Raportul de progres
privind implementarea pe parcursul sem. II 2020 a Planului de acţiuni
privind reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față
de persoanele aflate în custodia Poliției pentru anii 2017-2020
Nr.
crt.
1.1.

Acţiuni
Consolidarea
cadrului normativ

Subacţiuni
1.1.1. Evaluarea prevederilor
legale și identificarea
soluțiilor pentru
reglementarea modului de
executare a reținerii, ca
măsură procesuală de
constrângere, și a statutului
persoanei reținute

Indicatori de
performanță
Domeniu de
intervenție juridică
determinat;
cadru normativ
amendat

Termene de
realizare
Trimestrul I,
2018

Măsuri întreprinse
Realizată parțial
IGP al MAI, a expediat la 17 septembrie 2019 Ministerului
Justiției, scrisoarea nr. 34/11-3129 prin care s-a solicitat să
examineze oportunitatea constituirii unui grup de lucru în
cadrul MJ care va avea ca obiectiv examinarea legislației
naționale și internaționale, practica de urmărire penală și
practica judiciară, implicit elaborarea studiului în domeniul
reținerii/detenției provizorii/arestului preventiv.
Reprezentanții MJ au confirmat că s-a demarat analiza
situației actuale și este în proces de elaborare Conceptul
Sistemului de evidență a cazurilor de reținere, arest și
detenție, după caz, elaborarea proiectului de modificare a
cadrului normativ.
În pofida celor menționate, s-a constatat, că, atât ANP al MJ
cât și MAI au sisteme de evidență a cazurilor ce cad sub
incidența lor, dar acestea nu sunt integrate într-un sistem
unic.
Achiziționarea SIA „e-Rețineri” a fost realizată de către
MJ, fără implicarea MAI ori instituțiilor sau
organizațiilor din subordinea acestuia.
Reprezentanții MAI au fost informați că, Sistemul
informațional (partea de soft) este creat, însă, nu au realizat
testarea/pilotarea versiunii finale din motivul lipsei accesului
la SIA „e-Rețineri”, aflat în gestiunea operativă a MJ.
Prin scrisoarea nr. 44/30-582 din 14 februarie 2020,
prezentată în calitate de răspuns la solicitarea MJ nr. 03/1124
din 03 februarie 2020, Ministerul a confirmat oportunitatea
reluării de către MJ a acțiunilor ce țin de implementarea SIA
,,e-Rețineri” și promovarea, în caz de necesitate, a
modificărilor în Concepția Sistemului informațional

1.2.

Elaborarea
procedurilor
standard de operare
în domeniul
reținerii, pazei și
escortei persoanelor
deținute

1.1.2. Revizuirea cadrului
instituțional de reglementare
a procesului de deţinere şi
escortare a persoanelor aflate
în custodia Poliţiei, precum
şi a acţiunilor care să asigure
drepturile persoanei reţinute
şi deţinute
1.1.3. Modificarea cadrului
normativ de reglementare a
raporturilor de muncă pentru
personalul care realizează
misiuni de escortă și pază a
persoanelor deținute și
armonizarea acestora cu
reglementările aplicate
angajaților altor instituții ce
execută atribuții analoage
1.2.1. Elaborarea
nomenclatorului de
proceduri ce trebuie adoptate
în domeniul executării
reținerii și escortării
persoanelor deținute
1.2.2. Elaborarea și
aprobarea procedurilor
standard de operare în
diferite situații pentru
angajați

Număr
de
acte Trimestrul
amendate
sau 2019
aprobate;
reglementări clare în
materie de detenţie şi
escortare
a
persoanelor reţinute

automatizat ,,Registrul persoanelor reținute, arestate și
condamnate”, precum și disponibilitatea acordării suportului
necesar.
I, Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2019)

Proiect de act
normativ elaborat și
aprobat;
cadru normativ
armonizat

Trimestrul III,
2018

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018).

Nomenclator aprobat

Trimestrul IV,
2017

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)

Număr de proceduri
elaborate

2018–2020

Realizată
Până la moment, au fost revizuite și ajustate la standardele
internaționale în domeniu, 5 Proceduri standard de operare și
anume:
- procedura standard de operare privind plasarea persoanei
reținute în Izolatorul de detenție preventive;
- procedura standard de operare privind escortarea și
transportarea persoanei private de libertate;
- procedura standard de operare pentru reținere;
- procedura standard de operare privind mecanismul de
asigurare a asistenței medicale persoanelor reținute și

2.1.

2.2.

