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I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ 

 

La 05 septembrie 2017, membrii Oficiului Avocatului Poporului (OAP), Secția prevenirea torturii au 

efectuat o vizită preventivă de monitorizare în Izolatorul de detenție provizorie (IDP) din cadrul Inspectoratul 

de poliție Florești.  

Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare membrii OAP): 

1. Alexandru Zubco –  Șef secție, Oficiul Avocatului Poporului; 

2. Lilian Tudosan – Consultant superior, Oficiul Avocatului Poporului. 

 

Scopul vizitei: Monitorizarea situației privind respectarea drepturilor persoanelor deținute, împotriva 

torturii şi altor pedepse ori tratamente inumane sau degradante cu mandat de prevenire în IDP din cadrul 

Inspectoratul de Poliție Florești. 

 

Ultima vizită: 2013 

 

Alte vizite: IGP – februarie 2017, IDOM - martie 2017.  

 

Standarde de monitorizare: 

1) Rezoluția CES nr.663 C (XXIV) din 31/07/1957 privind Ansamblul de reguli minime pentru 

tratamentul deținuților; 

2) Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare 

europene REC (2006)2;  

3) Rezoluția ONU nr.43/173  din 09/12/1988 privind Principiile pentru protecția persoanelor aflate 

sub orice formă de detenție sau închisoare; 

4) Rezoluția ONU A/RES/57/199 din 18/12/2002 privind Protocolul opțional la Convenția împotriva 

torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. 

5) Codul de executare / Statutul Executării pedepsei de către condamnați.   

 

II. INFORMAȚII GENERALE DESPRE INSTITUȚIE  

 

Izolatorul de detenție provizorie este destinat pentru detenția persoanelor reținute pe un termen ce nu 

depășește 72 ore pentru adulți și 24 ore pentru minori. Izolatorul dispune de șapte celule, dintre care cinci 

celule sunt funcționale și două nefuncționale.  

 

La momentul vizitei în Izolator nu se deținea nici o persoană. Izolatorul este localizat într-o clădire 

adiacentă Inspectoratului de poliție. La etajul doi al IDP este amplasată o sală pentru ședințe și Secția 

urmărire penală al IP.  
 

III. Cooperarea 

 

În timpul efectuării vizitei membrii OAP nu au avut restricții la accesul în instituție, la registrele interne 

de evidență, spațiile de detenție, birourile de audiență, baia, bucătăria, curtea de plimbare și mijlocul de 

transport (pentru transportarea deținuților/reținuților).  

 

 



 

 

IV. TRATAMENTUL DEȚINUȚILOR  

 

Potrivit angajaților, incidente privind violențe între deținuți, automutilări, tentative de suicid, suicide nu 

au fost înregistrate în ultima perioada de timp. Șeful Secției management operațional, Dl Iurie Marcauțan 

ne-a informat că persoanele reținute/deținuții se află în IDP o perioadă scurtă de timp, 72 de ore.  
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V. GARANȚII ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI RELELOR TRATAMENTE       

 

Accesul la avocat. Izolatorul dispune de un birou de audiență. Biroul, aparent, asigură confidențialitatea 

discuțiilor cu persoanele deținute. Potrivit Șefului secție management operațional, colaborarea cu avocații 

din cadrul Sistemului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat este bună. Avocații se prezintă ori 

de cîte ori este necesar pentru acordarea asistenței juridice calificată persoanelor reținute. 

 

Asistența medicală. Examinarea reținuților/deținuților se efectuează de către felcerul instituției, acesta 

fiind angajat prin cumul pe 0.5 unitate. La momentul vizitei, Delegația nu a avut posibilitatea să discute 

cu felcerul, din motiv că acesta se afla la serviciul de bază. Membrii OAP nu au avut posibilitatea să 

verifice registrele felcerului și fișele medicale. Din spusele responsabilului de IDP Iurie Marcauțan, 

persoanele plasate în izolator, la intrare sunt examinate medical de către felcerul instituției, acesta se 

prezintă la fiecare solicitare. Suplimentar am fost informați, că în cazul îmbolnăvirii a unei persoane 

deținute în izolator, poate fi solicitat și serviciul de urgență 903. Alte informații referitoare la acordarea 

asistenței medicale nu au fost posibil de obținut din lipsa persoanei responsabile.  



 

 

Avocatul Poporului rămâne îngrijorat de faptul de lipsa unei truse medicale de urgență pentru 

intervenirea în situații critice, inclusiv în lipsa feldcerului sau până la sosirea acestuia.   

 

Informarea rudelor/apropiaților. Membrii OAP au fost asigurați precum că rudele și avocatul sunt 

informate cu privire la reținerea persoanelor. Informarea este efectuată de către ofițerul de serviciu sau 

ofițerul de urmărire penală.  

