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RAPORT 

privind  cercetarea modului cum sînt tratați deținuții minori 

în Penitenciarul nr.10 Goian (destinat detenției minorilor) 

 

Oficiul Avocatului Poporului a examinat solicitarea Ministerului Justiției nr. 

02/11856 din 11.11.2015, prin care a fost solicitată efectuarea unei anchete rapide și 

independente cu privire la modul în care deținuții minori sînt tratați de către personalul 

penitenciarului. Independența, obiectivitatea și imparțialitatea instituției ombudsmanului 

față de alte autorități ale statului au servit drept cauze ale respectivului demers. 

 Contextul care a dictat necesitatea respectivei activități ține de vizita efectuată în 

Republica Moldova (14-25 septembrie 2015) de delegația Comitetului european de 

prevenire a torturii, care a înregistrat de la deținuții din Penitenciarul nr.10 acuzații 

referitor la rele tratamente fizice sau abuz verbal, aplicat de către anumiți membri ai 

efectivului penitenciarului. 

Avocatului Poporului Mihail Cotorobai a delegat efectuarea analizei următorilor 

angajați ai Oficiului Avocatului Poporului: Gheorghe Bosîi, consultant principal; Tatiana 

Crestenco, șeful Serviciului pentru protecția drepturilor copiilor; Iurie Dubenco, 

consultant. 

Cercetarea propriu-zisă a fost realizată prin analiza cadrului normativ ce 

reglementează statutul deținuților (inclusiv a minorilor), asigurarea și garantarea 

dreptului la integritate fizică și psihică, precum și prin interviuri individuale cu 

deținuții. 

Analiza cadrului normativ: 

Au fost extrase principalele teze din legile care reglementează statutul deținutului, 

asigurarea funcționării normale a sistemului penitenciar și protecția contra actelor de 

abuz a deținuților sunt următoarele. 

Constituția Republicii Moldova. 
Articolul 24 Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică  

 (1) Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.  

(2) Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.  

Articolul 54 Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi  

 (1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi 

libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.  
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(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de 

lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în 

interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în 

scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii 

altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi 

imparţialităţii justiţiei.  

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.  

(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge 

existenţa dreptului sau a libertăţii. 

Articolul 55 Exercitarea drepturilor şi a libertăţilor  
Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile constituţionale cu bunăcredinţă, fără să încalce 

drepturile şi libertăţile altora. 

Codul Penal 
Articolul 61. Noţiunea şi scopul pedepsei penale  

(1) Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a 

condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit 

infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.  

(2) Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi 

prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea 

pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.  

Codul de executare. 
Articolul 167

1
. Interzicerea supunerii la tortură, tratamente cu cruzime, inumane sau degradante ori la 

alte rele tratamente 

Se interzice supunerea oricărei persoane aflate în executarea unei pedepse la tortură, tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. 

Articolul 169. Drepturile condamnatului  

(1) Condamnatului i se garantează:  

a) dreptul de a fi informat de instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei, în limba pe care o 

înţelege, despre drepturile şi obligaţiile sale, modul şi condiţiile de executare a pedepsei, precum şi 

despre modificarea modului şi condiţiilor de executare a pedepsei;  

b) dreptul la apărarea şi respectarea de către instituţia sau organul care asigură executarea pedepsei a 

demnităţii, drepturilor şi libertăţilor pe care le are, inclusiv de a nu fi supus la tortură şi nici la pedepse 

sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum şi, indiferent de consimţămîntul său, unei 

experienţe medicale sau ştiinţifice care îi pune în pericol viaţa sau sănătatea, beneficiind, după caz, de 

măsuri de protecţie din partea statului;  

c) dreptul de a adresa petiţii (cereri, reclamaţii, propuneri, sesizări) administraţiei instituţiei ori organului 

care asigură executarea pedepsei sau organelor ierarhic superioare, instanţei de judecată, procuraturii, 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, asociaţiilor obşteşti, altor instituţii şi organizaţii, 

inclusiv internaţionale;  

d) dreptul la asistenţă juridică pe bază de contract din partea avocaţilor, precum şi a altor persoane 

autorizate să acorde astfel de asistenţă;  

e) dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

 (3) Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decît în limitele şi în condiţiile 

prevăzute de prezentul cod, de Codul de procedură penală şi de alte legi şi determinate de modul şi de 

condiţiile de executare a pedepsei penale concrete.  

