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I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE VIZITĂ 

 

La 17 august 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 Glodeni.  

Vizita a fost realizată în următoarea componență (în continuare Echipa de monitorizare): 

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 în IDP din cadrul Inspectoratul de Poliție 

Glodeni. 

 

Ultima vizită: 14 iulie 2011 

 

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 două celule funcționale.  

La momentul vizitei în Izolator se deținea o persoană care a fost etapată din Penitenciarul nr.11 Bălți. 

Izolatorul este localizat în demisolul IP Glodeni.  

 

III. Cooperarea 

 

În timpul efectuării vizitei echipa de monitorizare nu a avut restricții la accesul în instituție, registrele 

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

transport destinat transportării deținuților/ reținuților).  

 

IV. TRATAMENTUL DEȚINUȚILOR  

 

Potrivit angajaților IP, violențe între deținuți, automutilări, tentative de suicid, suicide nu au fost 

înregistrate în ultima perioadă de timp. Potrivit Șefului IP Viorel Damian, persoanele reținute/deținute se 

află în IDP nu mai mult de 72 de ore. O perioadă mai îndelungată în IDP se dețin persoanele reținute 



 

 

nedocumentate. Din cauza perioadei îndelungate de identificare și documentare a acestora, pot fi deținute 

peste termenul prevăzut de legislația în vigoare. 

 

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 IP colaborarea cu avocații din cadrul Sistemului 

Național de Asistență Juridică Garantată de Stat este bună (4 avocați publici și 2 avocați privați). Aceștia 

se prezintă ori de cîte ori este necesar. 

 

Asistența medicală. Cabinetul feldcerului este amplasat la etajul II al IP Glodeni. Tot aici sunt examinate 

medical persoanele ce urmează a fi plasate în IDP. La momentul vizitei, echipa de monitorizare nu a avut 

posibilitatea să discute cu felcerul din motiv că acesta se afla în concediul de odihnă anual. Respectiv, 

membrii OAP nu au avut posibilitatea să verifice registrele felcerului și fișele medicale. Potrivit 

responsabilului de IDP Vasile Bogdan, în lipsa felcerului, examinarea medicală a persoanelor plasate în 

izolator este efectuată de către Serviciul medical de urgență din localitate (903). La fel, serviciul de 

urgență 903 intervine în cazul îmbolnăvirii persoanelor deținute în izolator. Impedimente în acest sens, nu 

au fost înregistrate. Alte informații referitoare la acordarea asistenței medicale nu au fost posibil de 

obținut din lipsa persoanei responsabile. 

 

În pofida acestora, echipa de monitorizare, a fost constatat că persoana aflată în IDP nu fusese examinată 

de către un medic (la plasarea în celulă). Avocatul Poporului este îngrijorat de faptul că persoana 

plasată în IDP nu a fost examinată medical și consideră că examinarea medicală a persoanelor 

plasate în IDP Glodeni este realizată formal sau în genere nu se efectuează, fapt ce denotă 

încălcarea dreptului la libertate și siguranță a persoanelor aflate în custodia poliției.  

 

În urma consultării registrelor interne, membrii OAP au observat o reclamație cu privire la refuzul hranei 

de către cet. Iurie Grecu în semn de protest împotriva reținerii abuzive. Acest fapt a fost raportat de 

angajații responsabili, iar Șeful IP Glodeni a audiat persoana sus-numită. Nu existau însemnări cu privire 

la asistența medicală acordată dlui Grecu Iurie pe perioada și post renunțare la forma de protest. Nu exitau 

mențiuni cu privire la perioada, data și comportamentul administrației Izolatorului pe perioada formei de 

protest. Respectiv, Avocatul Poporului constată că starea sănătății lui Iurie Grecu la momentul, cât 

și în perioada acțiunii de protest nu a fost supusă unei evaluări medicale și/sau psihologice / 

monitorizată de conducerea IP, deținutul fiind privat de garanțiile respective. De altfel, nu sunt clare 

soluțiile de intervenție/ prevenție în speța menționată supra. Totodată, membrii OAP nu au observat vreu 

Registru intern cu privire la reclamațiile formelor de protest, înregistrării actelor de rele tratamente, 

incidente sau violențe interioare, etc.  