 

Siguranța și paza preveniților. Similar altor situații observate în vizitele inopinante, în Izolatoarele de 

detenție provizorie lipsește / insuficient personal specializat în domeniu. De regulă, funcțiile respective 

sunt asigurate de angajați ai poliției din Unitatea de gardă, serviciul escortă sau personalul de serviciu, 

ceea ce poate constitui o problemă majoră în cazul complexității și cumulării mai multor atribuții în 

același timp, în special poate afecta siguranța prevenților.  

 

VI. CONDIȚIILE DE DETENȚIE 

Izolatorul dispune de șapte celule dintre care cinci funcționale. Membrii OAP au observat că celulele 

nefuncționale nu sunt sigilate sau sudate, conform cerințelor stabilite. Holul Izolatorului pare a fi supus 

unor reparații recente, deși necalitative.  
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Celulele funcționale sunt destinate pentru deținerea a 2 persoane, fiind doate cu o masă, două scaune 

improvizate și 2 paturi metalice fixate de podea. Pe paturi sunt așternute saltele și pături cu un grad 

avansat de uzură.  

 

În toate cele cinci celule funcționale lipsește grupul sanitar și accesul la apa potabilă, din cauza lipsei 

condițiilor tehnice (imposibilitatea canalizării subterane a IDP, care este subdimisionată și nu poate 

prelua fluxul de evacuare a apei fluviale și menajere).  

 

Potrivit persoanei responsabile de IDP, persoanele deținute sunt nevoite să-și satisfacă necesitățile 

fiziologice în vase (căldări) de plastic. Vasele respective se află pe parcursul nopții în celule, iar pe 

parcursul zilei, deținuții le deșartă în WC-ul comun, amplasat în curtea de plimbare. Potrivit, dlui 

Marcauțan plângeri de la persoane nu au parvenit, iar în caz de refuzul scoaterii vaselor 

improvizate sunt „rugați alți deținuți, fie infermiera sau angajații IDP”. La fel, apa potabilă le este 

oferită de angajații IDP, la solicitare.  

 

Avocatul Poporului consideră condițiile drept DEGRADANTE și reiterează că prevederile art. 12 

din Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Deținuților prevăd că „..instalaţiile sanitare 

trebuie să permită deţinutului să-şi satisfacă nevoile naturale în momentul dorit, într-un mod curat şi 

decent”. 
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Ferestrele celulelor sunt de dimensiuni mici acoperite cu gratii metalice, practic fiind imposibilă 

pătrunderea luminii naturale în celule și aerisirea adecvată a încăperii. Lumina artificială de asemenea 

este de o densitate foarte mică ce  nu permite persoanei deținute să citească fără a-și afecta vederea. 

Conexiunile electrice în unele celule sunt avariate și periculoase pentru siguranța persoanelor deținute.  
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Avocatul Poporului reamintește că potrivit art. 11 din Ansamblul de Reguli Minime pentru 

Tratamentul Deţinuţilor, ferestrele încăperilor unde se deţin persoane private de libertate, trebuie să 

fie suficient de mari, pentru ca deţinuţii să poată citi sau munci la lumina naturală. Amplasarea acestor 

ferestre trebuie să permită pătrunderea de aer proaspăt şi asta chiar dacă este sau nu ventilaţie 

artificială. Totodată, lumina artificială trebuie să fie suficientă pentru a permite deţinutului să citească 

sau să muncească fără să-şi strice vederea.  

 

Biroul de petrecere a acțiunilor de urmărire penală este dotat cu o masă și două scaune. Din spusele 

angajaților IP, acțiunile de audiere a persoanelor reținute precum și întrevederile cu avocații se efectuează 

în biroul respectiv cât și în birourile anchetatorilor.   
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În cadrul vizitei membrii OAP au monitorizat condițiile sanitaro-egienice a băii. Din discuțiile cu peroanele 

responsabile de IDP, am fost informați că deținuții au posibilitatea de a face baie la necesitate. Baia din 

Izolator a fost renovată, dispune de un duș și se afla într-o stare igienică satisfăcătoare. Accesul la duș 

poate fi asigurat doar pentru o persoană, având în vedere existența doar a unei singure pare de duș.   
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Potrivit art.215 din Codul de executare al R.Moldova, condiţiile de deţinere a căruia, în virtutea regimului 

sau a sancţiunii disciplinare aplicate, limitează aflarea lui la aer liber, i se acordă o plimbare zilnică cu o 

durată de cel puţin o oră. Astfel, Izolatorul dispune de o curte special amenajată pentru plimbările zilnice 

a deținuților. Curtea de plimbare este acoperită cu foi de ardezie. Prin intermediul curții de 

plimbare se asigură accesul în incinta Izolatorului. În curte nu există vreo bancă sau scaun.  
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Totodată, în curtea de plimbare este amplasat un WC de tip „turcesc” nedelimitat prin uși, astfel 