(4) Realizarea drepturilor condamnatului nu trebuie să lezeze drepturile şi interesele legitime ale altor 

persoane, inclusiv condamnaţi, precum şi să încalce modul şi condiţiile de executare a pedepsei.   

Articolul 170. Obligaţiile condamnatului  

(1) Condamnatul este obligat:  
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a) să respecte prevederile legislaţiei execuţional-penale după ce a luat cunoştinţă de ele, în modul 

prevăzut de prezentul cod;  

b) să respecte demnitatea celorlalţi condamnaţi, a personalului instituţiei sau organului care asigură 

executarea pedepsei, a altor persoane;  

c) să execute cerinţele legale ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei, 

inclusiv să se prezinte la solicitarea administraţiei şi să dea explicaţii în chestiunile referitoare la 

executarea pedepsei.  

(2) Neexecutarea de către condamnat a obligaţiilor ce îi revin, precum şi neîndeplinirea cerinţelor legale 

ale administraţiei instituţiei sau organului care asigură executarea pedepsei atrag răspunderea prevăzută 

de legislaţie.  

Articolul 223. Aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc  

(1) În cazul opunerii de către condamnaţi a rezistenţei, nesupunerii cerinţelor legale şi întemeiate 

ale personalului sistemului penitenciar, participării la tulburări de masă, luării de ostatici, atacării altor 

persoane sau săvîrşirii unor alte acţiuni social-periculoase, în cazul evadării sau reţinerii evadaţilor din 

penitenciar, precum şi în scopul prevenirii pricinuirii de către condamnaţi celor din jur sau sie a unor 

daune, pot fi aplicate forţa fizică, mijloace speciale şi armă de foc.  

(2) Colaboratorii sistemului penitenciar sînt în drept să aplice forţă fizică, mijloace speciale şi 

armă de foc în conformitate cu actele normative. 

(3) În cazul acţiunilor speciale, temeinic justificate, desfăşurate în instituţiile penitenciare, în 

legătură cu interesele operative şi/sau de siguranţă, identitatea persoanelor antrenate poate fi ascunsă, 

fapt care se consemnează în registrul privind efectuarea acţiunilor speciale. În acest caz, pe uniformă 

este evidenţiat un număr care să permită identificarea colaboratorului. 

(4) În cazul aplicării faţă de condamnat a forţei fizice, a mijloacelor speciale şi/sau a armei de foc, 

condamnatul va fi supus, obligatoriu, examinării medicale, cu întocmirea actelor corespunzătoare. 

Articolul 242
1
. Obligaţiile condamnaţilor 

Condamnatul este obligat: 

1) să îndeplinească necondiţionat cerinţele legitime ale personalului penitenciar; 

2) să se supună percheziţiei la intrare/ieşire în/din penitenciar, precum şi pe parcursul detenţiei, ori 

de cîte ori este necesar; 

3) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cît are permisiunea la 

deplasare fără escortă sau însoţire în afara penitenciarului ori în cazul deplasării de scurtă durată în afara 

penitenciarului; 

4) să se abţină de la acţiuni sau activităţi care ar crea dificultăţi la îndeplinirea obligaţiilor de 

serviciu ale personalului penitenciar sau altor persoane; 

5) să respecte regulile sanitaro-igienice, regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de 

deţinere şi în alte spaţii comune sau unde prestează munca, precum şi indicaţiile medicului; 

6) să efectueze examinarea medicală în scopul depistării maladiilor infecţioase şi a tuberculozei, 

precum şi să respecte prescripţiile medicului pentru tratamentul acestor maladii; la solicitarea 

personalului penitenciar, să efectueze examenul medical pentru depistarea faptelor de întrebuinţare a 

băuturilor alcoolice, substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor şi a substanţelor toxice; 

7) să întreţină în mod corespunzător bunurile puse la dispoziţie de administraţia penitenciarului şi 

bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; 

8) să respecte programul zilnic; 

9) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere şi să nu schimbe fără permisiunea 

administraţiei locurile de dormit; 

10) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact; 

11) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; 

12) să menţină curăţenia în încăperile de detenţie şi de serviciu, la locul de muncă; după deşteptare 

să-şi aranjeze patul conform modelului stabilit şi să facă curăţenie în camera de detenţie atunci cînd îl 

ajunge rîndul; 

13) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; 

14) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională; 



15) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezentul cod, din Statutul executării pedepsei 

de către condamnaţi, din alte acte normative, ordine emise în temeiul prezentului cod şi din 

regulamentul de ordine interioară al penitenciarului. 