1.2.3. Editarea manualului
de proceduri standard de
operare
în
domeniul
executării reţinerii, deţinerii
şi escortării persoanelor
deţinute

Minimum câte un
exemplar
pentru
fiecare
unitate
specializată
şi
teritorială a Poliţiei

Optimizarea
organizării și
funcționării
izolatoarelor de
detenție provizorie

2.1.1. Realizarea raportului
de evaluare a sistemului
actual de detenție provizorie
în cadrul Poliției
2.1.2. Revizuirea
sistemului de executare a
detenției din cadrul Poliției
prin crearea izolatoarelor de
detenție regionale

Raport realizat

Garantarea
condițiilor decente
de detenție

2.2.1. Instituirea, la nivelul
Poliției, a unei structuri
specializate cu atribuții
privind coordonarea
activităților de pază,
supraveghere și escortă
2.2.2. Elaborarea și
aprobarea normelor minime
obligatorii privind condițiile
de detenție din cadrul
Poliției, inclusiv pentru
persoanele cu nevoi speciale
2.2.3. Realizarea
documentației de proiect și
deviz pentru reconstrucția și
amenajarea izolatoarelor de
detenție provizorie din cadrul

Hartă a izolatoarelor
de detenție
provizorie
optimizată;
acte de dispoziție
emise
Structură creată și
funcțională

aflate în detenție provizorie;
- procedura standard de operare privind asigurarea dreptului
la interpret sau traducător în timpul reținerii, pazei,
escortării și transportării persoanelor reținute/deținute
Trimestrul II, Realizată
2020
A fost elaborat şi editat cu suportul Fundației Soros-Moldova
manualul de proceduri standard de operare în domeniul
executării reţinerii, deținerii şi escortării persoanelor
deţinute, care a fost transmis pentru fiecare unitate
specializată şi teritorială a Poliţiei în conformitate cu
prevederile Ordinului șefului IGP nr.365 din 17.11.2020.
Trimestrul IV, Realizată
2017
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)
2017–2019

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)

Trimestrul IV,
2017

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

Standarde de detenție Trimestrul IV,
aprobate
2017

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)

Documentație de
proiect realizată

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

Trimestrul IV,
2017

Poliției
2.2.4. Construcția
izolatorului de detenție
provizorie din cadrul
Inspectoratului de poliție
Bălți

2.2.5. Reconstrucția și
amenajarea izolatoarelor de
detenție provizorie

Construcție finalizată
și amenajată

2018–2020

Minimum 14
izolatoare de detenție
provizorie renovate
conform standardelor

2017–2020

În curs de realizare
Izolatorul de detenție provizorie al IP Bălți a fost construit.
În contextul instituirii stării de urgenţă pe întreg teritoriul
Republicii Moldova și în legătură cu sistarea activității
agenților economici, lucrări de reconstrucție/reparație a IDP
supuse renovării, au fost stopate.
Pe parcursul perioadei de raport, de către angajaţii Direcţiei
interacțiune justiţie a Inspectoratului General al Poliţiei au
fost efectuate 16 controale în izolatoarele de detenţie
provizorie care se află în proces de renovare (ale
Inspectoratelor de poliţie Anenii Noi, Criuleni, Bălţi, Soroca,
Comrat) de comun cu reprezentanţii agenților economici,
responsabilii tehnici, diriginții de șantier şi responsabilii din
cadrul Secției dezvoltare infrastructură şi construcţie a
Direcţiei logistice a Inspectoratului General al Poliţiei.
Ulterior înlăturării neajunsurilor constatate de către agenţii
economici responsabili şi aprobării ordinului ministrului
afacerilor interne cu modificările necesare în statele de
personal ale Inspectoratului General al Poliţiei, în trimestrul I
al anului 2021, Izolatoarele de detenţie provizorie ale
Inspectoratelor de poliţie Bălţi, Anenii Noi, Criuleni, Soroca
şi Comrat urmează să fie date în exploatare.
În curs de realizare
Au fost date în exploatare 10 IDP ce activează conform
principiului regional (Edineț, Rîșcani, Sîngerei, Orhei,
Ungheni, Hîncești, Chișinău, Căușeni, Cimișlia și Cahul).
Astfel, dacă potrivit Matricei de politici privind
implementarea programului de suport bugetar, a fost
planificată instituirea a minim 15 Izolatoare de detenție
provizorie, pentru finalizarea procesului de creare a IDP
regionale, mai sunt necesare modernizarea condițiilor de
detenție în minim alte 5 locații.
Ulterior înlăturării neajunsurilor constatate de către agenţii
economici responsabili şi aprobării ordinului ministrului
afacerilor interne cu modificările necesare în statele de
personal ale Inspectoratului General al Poliţiei, în trimestrul I
al anului 2021, Izolatoarele de detenţie provizorie ale
Inspectoratelor de poliţie Bălţi, Anenii Noi, Criuleni, Soroca

2.2.6. Amenajarea spațiilor
de plimbare astfel încît, pe
lîngă lumină și căldură
naturală, să ofere protecție
împotriva vremii
nefavorabile

Spații de plimbare
amenajate, potrivit
normelor aprobate,
în toate izolatoarele
de detenție
provizorie renovate

2018–2020

2.2.7. Amenajarea camerelor
de așteptare (celule) în
cadrul unităților Poliției

Minimum 100 de
camere de așteptare
(celule) renovate

2018–2020

2.2.8. Dezvoltarea sistemului
de telefonie IP (Internet
Protocol) în cadrul
subdiviziunilor Poliției
pentru asigurarea dreptului la
informare a rudelor sau a

