Anexă:
la nr. 34/1 - 62
din ”18” ianuarie 2018
INFORMAȚII
privind implementarea, în anul 2017, a Planului de acțiuni privind reducerea relelor tratamente, abuzului şi discriminării faţă
de persoanele aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017-2020
Nr.
Acţiuni
crt.
1
2
1.2. Elaborarea procedurilor
standard de operare în
domeniul reţinerii, pazei şi
escortei persoanelor
deţinute

Subacţiuni

Indicatori de
Termene de
Măsuri întreprinse
performanţă
realizare
3
4
5
6
1.2.1. Elaborarea
Nomenclator aprobat Trimestrul IV,
În scopul identificării domeniilor de intervenție ce necesită a fi
nomenclatorului de
2017
procedurate, a fost evaluată situația pe domeniu ce generează confuzii, lasă
proceduri ce trebuie
loc de interpretări sau, care nu sunt suficient de bine descrise, fiind solicitată
adoptate în domeniul
în acest sens și poziția tuturor subdiviziunilor teritoriale.
executării reţinerii şi
În acest sens, s-a reușit identificarea celor mai vulnerabile domenii de
escortării persoanelor
intervenție pentru angajații Poliției ce vizează procesele de reținere,
deţinute
deținere, pază și escortă, întocmindu-se un nomenclator al acestora. Lista
activităților nu este una exhaustivă, aceasta urmând a fi revizuită și
completată ori de câte ori va fi nevoie. Elaborarea procedurilor standard de
operare urmează a fi realizată în ordinea prioritară, reieșind din importanța
și urgența acestora.
2.1. Optimizarea organizării şi 2.1.1. Realizarea
Raport realizat
Trimestrul IV,
Prin Dispoziția șefului IGP nr. 34/1 – 62 din 03.03.2017 ”Cu privire la
funcţionării izolatoarelor raportului de evaluare a
2017
evaluarea Izolatoarelor de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor
de detenţie provizorie
sistemului actual de
teritoriale ale Poliției”, a fost instituit grupul de lucru instituțional, în
detenţie provizorie în
componența a 4 persoane care, în perioada 06 – 24.03.2017, au vizitat toate
cadrul Poliţiei
Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul unităților structurale ale
2.1.2. Revizuirea
Hartă a izolatoarelor
2017–2019 Poliției. Grupul de lucru, au evaluat activitatea tuturor IDP, inclusiv celor a
căror activitate a fost sistată integral sau parțial.
sistemului de executare a de detenţie provizorie
Urmare acestui exercițiu, a fost elaborat Raportul instituțional cu privire
detenţiei din cadrul
optimizată;
condițiile
de detenție, prin care s-au propus mai multe soluții privind
Poliţiei prin crearea
acte de dispoziţie
îmbunătățirea condițiilor de deținere, precum și ajustarea algoritmului de
izolatoarelor de detenţie emise
funcționare al IDP, prin instituirea de IDP regionale, întrucât formula
regionale
actuală presupune implicații financiare majore, iar renovarea tuturor
acestora potrivit standardelor nu va putea fi realizată din cauza insuficienței
resurselor financiare.
La etapa actuală, în cadrul subdiviziunilor Poliției funcționează 31 IDP,
18 sunt amplasate în totalitate la suprafața solului, 10 la demisol și 3 în
subsol.
Planurile arhitecturale ale IDP, evidențiază existența a 285 celule, cu o
capacitate de cazare de 703 locuri. Vizitele efectuate la fața locului de către
angajații IGP, au scos în evidență faptul că 50% din totalul celulelor

2.2. Garantarea condiţiilor
decente de detenţie

2.2.1. Instituirea, la
nivelul Poliţiei, a unei
structuri specializate cu
atribuţii privind
coordonarea activităţilor
de pază, supraveghere şi
escortă
2.2.2. Elaborarea şi
aprobarea normelor
minime obligatorii
privind condiţiile de
detenţie din cadrul
Poliţiei, inclusiv pentru
persoanele cu nevoi
speciale