Secţiunea a 7-a Penitenciarele pentru minori  

Articolul 252. Dispoziţii generale  

(1) Condamnaţii în vîrstă de pînă la 18 ani execută pedeapsa în penitenciare pentru minori în modul şi în 

condiţiile stabilite de prezentul cod şi de Statutul executării pedepsei de către condamnaţi.  

 

Legea nr. 1036 din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar  

 Articolul 22 Obligaţiile şi drepturile colaboratorilor sistemului penitenciar  

(1) Colaboratorii sistemului penitenciar îşi îndeplinesc obligaţiile şi beneficiază, în limitele competenţei, 

de drepturile prevăzute de prezenta lege, de Codul de executare şi de alte acte normative.  

(2) Colaboratorii sistemului penitenciar sînt obligaţi:  

a) să respecte normele eticii profesionale, să aibă o atitudine umană faţă de deţinuţi, să fie 

respectuoşi şi să nu lezeze demnitatea personală a acestora;  

b) să urmeze o pregătire specială şi să treacă o testare periodică în vederea verificării aptitudinii pentru 

acţiuni legate de aplicarea forţei fizice şi a mijloacelor speciale, de folosire şi aplicare a armei de foc, 

precum şi a aptitudinilor pentru acordarea primului ajutor medical victimelor;  

 

Interviurile cu deținuții  

La 23 decembrie 2015 funcționarii Oficiului Avocatului Poporului 

(Ombudsmanului) au efectuat o vizită în Penitenciarul nr.10, unde au avut interviuri 

confidențiale cu deținuții. Dintre cei 30 de deținuți, doar două persoane au refuzat să aibă 

întrevederi confidențiale cu reprezentanții ombudsmanului.  

Chestionarul constă din anchetarea modului de percepție a deținuților din 

Penitenciarul nr.10 a tratamentului din partea personalului în contextul alegațiilor 

precum că ar fi fost maltratați de către unii angajați din penitenciar, expuse de aceștia 

delegației CPT, care a vizitat R. Moldova în septembrie 2015.  

Deținuții au fost întrebați despre anumite situații care țin de înțelegerea sensului 

noțiunii de tortură, tratament inuman sau degradant; care din angajații penitenciarului are 

un comportament abuziv față de deținuți și cum se manifestă acesta, precum și referitor la 

procedura de depunere a unei plîngeri la procuratură, la Oficiul Avocatului Poporului sau 

în alte instituții, plîngeri în care s-ar invoca relele tratamente aplicate. La fel deținuților li 

s-a propus să răspundă la întrebarea cît de des au fost aplicate față de ei forța fizică, 

mijloacele speciale sau cătușele. 

 

Analiza răspunsurilor obținute: 

1. Care este noțiunea relelor tratamente în accepțiunea deținuților minori? 

În calitate de ajutor, cînd deținutului îi era dificil să răspundă i s-a dat următorul 

indiciu: rele tratamente ar fi o palmă aplicată de un colaborator; amenințări, 

strigăte, bătăi, izolarea mai mult de 10 zile, lipsirea de hrană, apă, tratament 

discriminatoriu, violența din partea altor deținuți.  

Exemple de restricții care nu constituie rele tratamente: interzicerea fumatului, 

confiscarea cărților de joc, a telefonului mobil pătrunse ilegal în penitenciar și 

găsite în timpul perchezițiilor, alte restricții legate de asigurarea ordinei și 

regimului în penitenciar.   
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Răspunzînd la această întrebare, 22 de deținuți au menționat că le este cunoscut 

sensul noțiunilor de torturii, rele tratamente, tratament inuman sau degradant. Șase 

deținuți au menționat că au înțeles noțiunea de tratament inuman sau degradant 

doar după ce le-a fost explicată. Unii condamnați consideră că restricțiile legale, 

cum este interzicerea fumatului, le-ar cauza suferințe. Din punctul de vedere al 

deținuților, cele mai frecvente abuzuri față de ei sunt: atitudinea nerespectuoasă a 

unor colaboratori față de demnitatea deținuților, faptul că unii angajați din 

penitenciar își permit utilizarea limbajului licențios față de deținuți, provocarea de 

către unii angajați a situațiilor de conflict, amenințarea cu întocmirea unor rapoarte 

de sancționare disciplinară a deținuților. 