Sistem implementat
în toate unitățile
teritoriale

2018–2020

şi Comrat urmează să fie date în exploatare.
Realizată
Izolatoarele de detenţie provizorie ale IP Hînceşti, Orhei,
Cimişlia, Ungheni, Căuşeni, Edineţ, Sîngerei, Rîşcani şi
Cahul, a căror activitate a fost redeschisă în anul 2019,
corespund cerințelor minime ale Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor
Inumane sau Degradante (inclusiv cu privire la spațiile de
plimbare).
În trimestrul I anul 2021, urmează să fie redeschisă
activitatea Izolatoarelor de detenţie provizorie ale
Inspectoratelor de poliţie Anenii Noi, Bălţi, Comrat, Soroca
şi Criuleni, care se află în proces de renovare/reconstrucție la
momentul actual, ținându-se cont de normele minime
obligatorii pentru spațiile de plimbare.
În curs de realizare
Potrivit prevederilor Matricei de politici privind
implementarea suportului bugetar pentru Reforma Poliției,
este prevăzută modernizarea a 100 încăperi (celule de
detenție temporară, camere de prezentare spre recunoaștere,
întrevedere cu apărătorul, camere de audiere) în cadrul
unităţilor Poliţiei.
În vederea implementării acțiunii până la finele anului 2020,
evidențiem selectarea ulterioară prin coordonare cu Direcţia
managementul proiectelor a 10 subdiviziuni propuse spre
amenajarea camerelor, precum şi acumularea devizelor de
cheltuieli prin care se estimează costul aproximativ al
lucrărilor de amenajare/renovare a acestor încăperi.
Potrivit devizelor de cheltuieli prezentate de 6 Inspectorate
teritoriale de poliţie, costul aproximativ al lucrărilor de
amenajare a camerelor vizate variază între 367.616,00 lei şi
660.470,00 lei per subdiviziune.
În curs de realizare
Deși, în cadrul vizitelor de monitorizare realizate de către
CPT, nu au fost relevate neconformități la aspectul
respectării dreptului de a contacta o persoană apropiată în
vederea notificării detenției, în majoritatea cazurilor,
contactarea persoanelor era realizată prin intermediul

altor persoane despre locul
deținerii

2.3.

Asigurarea
condițiilor de
audiere a
persoanelor aflate
în custodia Poliției

2.2.9. Implementarea în
spațiile de detenție a
sistemului de comunicare de
tip interfon şi a terminalelor
sistemului de radioficare

Sistem de
comunicare
implementat în toate
izolatoarele de
detenție provizorie
renovate

2018–2020

2.3.1. Crearea și amenajarea,
în incinta izolatoarelor de
detenție provizorie, a
camerelor de audiere a
persoanelor

Camere de audiere
create în toate
izolatoarele de
detenție provizorie
renovate

2017–2020

2.3.2. Dotarea camerelor de
audiere cu echipamente de
înregistrare audio și video

100% din camerele
de audiere din
izolatoarele de
detenție provizorie
echipate
corespunzător

2017–2020

telefoanelor oferite de angajații Poliției.
În acest context, dezvoltarea sistemului de telefonie în cadrul
subdiviziunilor Poliţiei pentru asigurarea dreptului la
informare a rudelor sau a altor persoane despre locul
deţinerii a fost una imperativ necesară. În procesul realizării
lucrărilor de modernizare a IDP, urmează a fi implementat și
această componentă.
La momentul actual, în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale
Poliţiei, pentru asigurarea dreptului la informare a rudelor
sau a altor persoane despre locul deţinerii, persoanele aflate
în custodia Poliției realizează acest drept prin intermediul
telefonului care se află la dispoziția Serviciului de Gardă.
Realizată
Pe parcursul perioadei de raport, s-a reușit instalarea unor
astfel de sisteme în 9 IDP ale Poliției (Edineț, Hîncești,
Ungheni, Căușeni, Orhei, Cimişlia, Sîngerei, Rîşcani şi
Cahul).
În procesul realizării lucrărilor de modernizare a
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de
poliţie Bălţi, Anenii Noi, Comrat, Criuleni şi Soroca, ce
urmează să devină funcționale în trimestrul I al anului 2021,
va fi implementată și această componentă.
Realizată
Pe parcursul perioadei de raport, s-a reușit crearea şi
amenajarea astfel de camere de audiere în 9 IDP ale Poliției
(Edineț, Hîncești, Ungheni, Căușeni, Orhei, Cimişlia,
Sîngerei, Rîşcani şi Cahul).
În procesul realizării lucrărilor de modernizare a
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de
poliţie Bălţi, Anenii Noi, Comrat, Criuleni şi Soroca, ce
urmează să devină funcționale în trimestrul I al anului 2021,
va fi implementată și această componentă.
În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raport, s-a reușit instalarea unor
astfel de sisteme în 9 IDP ale Poliției (Edineț, Hîncești,
Ungheni, Căușeni, Orhei, Cimişlia, Sîngerei, Rîşcani şi
Cahul).
În procesul realizării lucrărilor de modernizare a
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de

2.4.

Garantarea
întrevederii
deținuților cu
avocații în condiții
de confidențialitate

3.1.