existente potrivit documentației, nu funcționează, ușile spațiilor de cazare
fiind sigilate, întrucât acestea nu mai corespund minimului de condiții
prevăzute de normele internaționale și europene în materie.
Prin urmare noua hartă optimizată a IDP urmează a fi instituită reieșind
din mai mulți factori determinanți: starea clădirilor; amplasamentul (la
suprafață, demisol, subsol); suprafața sediului; capacitatea de cazare;
poziționarea geografică; factorul demografic; analiza situației infracționale;
analiza fluxului de deținuți; distanța cea mai apropiată până la instanța de
fond și Curtea de Apel din circumscripția căreia face parte instanța; distanța
cea mai apropiată până la Izolatoarele de urmărire penală din sistemul
penitenciar; infrastructura rutieră; corelarea cu politicile statului relevante
domeniului (reforma sectorului justiției, Procuraturii, sistemului
penitenciar, organizării teritorial-administrative, etc.).
Astfel, pentru realizarea obiectivului propus, în perioada vizată este
planificată instituirea Izolatoarelor de detenție provizorie regionale, în
număr de 15, selectarea acestora urmând a fi realizată pe baza criteriilor sus
enunțate.
Structură creată şi
Trimestrul IV,
Procesul de creare, cu ulterioara operaționalizare a structurii
funcţională
2017
responsabile de detenția temporară a persoanelor aflate în custodia Poliției,
urmează a fi demarat odată cu inițierea procesului de reorganizare a
structurii IGP.
La etapa actuală, proiectul actului normativ și organigrama instituției, au
fost transmise în Guvern, acest exercițiu urmând a fi finalizat odată cu
aprobarea acestora în anul 2018.
Standarde de detenţie Trimestrul IV,
Reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele
aprobate
2017
aflate în custodia poliției, a constituit întotdeauna una din preocupările
majore ale Ministerului afacerilor interne, instituția manifestând o reacție
promptă la toate obiecțiile și recomandările înaintate de către instituțiile
internaționale, Mecanismului național de prevenire a torturii (MNPT),
instituției Avocatului Poporului și reprezentanților societății civile.
Doar, în ultimii ani, urmare observațiilor și recomandărilor înaintate
Ministerului de interne, a fost sistată integral activitatea a 8 IDP: Criuleni,
Dubăsari, Ialoveni, Strășeni, Dondușeni, Inspectoratul național de
Investigații, Vulcănești, Bălți. Activitatea IDP Bălți a fost sistată recent, în
anul 2015, în baza raportului de expertiză tehnică în construcții, care a scos
în evidență faptul că imobilul dispune de un grad considerabil de uzură
fizică, iar reabilitarea acestuia este imposibilă.
În contextul implementării suportului bugetar pentru reforma Poliției, în
perioada 2017-2020 urmează a fi renovate minim 15 izolatoare de detenție
provizorie, precum și întreprinse alte activități conexe orientate la
îmbunătățirea condițiilor de aflare a persoanelor deținute în custodia
Poliției.
În acest context, în scopul stabilirii unui set unitar de reguli aplicabile în
procesul de modernizare a Izolatoarelor de detenție provizorie, prin ordinul

2.2.3. Realizarea
Documentaţie de
documentaţiei de proiect proiect realizată
şi deviz pentru
reconstrucţia şi
amenajarea izolatoarelor
de detenţie provizorie din
cadrul Poliţiei

3.1. Dezvoltarea capacităţilor
de escortare şi transport

3.1.1. Aprobarea
Norme minime
normelor minime
elaborate şi aprobate
obligatorii pentru unităţile
de transport specializate