 

2.  Deținuților le-a fost adresată întrebarea dacă a fost aplicat sau nu un asemenea 

tratament din partea angajaților din Penitenciarul nr.10. La această întrebare au 

răspuns afirmativ 16 deținuți, 12 menționînd că nu au fost supuși abuzurilor (nici 

fizic, nici verbal). 

 

3.  La cea de-a treia întrebare, cine a aplicat abuz verbal sau fizic față de deținuți, au 

fost menționați următorii colaboratori ai Penitenciarului nr.10: Vl. Papazoglu; L. 

Gulpi, F. Gaibu, V. Dragalin din Serviciul regim, supraveghere și pază, precum și 

educatorul Secției regim inițial R.Popa. Astfel majoritatea din colaboratorii numiți 

utilizează limbaj licențios, iar Vl. Papazoglu, din cuvintele celor intervievați, ar fi 

lovit cîțiva deținuți la sosirea acestora în penitenciar. Deținutul I.P. a menționat că 

la data de 04.09.2015 (în timpul revoltei deținuților) a fost lovit de colaboratorul S. 

Pleșca cu un pumn în piept, deoarece ar fi dorit să meargă la veceu în timpul 

activității de restricționare a mișcării în penitenciar. Un alt deținut a menționat că a 

fost bătut de către un colaborator cu pumnii, iar medicul l-ar fi examinat 

superficial, deținutul nu a dorit să depună o plîngere la procuratură, dat fiind faptul 

că s-ar fi ameliorat relațiile cu colaboratorul menționat.  

 

 

4. Raspunzînd la ce-a de-a patra întrebare, dacă deținuții cunosc sau nu despre 

procedura de  depunere a unei petiții, în care s-ar plînge asupra faptului de aplicare 

a relelor tratamente (la procuratură, la Oficiul Avocatului Poporului, la 

Departamentul Instituțiilor Penitenciare, la administrația penitenciarului, la 

medicul din penitenciar)  toți deținuții au menționat că știu că au dreptul să se 

plîngă în caz de abuz. Totuși 7 deținuți au menționat că nu cunosc cui anume 

trebuie să se adreseze și ce formă ar trebui să aibă petiția. Alții au menționat că nu 

au posibilitatea de a procura plicuri și timbre, pentru a trimite petiția. Un deținut a 

declarat că nu are rost să te plîngi, pentru că oricum nu obții nimic. Un alt deținut a 

menționat că s-a adresat colaboratorilor  ca să fie transferat din celula unde era 

plasat cu un deținut violent și abia după 10 zile solicitarea lui a fost soluționată. 

În acest context este necesar de a explica deținuților competența 

Departamentului Instituțiilor Penitenciare, a șefului penitenciarului, a 

medicului din penitenciar, a Procuraturii, a Oficiului Avocatului  Poporului. 

5. La ultima întrebare deținuții au răspuns astfel; 

- A fost aplicată forța fizică (Da- 10 ; Nu – 18); 



- Au fost aplicate mijloacele speciale ( Da - 10 ; Nu – 18); 

- Au fost aplicate cătușele (Da -12 ; Nu - 16 ).  

 

Acest fapt denotă că mijloacele speciale, forța fizică, cătușele au fost aplicate față de 1/3 

dintre deținuți. Acest lucru demonstrează că angajații penitenciarului urmează să 

întreprindă măsuri pentru stabilirea unor relații constructive cu deținuții, ceea ce va 

contribui la o eventuală scădere a tensiunilor din penitenciar și va reduce incidentele 

violente  și a relele tratamente asociate. 