Dezvoltarea
capacităților de
escortare și
transport

3.2

Reorganizarea
sistemului actual de
escortare

2.4.1. Amenajarea, în cadrul
subdiviziunilor polițienești și
al izolatoarelor de detenție
provizorie, a spațiilor pentru
întrevederea persoanelor
reținute, arestate,
condamnate, în condiții de
confidențialitate, cu avocații
3.1.1Aprobarea normelor
minime obligatorii pentru
unitățile de transport
specializate
3.1.2. Achiziționarea
unităților de transport
specializate pentru
transportarea persoanelor
aflate în custodia Poliției și
reutilarea lor pentru a
corespunde cu cerințele
minime
3.1.3. Implementarea
sistemelor moderne de
monitorizare și de
comunicații în timpul
deplasării
3.2.1. Instituirea structurilor
specializate de escortare şi
pază la nivelul fiecărei
unităţi a Poliţiei ce realizează
detenţia provizorie
3.2.2. Revizuirea
mecanismului actual de
interacțiune între serviciile
de escortare din cadrul

poliţie Bălţi, Anenii Noi, Comrat, Criuleni şi Soroca, ce
urmează să devină funcționale în trimestrul I al anului 2021,
va fi implementată și această componentă.
În curs de realizare
Pe parcursul perioadei de raport, s-a reușit crearea şi
amenajarea astfel de spații pentru întrevedere în 9 IDP ale
Poliției (Edineț, Hîncești, Ungheni, Căușeni, Orhei,
Cimişlia, Sîngerei, Rîşcani şi Cahul), care corespund
cerințelor CPT şi sunt prevăzute cu încăperi destinate
întrevederii cu apărătorul în condiţii de confidențialitate.

100% din unitățile
Poliției asigurate cu
spații pentru
întrevederile private
ale deținutului cu
avocatul

2017–2020

Norme minime
elaborate și aprobate

Trimestrul IV,
2017

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)

Minimum 25 de
unități specializate
achiziționate;
100% din unitățile de
transport conforme
normelor aprobate

2017–2019

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

100% din unitățile
achiziționate
echipate cu
dispozitive de
monitorizare și de
comunicații
Mecanism
instituționalizat

2017–2019

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

2018–2019

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2019)

Act departamental
elaborat, consultat și
implementat

Trimestrul III,
2018

Nerealizată
În contextul implementării reformei sistemului penitenciar,
prin HG nr. 437 din 15.05.2018 cu privire la organizarea și
funcționarea Administrației Naționale a Penitenciarelor, a

Poliției și Departamentului
Instituțiilor Penitenciare al
Ministerului Justiției, în
vederea optimizării
cheltuielilor și eforturilor de
escortare, prin aprobarea
unui ordin
interdepartamental care să
descrie clar situațiile și
modalitatea de interacțiune

4.1.

Implementarea
sistemelor
informaționale

3.2.3. Elaborarea unui
mecanism de interacțiune
între serviciile de escortă din
cadrul Poliției, pentru
optimizarea cheltuielilor/
eforturilor.

Mecanism elaborat,
aprobat și
implementat

Trimestrul IV,
2018

4.1.1. Dezvoltarea și
pilotarea la nivelul Poliției a
modulului „e-Reținere” cu
conectarea la Sistemul
informațional automatizat
„Registrul persoanelor
reținute, arestate și
condamnate”

Sistem pilotat

Trimestrul II,
2018

fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.1119 din 14
octombrie 2004 „Privind unele chestiuni ce ţin de activitatea
sistemului penitenciar”, care stabilea unele chestiuni legate
de supravegherea și escortarea deținuților. Acest lucru, pe
departe nu a soluționat deplin aspectele de escortare a
deținuților.
Este de notat că, potrivit prevederilor art. 21 lit. k) al Legii
nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliției și
statutul polițistului, asigurarea deţinerii persoanelor reţinute
în izolatoarele de detenţie provizorie, precum şi escortarea
acestora este atribuția expresă a Poliției.
Totodată, reieșind din prevederile art. 13 al.(2) lit. h)
escortarea persoanelor în privinţa cărora sentinţa nu a
devenit definitivă este competența Administrației Naționale a
Penitenciarelor.
În acest sens, se constată un deficit de reglementare pentru
situația persoanelor aflate în custodia sistemului penitenciar,
în privința cărora nu a fost soluționată, prin sentință, fondul
cauzei.
Nerealizată
Pilotarea şi implementarea mecanismelor de interacțiune
între serviciile de escortă din cadrul Poliţiei pentru
optimizarea cheltuielilor/eforturilor instituției urmează a fi
pusă în aplicare după darea în exploatare a IDP ce se află în
proces de renovare/reconstrucție, acțiune planificată pentru
anul 2021.
Nerealizată
La 11.09.2018 pe pagina oficială a Ministerului Justiției a
fost plasat anunțul privind inițierea elaborării proiectului
Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului
tehnic al Sistemului informațional „e - Rețineri”, urmând a fi
remis ulterior pentru consultare cu instituțiile vizate.
În scopul definitivării proiectului Conceptului tehnic al SIA
„e-Rețineri” cu toți actorii vizați, prin scrisoarea Ministerului
Justiției nr. 03/5495 din 05.06.2019 s-a solicitat Ministerului
Afacerilor Interne, Procuraturii Generale, Centrului Național
Anticorupție și Serviciului Vamal delegarea reprezentanților
pentru a fi incluși în grupul de lucru.
Mai mult, reprezentanții MJ au confirmat că s-a demarat