 

Potrivit art. 56 şi 57 din Codul european de etică al poliţiei, unităţile de poliţie trebuie să asigure 

siguranţă, sănătate, igienă şi hrană corespunzătoare persoanelor încarcerate în perioada în care 

acestea se află în custodia lor. De asemenea, persoanele private de libertate vor avea dreptul de a 

beneficia de consultația medicală efectuată de un doctor la alegere, oricând este posibil, precum şi de a 

înştiinţa o terţă persoană cu privire la privarea de libertate şi de a avea acces la asistenţă juridică.  

    



 

 

Informarea rudelor/apropiaților. Echipa de monitorizare a fost asigurată precum că rudele și avocații 

sunt informați cu privire la reținerea persoanelor. Informarea este efectuată de către ofițerul de serviciu 

sau ofițerul de urmărire penală. Un registru privind efectuarea mențiunilor despre informarea rudelor 

și/sau avocaților nu există în instituție.   

 

VI. CONDIȚIILE DE DETENȚIE 

Izolatorul dispune de șapte celule dintre care doar două sunt funcționale. Membrii OAP au observat că 

din cele cinci celule sistate - erau sigilate /sudate doar trei. Două celule erau deschise, având sigiliul 

deteriorat. Potrivit explicației angajaților IP, o celulă ar fost deschisă la solicitarea unei comisii din cadrul 

IGP, iar a doua celulă - a fost deschisă pentru efectuarea reparației sistemului de pompare a apei potabile 

localizat în celula respectivă. Echipa de monitorizare a observat că, într-adevăr în celula respectivă erau 

vizibile acțiuni de reparație a sistemului de pompare a apei.   

 

    
                                

Potrivit informației deținute de Avocatul Poporului cu privire la structura și componența Izolatoarele de 

detenție provizorie din 2017, în cadrul IDP Glodeni pot fi deținute doar 4 persoane în 2 celule.  

 

De facto, în Izolatorul respectiv pot fi deținute 6 persoane. Celula nr.1 este destinată pentru deținerea a 

4 persoane și este dotată cu o masă, două scaune improvizate și 4 paturi. Celula nr.2 este destinată pentru 

deținerea a 2 persoane, la fel, dotată cu o masa și două scaune. Totodată, pe ușile celulelor sistate, 

membrii OAP au observat Ordinul nr.95 cin 10 martie 2008 cu privire la sistarea activității izolatoarelor 

de detenție provizorie a CPR Glodeni, pe motivul încălcării flagrante a drepturilor omului. Potrivit pct.1 

al Ordinului sus-menționat, activitatea izolatorului de detenție provizorie al CPR Glodeni urmează a fi 

suspendată cu atribuirea funcțiilor de pază și deținere pentru persoanele arestate administrativ și penal, 

comisariatului de poliție al raionului Rîșcani. Mențiuni cu privire la reluarea activității Izolatorului 

nu există/ nu sunt afișate. Explicații clare cu privire la continuitatea efectelor Ordinului nr.95 nu au 

fost primite. Respectiv, în cazul valabilității Ordinului nr.95, izolatorul urmează a fi sistat. Or, în 

cazul funcționalității unor celule, urmează a fi efectuate modificările de rigoare.     

 

Pe paturile din celule sunt așternute saltele, pături și perne – în stare deplorabilă. În celule este amenajat 

câte un grup sanitar, care nu este izolat de restul spațiului locativ. Veceul de tip „turcesc” este deschis și 

nu asigură condiții decente și de intimitate. În ambele celule persistă un miros specific neplăcut din cauza 

stării neigienice a veceului.  



 

 

Avocatul Poporului 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”. 

 

 
 

 
 

Geamurile sunt de dimensiuni mici acoperite cu gratii metalice, practic fiind imposibilă pătrunderea 

luminii naturale în celule și aerisirea adecvată a încăperii. Totodată, lumina artificială este de o densitate 

mică, fapt ce nu permite persoanei deținute, de ex: să citească fără a-și afecta vederea.  