încât nefiind asigurat respectarea dreptului la intimitate. O problemă semnalată de către echipa de 

monitorizare este mirosul de veceu pe întreg perimetrul curții de plimbări, fapt datorat veceurilor externe 

în curtea de plimbări. 
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Alimentarea deținuților se efectuează potrivit Hotărîrii Guvernului nr.609 din 29.05.2006 privind 

normele minime de alimentare zilnică și obiecte de toaletă și menaj ale deținuților. Persoana responsabilă 

de IDP a comunicat că deservirea alimentară este asigurată de un agent economic din orașul Florești în 

regim de catering. Nu a fost posibil de verificat condițiile de transportare și servire a hranei, fapt ce 

urmează a fi realizat în următoarea vizită de monitorizare. Alimentația preveniților ar fi asigurată de trei 

ori per zi. Totodată, IDP nu dispune de un spaţiu special amenajat pentru servirea mesei, astfel că 

persoanele încarcerate mănâncă în camere, în condiţii improprii, datorate spaţiului redus al camerelor de 

deţinere. Nu a fost observat vreun spațiu amenajat pentru repartizarea hranei, păstrarea produselor 

alimentare (depozite/ frigidere) și/sau veselei, inclusiv de spălare a acesteia.   

 

Nu există spaţii pentru desfăşurarea de activităţi de petrecere a timpului liber de către persoanele 

încarcerate în IDP.  

 

IP Florești dispune de o unitate specială de transport de model Volkswagen T-4  anul fabricării 2002, care 

asigură transportarea persoanelor reținute/deținute. Automobilul respectiv este reutilat manual și permite 

transportarea maxim a 6 persoane concomitent.  



 

 

În cadrul interviului cu angajații IP Florești, membrii OAP au fost informați despre dificultățile în 

etaparea deținuților către Penitenciarul nr.17 Rezina. Itenerarul Rezina-Florești este de cca 150 km (tur-

retur). În atare situație se înregistreaază un consum enorm de combustibil, uzură, rețineri în grafic, 

dificultăți pe parcursul perioadei reci a anului, accesul la wc, etc. Pe lângă toate acestea, ÎS ,,Calea Ferată 

din Moldova’’ a anulat ruta trenului de pasageri pe itinerarul Bălți – Mateuți, la care era atașat vagonul 

special pentru etapare. În opinia angajaților IP, una din oportunități ar fi etaparea deținuților în 

Penitenciarul nr.11 Bălți, distanța fiind de 35 km într-o direcție.      
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Totodată în cadrul vizitei preventive efectuate la IP Florești au fost verificate și registrele din cadrul IDP 

și registrul din unitatea de gardă. Membrii OAP au depistat carențe în completarea Registrului de evidență 

a vizitatorilor. Spre exemplu, se practică notarea orei de intrare a persoanei în Inspectoratul de poliție. 

Însă, nu se fixează ora ieșirii acestora din incita acestuia. 

      

Reieşind din cele constatate în timpul vizitei, în scopul ameliorării situaţiei deţinuţilor şi garantării 

respectării dreptului constituţional la securitatea fizică şi psihică garantat de art. 24 din Constituţia 

Republicii Moldova, conducându-mă de prevederile art.24 a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului 

(Ombudsmanul) din 03 aprilie 2014:  

 

RECOMAND: 
 

1. De a întreprinde măsuri organizatorice privind dotarea celulelor cu sistem de canalizare și apa potabilă, 

întru asigurarea deținuților condiții igienice corespunzătoare. 

2. De întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii considerabile a luminii artificiale. 

3. De întreprins măsuri în vederea efectuării reparației cosmetice în celule.  

4. De a precauta posibilitatea etaparii deținuților în Penitenciarul nr.11 Bălți.  

5. Asigurarea deţinuţilor cu saltele, dar și lenjerie de pat curate. 

6. De întreprins măsuri în vederea asigurării intimității la grupul sanitar din curtea de plimbări.  

7. De întrepins măsuri în vederea instalării unei bănci și scaun în curtea de plimbări.  

8. De întreprins măsuri în vederea asigurării unei truse medicale de urgență în IDP.  

9. De întreprins măsuri în vederea completării Registrului de evidență a vizitatorilor conform cerințelor 

stabilite. 

10. De a întreprinde măsuri necesare, conform legislației, pentru sistarea celulelor neutilizate.  

 

  

Coordonat,  

Șef Secție, Secția prevenirea torturii OAP            / semnat /                               Alexandru Zubco  

 