4.1.2. Achiziționarea
echipamentului tehnic pentru
conectarea la Sistemul
informațional automatizat
„Registrul persoanelor
reținute, arestate și
condamnate”

Echipament
achiziționat și
distribuit către
subdiviziuni

Trimestrul II,
2018

analiza situației actuale și este în proces de elaborare
Conceptul Sistemului de evidență a cazurilor de reținere,
arest și detenție, după caz, elaborarea proiectului de
modificare a cadrului normativ.
În pofida celor menționate, s-a constatat, că, atât DIP cât și
MAI au sisteme de evidență a cazurilor ce cad sub incidența
lor, dar acestea nu sunt integrate într-un sistem unic.
Achiziționarea SIA „e-Rețineri” a fost realizată de către
MJ, fără implicarea MAI ori instituțiilor sau
organizațiilor din subordinea acestuia.
Reprezentanții MAI au fost informați că, Sistemul
informațional (partea de soft) este creat, însă, nu au realizat
testarea/pilotarea versiunii finale din motivul lipsei accesului
la SIA „e-Rețineri”, aflat în gestiunea operativă a MJ.
Prin scrisoarea nr. 44/30-582 din 14 februarie 2020,
prezentată în calitate de răspuns la solicitarea MJ nr. 03/1124
din 03 februarie 2020, Ministerul a confirmat oportunitatea
reluării de către MJ a acțiunilor ce țin de implementarea SIA
,,e-Rețineri” și promovarea, în caz de necesitate, a
modificărilor în Concepția Sistemului informațional
automatizat ,,Registrul persoanelor reținute, arestate și
condamnate”, precum și disponibilitatea acordării suportului
necesar.
În curs de realizare
În cadrul realizării pe perioada anilor 2018-2019 a
contractelor de achiziționarea serviciilor de transport date
prin WAN MAI, s-a asigurat achiziționarea pentru dotarea
punctelor de conectare/distribuire in sediile a echipamentelor
rețelistice pentru toate (45) sedii ale inspectoratelor de poliție
ale IGP, pentru care urmează a fi asigurat transportul datelor
asociat funcționarii SIA în cauză (echipamentul se
exploatează în 2020 și asigură servicii de transport date prin
WAN MAI în baza contractului cu Moldtelecom nr.
18/24.01.2020, total 189 locații MAI).

4.2.

Dezvoltarea
profesionalismului,
integrității și a
transparenței
acţiunilor
angajaților implicați
în asigurarea
detenției
persoanelor aflate
în custodia Poliției

4.1.3. Implementarea şi
operaţionalizarea Sistemului
informaţional „e-Reţinere” la
nivelul structurilor Poliţiei

Acces la Sistemul Trimestrul II, Nerealizată
informaţional
„e- 2019
Reţinere” în 100%
din unităţile Poliţiei

4.1.4. Elaborarea cadrului
juridic
instituţional
de
gestionare a Sistemului
informaţional „e-Reţinere”

Cadru juridic de Trimestrul III, Nerealizată
reglementare
2019
elaborat, consultat şi
aprobat

4.2.1. Elaborarea și editarea
unui compendiu cu extrase
de acte normative
internaționale și comunitare
ce vizează detenția în cadrul
Poliției
4.2.2. Realizarea exerciţiilor
tactice de simulare în diferite
situaţii de criză legate de
procesul de pază şi escortă a
deţinuţilor

Compendiu editat și
distribuit unităților
Poliției

Minimum
un 2019–2020
exerciţiu
anual
desfăşurat;
număr de participanţi
la exerciţii

Nerealizată

4.2.3. Evaluarea periodică a
cunoștințelor și capacităților
fizice ale angajaților
implicați în activități de
pază, supraveghere și escortă
în baza unor condiții
prestabilite de instituție
4.2.4. Investigarea tuturor
sesizărilor privind pretinsele
cazuri de rele tratamente,
abuz și discriminare

Rată de promovare;
nivel ridicat de
cunoaștere și aplicare
a procedurilor de
intervenție

2018–2020

Realizată
Anual, toți funcționarii publici cu statut special din cadrul
participă la organizarea evaluării cunoștințelor la pregătirea
de specialitate a salariaților Secțiilor/Serviciilor detenție și
escortă din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP.

Număr de sesizări
recepționate și
examinate;
sesizări transmise
spre examinare
conform competenței
materiale;
număr de cazuri
examinate în aspect

2017–2020

Realizată
Pe parcursul anului 2020 în adresa Serviciului protecţie
internă şi anticorupţie al MAI a parvenit 16 petiții privind
pretinsele cazuri de rele tratamente. Toate sesizările au fost
remise după competenţă în organele Procuraturii.