 

În cadrul interviurilor deținuții au înaintat un șir de doleanțe ce țin de realizarea 

drepturilor sale. Astfel mulți deținuți au menționat că între ora 7
30 

– 8
30 

nu au nici o 

ocupație și sînt obligați de către angajații din penitenciar să stea în picioare. Unii deținuți 

au menționat activitatea insuficientă a psihologului, dorind să beneficieze mai des de 

ședințe cu acesta. Deținutul D.P. a menționat că asistentul social Lidia Moșu nu depune 

eforturi pentru a soluționa problemele deținutului respectiv. Alți deținuți s-au plîns pe 

calitatea activității Serviciului medical. Chiar la momentul vizitei un deținut a menționat 

că, în rezultatul administrării lui a unei injecții, dînsul a suferit efecte adverse ale 

medicației, fără a fi informat înaintea administrării despre acestea. În final deținuții au 

menționat că au nevoie demai multe lucruri: ceainice electrice; ace, ață, pentru a-și repara 

hainele; precum și foarfece pentru igiena personală 

Un alt aspect analizat de Oficiul Avocatului Poporului a fost studierea registrelor în care 

este menționată aplicarea forței fizice și cătușelor. Astfel forța fizică a fost aplicată; în 

anul 2014 – în 3 cazuri; 2015 – în 18 cazuri. Cătușele au fost aplicate: în 2014 – într-un 1 

caz; 2015 – în 4 cazuri. Motivele aplicării, conform rapoartelor, ar fi atacul asupra 

colaboratorului, opunerea de rezistență, amenințări cu automutilare, tentativa de 

automutilare, comportamentul neadecvat, deteriorarea bunurilor, opunerea de rezistență. 

Creșterea numărului de cazuri în anul 2015 este cauzată de revolta deținuților din 

04.09.2015, care și-au manifestat protestul față de interzicerea fumatului în penitenciar. 

În final a fost analizat conținutul Registrului de evidență a încălcărilor modului de 

executare a pedepsei de către condamnați.  Astfel din 30.04.2014, cînd este început 

registrul în cauză au fost înregistrate 309 încălcări. Motivele încălcărilor din partea 

deținuților sînt: comportamentul agresiv, încălcarea regimului, ieșirea din celule în timpul 

nopții, confecționarea fierbătoarelor electrice artizanale, utilizarea față de colaboratori, 

conflictele cu alți deținuți, nesupunerea în masă din 03 - 04 septembrie 2015, deteriorarea 

bunurilor, refuzul de a merge la orele de curs, pătrunderea și păstrarea obiectelor 

interzise, refuzul îndeplinirii cerințelor legitime a colaboratorilor. În calitate de pedeapsă 

disciplinară de obicei este ales avertismentul, lipsirea de colete sau întrevederi, izolarea 

disciplinară. 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI: 

 

Totalitatea actelor normative în vigoare, precum și aspectele analizate în Normele 

Comitetului european de prevenire a torturii reflectă modalitatea de conducere a 

penitenciarelor pentru minori, precum și gestionarea cazurilor de revolte, violență din 

partea minorilor. Reieșind din rezultatele obținute în urma interviului deținuților din 

Penitenciarul nr. 10,  precum și a concluziilor obținute în urma analizei cauzelor revoltei 



din 04 septembrie 2015, Avocatul Poporului consideră că în penitenciar există relații 

tensionate între angajații penitenciarului și deținuți, iar revolta care a apărut în penitenciar 

a descoperit deficiențe serioase în activitatea Penitenciarul nr.10, fapt care a generat acest 

incident.  

Concluziile și recomandările Avocatului Poporului: 

1. Vulnerabilitatea unor deținuți și prognozarea apariției situațiilor de risc. 
Un grup de 3-4 deținuți are tendința de a-și impune autoritatea, de a merge pe 

calea confruntării cu angajații penitenciarului, existînd riscul apariției unor 

situații similare celei din 04 septembrie 2015. Este necesar de a le acorda o 

atenție sporită deținuților care au participat la manifestările violente, un factor 

esențial în reeducarea lor revenind activităților educative și motivaționale 

desfășurate de educatori, precum și activității eficiente a psihologului. 

  

2. Necesitatea de a schimba atitudinea personalului față de deținuți.  
Declarațiile deținuților urmează a fi apreciate critic, aceștia avînd tendința de   

a-și exagera uneori aprecierile, bazîndu-se pe perceperea subiectivă a unor 

circumstanțe. 

Totuși declarațiile acestora (de ex. precum că ar fi numiți cu cuvinte 

necenzurate de către unii colaboratori) necesită întreprinderea de către 

administrația penitenciarului a unor măsuri menite de a impune respectarea de 

către colaboratori a normelor de conduită deontologică, respectarea demnității 

deținuților.  