  

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. Reinterăm că acest birou este utilizat de angajații 

poliției pentru activitatea diurnă, cât și păstrarea registrelor ce țin de activitatea IDP.  Avocatul Poporului 

admite că în procesul de audiere a unei persoane, registrele interne nu sunt ridicate din acest birou, 

respectiv cel puțin datele cu caracter personal sunt accesibile persoanelor terțe, fiindu-le lezată viața 

privată.  

 

 
 

În cadrul vizitei, au fost monitorizate condițiile sanitaro-egienice din baie. Potrivit angajaților IDP, toți  

deținuții au posibilitatea de a face baie la solicitare. Baia din Izolator dispune de un branșament de scurgere 

a apei și un veceu, situat la capătul holului Izolatorului. Accesul este deficitar din lipsa luminii artificiale. 

Baia și veceul se află într-o stare igienică deplorabilă și necesită o reparație capitală și urgentă. La 

examinarea acesteia, s-a constatat neutilizarea băii de o perioada îndelungată, fapt ce presupune că 

deținuții nu au acces la baie pe perioada detenției.   

 

Avocatul Poporului susține că potrivit art. 11 din Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul 

Deţinuţilor art. 13– ...instalaţiile de baie şi duş trebuie să fie suficiente pentru ca fiecare deţinut să aibă 

posibilitatea să le folosească la o temperatură adecvată climatului şi atât de des pe cât o cere igiena 

generală conform anotimpului şi regiunii geografice, dar cel puţin o dată pe săptămână într-o climă 

temperată”.              

 

       



 

 

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. În opinia Avocatului Poporului, curtea de plimbări prezintă un pericol sporit pentru 

persoanele care se pot afla acolo, din motivul irezistenței și surpării tencuieli de pe pereți. La 

examinarea curții, s-a constatat neutilizarea acesteia de o perioadă îndelungată, fapt ce presupune că 

deținuții nu au acces la curtea de plimbări pe perioada detenției.   

 

   

     
 

Alimentarea deținuților se efectuează potrivit Hotărîrii Guvernului nr.609 din 29.05.2006 privind 

normele minime de alimentare zilnică, obiecte de toaletă și menaj ale deținuților. Șeful IP a comunicat că 

deservirea alimentară este asigurată de un agent economic din orașul Glodeni la solicitare. Impedimente 

cu agentul economic contractat nu există.   

 

Membrii OAP au observat că încăperea improvizată pentru repartizarea hranei este utilizată inclusiv în 

calitate de depozit pentru păstrarea unor obiecte, și produse de igienă.   

 

     
 

Registrul unității 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 și nu se fixează ora ieșirii acestora 

din incinta IP.  

      



 

 

IP Glodeni dispune de o unitate specială de transport de model GAZ 2705 anul fabricării 2001, pentru 

asigurarea transportării și escortei persoanelor reținute/deținute.  

 

Automobilul respectiv este utilat manual și permite transportarea maxim a 6 persoane concomitent. 

Mijlocul de transport are un grad avansat de uzură, nu este dotat corespunzător, este învechit, din aceste 

considerente nu poate fi utilizat pentru transportarea deținuților. 

  
 

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 separarea blocurilor sanitare în celulă, inclusiv în 

vederea asigurării intimității conform prevederilor art. 226 Cod de executare al R. Moldova. 

2. De întreprins măsuri în vederea schimbării geamurilor din celulă, astfel încît să pătrundă lumina 

artificială și aerul curat. 

3. De întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii luminii artificiale. 

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

5. De întreprins măsuri urgente în vederea reparării capitale a curții de plimbări. 

6. De a întreprinde măsuri urgente pentru repararea capitală a băii și întreținerea într-o stare sanitară 

adecvată. 

7. De asigurat accesul la baie și curtea de plimbări tuturor deținuților; 

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

stabilite. 

9. De a întreprinde măsuri necesare, pentru sistarea conformă a tuturor celulelor neutilizate.  

10. De a examina medical toate persoanele plasate în IDP, în conformitate cu legislația în vigoare. 

11. De dotat IP Glodeni cu un automobil special amenajat pentru etaparea deținuților într-un mod decent. 

  

Coordonat,  

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