Trimestrul II,
2018

Nerealizată

4.3.

Asigurarea
accesului
persoanelor deținute
la examinare
medicală de calitate

4.3.1. Elaborarea unui
concept de atragere și
menținere a personalului
medical în sistemul de
detenție provizorie din cadrul
Poliției și reducerea
influenței asupra lor din
partea conducătorilor
subdiviziunilor Poliției

disciplinar
Concept elaborat

Trimestrul II,
2018

4.3.2. Amenajarea, în incinta
izolatoarelor de detenție
provizorie, a spațiilor
destinate examinării
medicale în condiții de
confidențialitate

Spații medicale
amenajate în toate
izolatoarele de
detenție provizorie
renovate

2017–2020

4.3.3. Elaborarea
procedurilor pentru
garantarea confidenţialităţii
şi intimităţii persoanelor
deținute în procesul

Proceduri elaborate
și aprobate;
ponderea
examinărilor
realizate cu

Trimestrul III,
2018

Nerealizată
În vederea realizării acțiunii date constatat necesitatea
identificării și implementării soluțiilor alternative pe
segmentul ce vizează examinarea medicală a persoanelor
plasate în Izolatoarele de detenție provizorie ale Poliției.
Astfel, la 14.04.2018, în incinta IGP, s-a desfășurat ședința
comună cu participarea reprezentantului Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unde au fost analizate
și puse în discuție alternative ale modului de examinarea a
persoanelor față de care au fost aplicate măsurile procesuale
de constrângere.
Totodată, la 15.06.2018, a fost organizată o ședință de lucru
internă cu participarea reprezentanților IGP, Serviciului
Medical al MAI și Direcției politici în domeniul ordinii și
securității publice din cadrul Aparatului Central al MAI, pe
aspectul identificării alternativelor ce vizează modul de
examinare a persoanelor față de care au fost aplicate
măsurile procesuale de constrângere.
Astfel s-a decis elaborarea un raport privind impactul
financiar ale soluțiilor propuse, în vederea luării deciziilor
ulterioare.
Realizată
Izolatoarele de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de
poliţie Hînceşti, Orhei, Cimişlia, Ungheni, Căuşeni, Edineţ,
Sîngerei, Rîşcani şi Cahul, a căror activitate a fost redeschisă
în anul 2019, corespund cerințelor CPT şi sunt prevăzute cu
încăperi destinate examinării medicale în condiţii de
confidenţiale.
În trimestrul I al anului 2021, urmează să fie redeschisă
activitatea
Izolatoarelor de detenţie provizorie
ale
Inspectoratelor de poliţie Anenii Noi, Bălţi, Comrat, Soroca
şi Criuleni, care se află în proces de renovare/reconstrucție la
momentul actual.
Realizată
A fost aprobat Ordinul IGP nr.444 din 15.11.2019 cu privire
la aprobarea Procedurii Standard de Operare privind
mecanismul de asigurare a asistenței medicale persoanelor
reținute și aflate în detenție provizorie, care descrie

4.4.

Asigurarea
siguranței deținerii
şi a integrităţii
personalului

examinării medicale

solicitarea
supravegherii de
către personalul
nemedical

modalitatea și condițiile de acordare a asistenței medicale
persoanelor reținute și plasate în Izolatorul de detenție
provizorie al Poliției în vederea asigurării respectării
dreptului fundamental la sănătate, precum şi lista
medicamentelor obligatorii din punctul medical al IDP.
Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

4.4.1. Aprobarea
nomenclatorului
echipamentului și
mijloacelor speciale necesare
pentru realizarea activităților
de pază, supraveghere și
escortă
4.4.2. Dotarea
corespunzătoare cu mijloace
speciale a personalului ce
realizează paza,
supravegherea și escortarea
deținuților
4.4.3. Echiparea cu camere
video portabile a angajaților
implicați în paza persoanelor
aflate în custodia Poliției

Nomenclator aprobat

Trimestrul I,
2018

Echipament
achiziționat

Trimestrul IV,
2018

Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

Rata angajaților
implicați în paza și
escortarea
persoanelor deținute
echipați cu camere
video portabile;
acțiuni de intervenție
înregistrate

2018–2019

4.4.4. Instalarea sistemelor
de monitorizare video pe
perimetru și în spațiile de
detenție, precum și în
unitățile de transport
specializate

100% din
izolatoarele de
detenție provizorie
renovate
supravegheate video;
100% din unitățile de
transport
achiziționate

2018–2019

În curs de realizare
Pe parcursul anului 2019, a fost lansată procedura de licitație
publică, iar la 09.12.2019, a fost semnat contractul de
achiziționare a soluției la cheie a Sistemului Body cameras,
fiind procurate 100 camere, pentru pilotare, 13 stații de
andocare, elemente de fixare, softul de management,
amplasate regional în 3 centre, 2 în mun. Chișinău (DP a
mun. Chișinău și INP) și unul în mun. Bălți. Costul
proiectului pilot constituie 2344800,00 lei, inclusiv TVA.
Acest proiect după pilotare în unele structuri ale Poliției,
supuse riscului de corupție, urmează a fi extins și la nivelul
altor subdiviziuni
Realizată parțial
Pe parcursul anului 2018, au fost instalate sisteme de
monitorizare video în 4 IDP (IP Edineț, Căușeni, Ungheni și
Hîncești). Astfel, în prezent, monitorizarea video completă a
persoanelor aflate în detenție este asigurată în 5 IDP (IP
Chișinău, Edineț, Căușeni, Ungheni și Hîncești). Acest lucru
urmează a fi extins la toate IDP, fiind lansată procedura cu
privire la Instalarea sistemelor de monitorizare și protecție

monitorizate video

4.5.