șefului IGP nr.527 din 28.12.2017, au fost aprobate Normele minime
obligatorii pentru spațiile de detenție și autospecialele destinate transportării
persoanelor deținute aflate în custodia Poliției.
Normele minime obligatorii pentru spațiile de detenție din cadrul Poliției
(în continuare Norme) reprezintă ansamblul cerințelor minime aplicabile în
procesul elaborării documentației pentru reparația capitală, modernizarea,
modificarea, transformarea și extinderea spațiilor de cazare a persoanelor
deținute, aflate în custodia Poliției.
Acestea urmează a fi aplicate doar pentru IDP supuse procesului de
reparație capitală și nu pentru situația actuală a IDP.
Trimestrul IV,
Îmbunătățirea condițiilor de deținere în cadrul spațiilor de detenție ale
2017
Poliției, a constituit întotdeauna una din preocupările majore ale instituției,
acest obiectiv prioritar fiind oglindit în mai multe documente de politici
naționale și sectoriale cum sunt Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii
2016 – 2018, Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020,
Strategia Națională de Ordine și Securitate Publică pentru anii 2017 – 2020.
Acest obiectiv este inclus ca unul prioritar și în Matricea de politici
privind implementarea suportului bugetar pentru reforma Poliției, parte
integrantă a Acordului de finanțare semnat între CoE și Guvernul
Republicii Moldova.
Potrivit documentului, în perioada 2017 – 2020, urmează a fi renovate
minim 15 izolatoare de detenție provizorie, precum și întreprinse alte
activități conexe orientate la îmbunătățirea condițiilor de aflare a
persoanelor deținute în custodia Poliției.
Acest lucru se regăsește reflectat și în Planul de acţiuni privind
reducerea relelor tratamente, abuzului şi discriminării faţă de persoanele
aflate în custodia Poliţiei pentru anii 2017 – 2020 (HG nr. 748 din
20.09.2017), ce descrie detaliat, activitățile ce urmează a fi desfășurate în
perioada de referință, precum și calendarul de implementare al acestora.
Având în vedere importanța problemei, în cadrul aprobării Cadrului
bugetar pe termen mediu pentru anii 2018 – 2020 (HG nr. 609 din
28.07.2017), pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție în cadrul IDP ale
Poliției, pentru anii 2018 – 2019, Guvernul și-a asumat angajamentul de a
aloca 5,4 mln. lei.
În anul 2017, au fost demarate activități preparatorii ambițioase pentru
îmbunătățirea condițiilor de detenție, fiind elaborată documentația de
proiect și deviz pentru renovarea a 10 IDP (Anenii Noi, Cahul, Căușeni,
Cimișlia, Edineț, Hîncești, Orhei, Rîșcani, Sîngerei, Ungheni), lucrările de
reconstrucție urmând a fi demarate la începutul anului 2018.
Trimestrul IV,
În scopul îmbunătățirii condițiilor de transportare a persoanelor
2017
deținute în condiții de siguranță, în contextul implementării suportului
bugetar, până în anul 2019, pentru subdiviziunile Poliției este planificată
achiziționarea a 25 unități de transport.

3.1.2. Achiziţionarea
unităţilor de transport
specializate pentru
transportarea persoanelor
aflate în custodia Poliţiei
şi reutilarea lor pentru a
corespunde cu cerinţele
minime
3.1.3. Implementarea
sistemelor moderne de
monitorizare şi de
comunicaţii în timpul
deplasării

Minimum 25 de
unităţi specializate
achiziţionate;
100% din unităţile de
transport conforme
normelor aprobate

2017–2019

În acest sens, prin ordinul IGP nr. 527 din 28.12.2017, la nivelul
Poliției au aprobate Normele minime de dotare și utilare a autospecialelor
destinate transportării persoanelor deținute aflate în custodia Poliției. Prin
aprobarea acestora s-a urmărit drept scop stabilirea unui set unitar de reguli
aplicabile în procesul modernizării parcului auto pentru transportarea
persoanelor deținute.
Normele aprobate, stabilesc ansamblul cerințelor minime aplicabile în
procesul elaborării documentației de atribuire pentru achiziționarea și/sau
100% din unităţile
2017–2019 reutilarea unităților de transport destinate pentru transportarea deținuților.
Astfel, pe parcursul anului 2017, s-a reușit achiziționarea a 20 unități
achiziţionate echipate
de transport pentru transportarea deținuților. În prezent, 10 u.t. au fost
cu dispozitive de
reutilate, conform normelor aprobate, iar altele 10 urmează a fi reutilate
monitorizare şi de
începând cu anul 2018.
comunicaţii
Totodată, în anul 2018, este planificată achiziționarea a 5 unități de
transport destinate pentru transportarea persoanelor deținute.
Pentru prevenirea cazurilor de tortură, rele tratamente și abuz din
partea angajaților Poliției față de persoanele escortate, precum și asigurării
unui climat de securitate pentru angajații Poliției implicați în misiuni de
escortate, unitățile de transport urmează a fi dotate cu echipament de
monitorizare video.
4.1. Implementarea sistemelor 4.1.1. Dezvoltarea şi
Sistem pilotat
Trimestrul II,
Pe parcursul anului 2017, în scopul dezvoltării sistemului informațional
informaţionale
pilotarea la nivelul
2018
automatizat ce vizează evidența persoanelor reținute, de comun cu
Poliţiei a modulului „ereprezentanții Centrului de informații juridice din cadrul MJ, entitate
Reţinere” cu conectarea la
responsabilă de elaborarea acestui produs, au fost realizate 3 ședințe de
Sistemul informaţional
lucru. Din partea MAI au participat atât reprezentanți din cadrul IGP, cât și
automatizat „Registrul
din cadrul STI al MAI.
persoanelor reţinute,
Sistemul informațional urmează să constituie unica sursă oficială de
arestate şi condamnate”
informații cu referire la persoanele aflate în custodia Poliției, or, la etapa
actuală, acest lucru se realizează manual și afectează calitatea datelor
dezagregate colectate.
Având în vedere că modulul ”E-reținere”, elaborat anterior în contextul
implementării Planului de acțiuni pentru implementarea SRSJ pentru anii
2011 – 2016, aprobat prin HP nr. 6 din 16.02.2012, acțiunea 6.4.4. ”Crearea
unui sistem standardizat şi protejat împotriva manipulărilor de evidenţă a
cazurilor de reţinere, arest şi detenţie”, nu este funcțional, în luna iunie
2017, a fost elaborat necesarul funcțional pentru ”E-reținere”, care, după
consultarea prealabilă cu serviciul de specialitate din cadrul MAI, a fost
expediat în adresa CIJ al MJ.
Având în vedere că la etapa actuală nu există o viziunea agreată din
partea părților privind funcționalul SIA, în luna decembrie 2017, de către
CIJ a MJ a fost contractat un expert pentru realizarea studiului de
fezabilitate pe această dimensiune, care să evalueze cadrul normativ,
necesitatea și bazele de date cu care acesta urmează a fi interconectat,
precum și alte aspecte necesare funcționării acestuia.