Supravegherea şi tratamentul minorilor privaţi de libertate sînt sarcini extrem 

de dificile. Personalul care trebuie să îndeplinească aceste sarcini trebuie 

recrutat cu grijă pentru maturitatea şi capacitatea sa de a depăşi dificultăţile pe 

care le presupune lucrul cu această grupă de vârstă şi păstrarea bunăstării sale. 

El trebuie în mod deosebit să fie motivat personal pentru a lucra cu tinerii şi să 

îi poată îndruma şi stimula pe minorii pe care îi are în grijă. Întregul personal, 

inclusiv cel de supraveghere, trebuie să fie instruit în domeniu, atât la început 

cât şi în continuare şi să beneficieze din exterior de supraveghere şi sprijin care 

la rîndul să fie adecvat în exerciţiul funcţiilor sale de serviciu. 

 

3. Explicarea competențelor administrației penitenciarului, a 

departamentului Instituțiilor Penitenciare, Procuraturii, Oficiului 

Avocatului Poporului. Este necesară explicarea funcțiilor organelor sistemului 

penitenciar, a procuraturii, instanțelor judiciare și a Oficiului Avocatului 

Poporului, astfel încît deținuții să poată apela în cazurile cînd sînt supuși unor 

abuzuri sau rele tratamente. 

4.  Eficientizarea asistenței psihologului. Majoritatea deținuților au nevoie 

permanentă de asistența psihologului. Acest fapt va îmbunătăți relațiile dintre 

deținuți și colaboratori, va contribui la depășirea situațiilor de risc, va contribui 

la schimbarea atitudinii deținuților față de valorile sociale, va ameliora 

comportamentul acestora. 

5.  Acordarea asistenței medicale. Deși calitatea asistenței medicale nu a fost 

analizată, în procesul interviurilor a fost stabilită necesitatea supravegherii 



deținuților de către personalul medical,  de acordare a asistenței medicale ori de 

cîte ori aceasta este solicitată. 

6. Implicarea deținuților în activități motivaționale. Majoritatea deținuților     

s-au arătat interesați de activitățile în care sînt implicați. Totuși există perioade 

cînd deținuții nu sînt implicați în vreo activitate (orele 7
30 

– 8
30

). La fel ar fi 

benefică implicarea deținuților în activități de muncă remunerată, activități 

social-educative, de motivare personală etc. Potrivit Normelor Comitetului 

european de prevenire a torturii  (CPT) în timpul încarcerării adolescenţilor 

trebuie să li se permită să stea în locuri stabile, înconjuraţi de obiecte personale şi 

în grupuri sociale favorabile. Regimul aplicat acestora trebuie să aibă la bază 

activitatea intensă, incluzând întâlniri socio-educaţionale, sportul, educaţia, 

ucenicia, ieşirile însoţite şi disponibilitatea pentru activităţile opţionale. 

7. Necesitatea asigurării ordinii și normelor regimului. Personalul închisorii 

va trebui, ocazional, să folosească forţa pentru a controla deţinuţii şi, în mod 

excepţional, s-ar putea să recurgă la instrumente de constrîngere fizică. În mod 

clar, acestea sînt situaţii de mare risc în măsura care țin de posibile rele 

tratamente asupra deţinuţilor şi în așa cazuri sînt necesare garanţii specifice. 

8. Un ultim aspect pentru activitatea Departamentul Instituțiilor Penitenciare 

este analiza necesității de modificare a normelor ce țin de aplicarea 

sancțiunii disciplinare prevăzute de art. 246 alin. (1) lit. g) Cod de 

executare – transferarea condamnatului la regim inițial. Astfel șeful 

penitenciarului a menționat că ar fi bine ca transferarea la regim inițial să poată 

fi stinsă înainte de termen, acest fapt fiind necesar pentru stimularea schimbării 

comportamentului deținutului și facilitarea condițiilor de detenție a acestuia. 

 

 

Prezentul Raport este remis Ministerului Justiției și Departamentului Instituțiilor 

Penitenciare. În termen de 30 de zile DIP urmează a remite un răspuns despre 

implementarea recomandărilor înaintate.   

 

 

MIHAIL COTOROBAI 

Avocatul Poporului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. Gheorghe Bosîi, 

       Iurie Dubenco,  

       Tatiana Crestenco 


