii criminale în penitenciar în vederea asigurării drepturilor
egale și legitime pentru toți deținuții;
15. Crearea condițiilor pentru ca toți deținuții să aibă acces la plimbări în curtea de la sol și acces la
terenul sportiv al penitenciarului indiferent de statutul informal al acestora;
16. Înlăturarea barierelor nejustificate pentru accesul la medicină privată și în instituțiile medicosanitare publice;
17. Revizuirea și aprobarea de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare a Nomenclatorului
Registrelor medicale disponibile în instituție, precum și standardizarea lor;
18. Revizuirea practicii de sancționare prin privarea dreptului la întrevedere;
19. Asigurarea deținuților cu pachetul igienic la intrare în penitenciar, nu doar către data de 5 a
lunii;
20. Excluderea practicii de permisiune a primirii prin colete a medicamentelor antituberculoase;
21. O copie a Raportului respectiv de plasat în biblioteca Penitenciarului nr.17 pentru informarea
persoanelor custodiate despre constatările per vizita preventivă de monitorizare.
Data aprobării raportului

28 septembrie 2017

Prin prezenta semnătură, confirmăm că acest raport a fost elaborat și aprobat prin consens de către
toți membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii
Mihail COTOROBAI,
Avocat al Poporului (Ombudsman),
Președintele Consiliului pentru Prevenirea Torturii
_________/semnat /_____
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