4.6. Monitorizarea spaţiilor de 4.6.1. Aplicarea
detenţie
instrumentelor de
monitorizare a respectării
drepturilor omului în
procesul de reţinere

Rapoarte de
monitorizare
realizate;
recomandări
implementate

2017–2020

Pe parcursul anului 2017, Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul
Poliției au fost supuse procesului de monitorizare din partea mau multor
instituții/organizații, responsabile de asigurarea și respectarea drepturilor
omului în locurile de detenție.
Astfel, în perioada de referință IDP au fost evaluate de către Avocatul
Poporului ”Ombudsman”, Mecanismul Național de Prevenire a Torturii
(MNPT), organizații nonguvernamentale cu rol de protecție a drepturilor
omului.
Potrivit rapoartelor de monitorizare plasate pe pagina web a Avocatului
poporului, pe parcursul anului 2017 , de către MNPT au fost efectuate vizite
la 15 IDP (Cimișlia, Telenești, Călărași, Sîngerei, Ungheni, Briceni, Edineț,
Basarabeasca, Rezina, Căușeni, Ștefan-Vodă, Hîncești, Cantemir, Cahul,
Orhei), concluziile și recomandările fiind transmise în adresa
subdiviziunilor IGP pentru înlăturarea neajunsurilor.
Totodată, în perioada de referință, de către Clinica juridică universitară a
fost realizat Raportul privind monitorizarea respectării drepturilor
persoanelor reținute în cadrul Inspectoratelor de poliție din nordul
Moldovei. Acest exercițiu a fost posibil cu susținerea financiară a Fundației
Soros-Moldova în cadrul proiectului ”Monitorizarea respectării drepturilor
omului în procesul de reținere în cadrul a trei inspectorate de poliție din
nordul Republicii Moldova”, implementat în parteneriat cu Inspectoratul
General al Poliției și Ministerul Afacerilor Interne.
5.1. Dezvoltarea capacităţilor 5.1.1. Revizuirea planului Plan de instruire
Trimestrul IV,
În scopul asigurării calității pregătirii profesionale a angajaților, adaptării
şi abilităţilor persoanelor de instruire continuă a
continuă revizuit
2017
procesului de instruire la necesitățile instituționale, de către serviciul de
cu competenţe în domeniul poliţiştilor
profil din cadrul IGP au fost evaluate documentele de politici naționale,
pazei, supravegherii şi
sectoriale și intersectoriale de realizarea cărora se face responsabilă Poliția.
escortării deţinuţilor
În acest sens, au fost identificate prioritățile de dezvoltare instituțională și
domeniile de intervenție prioritare, pe baza cărora, au fost înaintate
propuneri de ajustare a Planului de instruire pentru cursurile de
perfecţionare/specializare/recalificare în anul de studii 2017 – 2018,
desfășurate pentru angajaţii subdiviziunilor MAI în cadrul Academiei
„Ştefan cel Mare”, precum și a Planului de desfășurarea a procesului de
formare profesională continuă la locul de serviciu în anul 2017 – 2018.
5.1.2. Elaborarea ghidului Ghid metodologic de Trimestrul IV,
Această activitate este una interdependentă de acțiunea ce vizează
metodologic de instruire instruire interactivă a
2017
elaborarea procedurilor standard de operare pe domeniul reținerii, deținerii
interactivă a poliţiştilor
poliţiştilor elaborat şi
și escortării persoanelor deținute în custodia Poliției.
care realizează reţineri şi aprobat
În acest sens ținem să informăm că la 06.04.2017 a fost aprobat Ordinul
a celor care
MAI nr. 91 ”cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru elaborarea
supraveghează detenţia
Procedurilor Standard de Operare (PSO)pentru reglementarea instituției
persoanelor reţinute în
reținerii și arestului polițienesc”. Potrivit prevederilor actului emis, grupul
custodia Poliţiei în baza
de lucru instituit din reprezentanți din cadrul MAI, IGP, Fundației Sorosprocedurilor standard de
Moldova și Amnnesty International Moldova, urma să elaboreze, în
operare
perioada aprilie – octombrie 2017 PSO pe dimensiunea ce vizează