Asigurarea
dreptului la
informare a
persoanelor aflate
în custodia Poliției

4.4.5. Implementarea în
locurile de detenție
provizorie a sistemelor
moderne de securitate,
inclusiv de detectare a
obiectelor interzise, pentru a
exclude eventuale cazuri de
abuz și intimidare a
persoanelor deținute

Echipamente
achiziționate;
100% din
izolatoarele de
detenție provizorie
modernizate
asigurate cu
echipament

4.4.6.Elaborarea procedurilor
standard de operare privind
modul de realizare a
controlului corporal şi a
percheziţiei
persoanelor
aflate în custodia Poliţiei
4.5.1. Elaborarea și
distribuirea pliantelor
informative redactate pe
înțelesul tuturor persoanelor
de orice vârstă, expuse întrun limbaj simplu și clar,
disponibile în diferite limbi

Proceduri elaborate 2019
şi diseminate în toate
structurile Poliţiei;
număr de sesizări cu
privire la cazurile de
intimidare
Pliante editate;
2018–2020
pliante distribuite

2018–2019

de valori umane în alte 6 IDP.
Totodată, au fost instalate sisteme de monitorizare video în
15 autospeciale ale Poliției.
Realizată
Pe parcursul perioadei de raport, s-a reușit instalarea unor
astfel de sisteme în 9 IDP ale Poliției (Edineț, Hîncești,
Ungheni, Căușeni, Orhei, Cimişlia, Sîngerei, Rîşcani şi
Cahul).
În procesul realizării lucrărilor de modernizare a
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Inspectoratelor de
poliţie Bălţi, Anenii Noi, Comrat, Criuleni şi Soroca, ce
urmează să devină funcționale în trimestrul I al anului 2021,
va fi implementată și această componentă.
Realizată parțial
A fost aprobat ordinul IGP nr. 380 din 21.10.2019 cu
privire la aprobarea instrucțiunilor privind organizarea şi
funcţionarea IDP din subordinea IGP, precum şi măsurile
necesare pentru siguranţa acestora.
Realizată
A fost emis Ordinul IGP nr.47 din 06.02.2019, cu privire la
desfășurarea unor activități în cadrul Inspectoratului General
al Poliției, pentru îmbunătățirea respectării drepturilor și
garanțiilor persoanelor reținute și deținute în custodia
poliției, în baza căruia a fost pusă în aplicarea Scrisoarea de
drepturi, care va fi înmânată persoanei deținute și/sau
reținute în custodia poliției.
Totodată, în baza ordinului IGP nr. 226 din 27.06.2019 ”Cu
privire la desfășurarea unor activități în cadrul IGP pentru
îmbunătățirea respectării drepturilor și garanțiilor
persoanelor reținute și deținute în custodia Poliției” au fost
transmise cu titlul gratuit panouri informative ”Prevenirea
torturii”, subdiviziunilor subordonate IGP (30 panouri).
Pe parcursul perioadei de raport, IGP al MAI a demarat
procesul de achiziționare/contractare a serviciilor de tipărire
a pliantelor informative cu referire la virusul COVID-19 şi
măsurile de prevenire a acestuia destinate persoanelor aflate
în custodia Poliţiei.

4.6.

Monitorizarea
spațiilor de detenție

4.6.1. Aplicarea
instrumentelor de
monitorizare a respectării
drepturilor omului în
procesul de reținere

Rapoarte de
monitorizare
realizate;
recomandări
implementate

2017–2020

5.1.

Dezvoltarea
capacităților și
abilităților
persoanelor cu
competențe în
domeniul pazei,
supravegherii și
escortării deținuților

5.1.1. Revizuirea planului de
instruire continuă a
polițiștilor
5.1.2. Elaborarea ghidului
metodologic de instruire
interactivă a polițiștilor care
realizează rețineri și a celor
care supraveghează detenția
persoanelor reținute în
custodia Poliției în baza
procedurilor standard de
operare
5.1.3. Organizarea sesiunilor
interactive de instruire a
polițiștilor care realizează
rețineri penale și
contravenționale

Plan de instruire
continuă revizuit

Trimestrul IV,
2017

Ghid metodologic de
instruire interactivă a
polițiștilor elaborat și
aprobat

Trimestrul IV,
2017

Minimum 2 seminare 2017–2020
de instruire a cîte 2
zile; minimum 50 de
polițiști instruiți pe
an