5.1.3. Organizarea
sesiunilor interactive de
instruire a poliţiştilor care
realizează reţineri penale
şi contravenţionale

Minimum 2 seminare
de instruire a câte 2
zile;
minimum 50 de
poliţişti instruiţi pe
an

2017–2020

5.1.4. Organizarea
sesiunilor de instruire
interactivă a poliţiştilor
angajaţi în escortarea şi
detenţia în cadrul
inspectoratelor de poliţie
şi al izolatoarelor de
detenţie provizorie prin
prisma respectării
drepturilor omului şi
egalităţii de gen

Minimum 2 seminare
de instruire a cîte 2
zile anual;
minimum 50 de
poliţişti instruiţi pe
an

2017–2020

5.1.6. Realizarea vizitelor Minimum o vizită de
de studii în subdiviziunile studii realizată anual;
omoloage din alte ţări
număr de participanţi
pentru preluarea bunelor
practici

2017–2018

reglementarea reținerii/arestului de către Poliție. Procedurile urmau să
descrie activitatea angajaților Poliției la momentul opririi, escortării,
reținerii și plasării în detenție Poliției.
Proiectele procedurilor elaborate în cadrul proiectului, în prezent se află
la etapa de avizare, urmând a fi aprobate în termeni proximi. Urmare
realizării acestui exercițiu, se va reveni la subiectul ce vizează elaborarea
metodologiei de instruire interactivă a poliţiştilor care realizează reţineri şi a
celor care supraveghează detenţia persoanelor reţinute în custodia Poliţiei în
baza procedurilor standard de operare.
În scopul dezvoltării capacităţilor profesionale ale poliţiştilor, în cadrul
Departamentului dezvoltare profesională și managerială al Academiei
„Ştefan cel Mare” a MAI, pe parcursul anului 2017 au fost organizate şi
desfăşurate 44 cursuri de perfecţionare/specializare, unde au fost şcolarizaţi
877 angajaţi ai subdiviziunilor IGP Poliției, conform tabelului de mai jos.
Cu precădere pentru angajații ce aplică reținerea, ca măsură procesuală
de constrângere în cadrul procesului penal și/sau contravențional, au fost
realizate 3 sesiuni de instruire: 2 cu tematica ”Activitatea de urmărire
penală”, la care au participat 45 anajați ai Poliției și unul ce vizează
”Protecția juridică a drepturilor omului”, la care au participat 18 angajați.
Totodată, în contextul organizării și desfășurării procesului de formare
profesională continuă la locul de serviciu, în anul 2017, de către toate
subdiviziunile IGP a fost studiat subiectul cu genericul ”Urmărirea,
prinderea/reţinerea persoanelor suspecte în săvârşirea unei fapte ilicite”.
În baza Acordului de parteneriat semnat între Inspectoratul General al
Poliției și Institutul pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, pe
parcursul anului 2017 au fost realizate 8 sesiuni de instruire specializate, de
care au beneficiat 162 persoane din cadrul Poliției:
- 142 angajați ai Poliției, pe diferite nivele manageriale, ce realizează atât
misiuni de coordonare cât și de realizare a deținerii, pazei și escortei
persoanelor aflate în custodia Poliției;
- 20 felceri ce activează în cadrul Izolatoarelor de detenție provizorie din
cadrul subdiviziunilor Poliției.
Instruirile au fost realizate de către experți în domeniul drepturilor
omului, prevenirii și combaterii relelor tratamente din cadrul Ministerului
justiției, Procuraturii Generale și ONG-urilor de profil.
În procesului demarat de elaborare a Procedurilor Standard de Operare
pentru reglementarea instituției reținerii și arestului polițienesc, în perioada
11-16 iunie 2017, membrii Grupului de lucru pentru elaborarea Procedurilor
Standard de Operare ale Poliției, alcătuit din reprezentanți ai Inspectoratului
General al Poliției al MAI și ai societății civile, au efectuat o vizită de
studiu în Marea Britanie.
Vizita de lucru la sediul Poliției din Northamptonshire a fost condusă
de Gheorghe Cavcaliuc, șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției

al MAI din RM.
Grupul de lucru a luat cunoștință de Procedurile Standard de Operare
prin care sunt respectate drepturile omului în timpul procedurilor de oprire
în stradă, percheziție, reținere/arestare și plasarea bănuiților în custodia
poliției. Membrii delegației din Moldova au participat la întrevederi cu șeful
Poliției din orașul Northampton și reprezentanții societății civile, care
monitorizează centrele de detenție preventivă.
În scopul preluării bunelor practici pe dimensiunea ce vizează detenția
preventivă și realizarea escortării persoanelor deținute, în perioada 19 – 23
iunie 2017, 4 reprezentanți din cadrul subdiviziunilor IGP au realizat o
vizită de studiu în cadrul subdiviziunii omoloage din România. În această
perioadă au fost vizitate 4 subdiviziuni din cadrul IGPR: Serviciul
Coordonare Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă din IGPR, cu sediul
în mun. București; Serviciul Independent de Reţinere şi Arestare Preventivă
al Direcției Generale de Poliție a mun. București; Centrul de reținere și
arestare preventivă (CRAP) din cadrul IPJ Cluj și Centrul de reținere și
arestare preventivă (CRAP) din cadrul IPJ Iași;
În cadrul vizitei a fost realizat un schimb eficient de informații în
aspect de organizare, coordonare și funcționare a CRAP și IDP, precum și
aspecte de reglementare a domeniului.
Totodată, în cadrul vizitei au fost examinate spațiile de deținere a
persoanelor aflate în custodia Poliției, condițiile materiale de deținere,
unitățile specializate de transportare a persoanelor reținute și arestate.
Informațiile colectate, au fost valorificate, pe măsura posibilităților, în
procesul de elaborare a documentației de atribuire privind elaborarea
documentației de proiect și deviz privind renovare și amenajarea IDP.
În același context, în perioada 11.12-14.12.2017, echipa de
management a proiectului din cadrul IGP, a realizat o vizită de studiu în
domeniul managementului proiectelor, organizat în cadrul Poliţiei Naţionale
a Republicii Polone, în oraşul Varşovia.
În conformitate cu Agenta stabilită, de către delegaţia IGP a fost vizitat
sediul Comisariatului de poliţiei a raionului nr. 6 din Varşovia, unde o
atenţie deosebită a fost atrasă Izolatorul de detenţie provizorie. În cadrul
vizitei au fost analizate condițiile materiale de deținere din cadrul acestei
instituții, fiind oferită posibilitatea vizitării întregului sector de cazare
(camerele de cazare, blocul alimentar, grupurile sanitare, birourile
angajaților ce realizează paza și deținerea persoanelor plasate în custodia
Poliției, etc.).
Pentru preluarea experiențelor în materie de asigurare a detenției
persoanelor, a fost permisă realizarea imaginilor fotografice a tuturor
încăperilor Centrului de deținere, care vor fi luate în considerație la etapa
elaborării documentației de atribuire privind achiziționarea lucrărilor de
reconstrucție a IDP.
Totodată, a fost discutată practica Poliției din Varșovia privind unele

aspecte ce vizează procedura de reținere, deținere, escortare, examinare
medicală, alimentare a persoanelor deținute care, la etapa armonizării
cadrului normativ instituțional, urmează a fi prevăzute și la nivelul
structurilor Poliției naționale.