Realizată
Pe parcursul anului 2020, de către angajaţii IGP au fost
efectuate 16 controale cu acordarea suportului Serviciilor
detenţie şi escortă din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale
Poliţiei.
Totodată, au fost efectuate vizite de monitorizare a
Izolatoarelor de detenţie provizorie ale Poliţiei de către
Avocatul Poporului în IDP al Direcției de poliție a mun.
Chișinău și al inspectoratelor de poliţie Ungheni, Edineţ,
Rîşcani, Florești, Cimişlia, Cahul, Făleşti, Leova, Cantemir,
Glodeni, Soroca, Nisporeni, în perioada 07.08-04.11.2020.
De asemenea, au fost efectuate 4 vizite de monitorizare de
către angajaţii Secției detenţie şi escortă a Direcţiei
interacțiune justiţie de comun cu reprezentanţii Institutului
pentru Drepturile Omului în Moldova în Izolatoarele de
detenţie provizorie ale Inspectoratelor de poliţie Rîşcani,
Edineţ, Bălţi şi Sîngerei.
Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2017)
Realizată
(informația a fost prezentată în raportul pentru anul
2018)

Realizată
În perioada anului 2020 în scopul dezvoltării capacităţilor şi
abilităţilor angajaților Poliției, în cadrul Academiei Ștefan
cel Mare, la capitolul vizat au fost organizate 4 instruiri, cu
implicarea a 83 de angajați (femei-23, bărbați-60) ofițeri de
investigații și urmărire penală din cadrul subdiviziunilor
Poliției.
La fel, în conformitate cu ordinul IGP nr. 25 din 20.01.2020
,,Cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de
formare profesională continuă la locul de muncă în anul

5.1.4. Organizarea sesiunilor
de instruire interactivă a
polițiștilor angajați în
escortarea și detenția în
cadrul inspectoratelor de
poliție și al izolatoarelor de
detenție provizorie prin
prisma respectării drepturilor
omului și egalității de gen

Minimum 2 seminare 2017–2020
de instruire a cîte 2
zile anual; minimum
50 de polițiști
instruiți pe an

5.1.5. Realizarea exercițiilor
practice privind modul și
condițiile de aplicare a forței
și a mijloacelor speciale din
dotarea Poliției în privința
persoanelor reținute

Minimum 2 exerciții
practice realizate
anual

2018–2020

5.1.6. Realizarea vizitelor de
studii în subdiviziunile

Minimum o vizită de
studii realizată anual;

2017–2018

2020”, în cadrul pregătirii profesionale la locul de muncă,
toți angajații Poliţiei sunt instruiţi în vederea respectării
Legislaţiei în domeniul interzicerii torturii, tratamentelor
inumane şi degradante (Convenţia ONU împotriva torturii şi
altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau
degradante), precum și a combaterii fenomenului
discriminării.
De asemenea, cu suportul Fundației Soros-Moldova, au fost
desfășurate instruiri pentru angajații Poliției în domeniul
nediscriminării și standardelor stabilite în Protocolul de la
Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între
deţinuţi (3 sesiuni de instruiri cu participarea a 24 de
angajați).
Realizată
În conformitate cu ordinul IGP nr. 25 din 20.01.2020 ,,Cu
privire la organizarea şi desfășurarea procesului de formare
profesională continuă la locul de muncă în anul 2020”, în
cadrul pregătirii profesionale la locul de muncă, toți angajații
Poliţiei sunt instruiţi în vederea respectării Legislaţiei în
domeniul interzicerii torturii, tratamentelor inumane şi
degradante (Convenţia ONU împotriva torturii şi altor
tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau
degradante), precum și a combaterii fenomenului
discriminării.
De asemenea, cu suportul Fundației Soros-Moldova, au fost
desfășurate instruiri pentru angajații Poliției în domeniul
nediscriminării și standardelor stabilite în Protocolul de la
Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între
deţinuţi (3 sesiuni de instruiri cu participarea a 24 de
angajați).
Realizată
Pe parcursul anului 2020 au fost organizate 45 lecții practice
cu instruirea a 386 persoane.

Realizată

5.2.

Consilierea
psihologică a
polițiștilor

omoloage din alte țări pentru
preluarea bunelor practici
5.2.1. Formarea profesională
a psihologilor din cadrul
unităților Poliției, inclusiv în
domeniul prevenirii și
diminuării arderii emoționale
și a stresului profesional
5.2.2. Realizarea seminarelor
de instruire în cadrul
subdiviziunilor
Inspectoratului General al
Poliției privind diminuarea
arderii emoționale și a
stresului profesional
5.2.3. Consilierea
psihologică a polițiștilor care
sînt frecvent în contact cu
persoane reținute

număr de participanți
Număr de seminare
realizate;
număr de psihologi
instruiți

2017–2019

Realizată
Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 5 cursuri și
instruite 149 de persoane.

Seminare
desfășurate;
număr de participanți

2017–2019

Realizată
Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 26 seminare de
instruire și instruite 427 persoane.

Raport anual de
evaluare psihologică
realizat;
număr de consilieri
realizate

2017–2019

Realizată
Pentru anul 2018 raportul a fost elaborat (informația
prezentată în raportul pentru anul 2018).

