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RAPORT
privind vizita de monitorizare

efectuată la Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) din cadrul MAI,
în data de 13 septembrie 2019

Raportul a fost elaborat de către 

Membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii:

- Ceslav PANICO,
- Svetlana DOLTU,
- Mihail GORINCIOI,
- Oxana GUMENNAIA,
- Dumitru RUSU.

Consiliul pentru Prevenirea Torturii (CpPT) a fost instituit la data de 24 octombrie 2016
în corespundere cu prevederile Legii nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul Poporului 
(Ombudsman).
Scopul CpPT este de a proteja persoanele împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, în calitate de Mecanism Naţional de Prevenire a Torturii, în 
conformitate cu Protocolul Opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori 
tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (UN OP CAT).
In conformitate cu prevederile art. 30 şi 32 din Legea nr. 52 din 2014 cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsman), precum şi conform p. 5 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului pentru Prevenirea Torturii,

Consiliul pentru Prevenirea Torturii poate efectua vizite preventive şi de monitorizare 
neanunţate în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate.
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I. PRELIMINARII

La data de 13 septembrie 2019, între orele 9:30 -  11:50, membrii Consiliului pentru 
Prevenirea Torturii (în continuare CpPT/Consiliul) au efectuat o vizită preventivă la Centrul 
de Plasament Temporar al Străinilor (CPTS) din cadrul MAL

Vizita a fost realizată în următoarea componenţă:
1. Ceslav Panico -  membrul CpPT,
2. Svetlana Doltu -  membra CpPT.

In cadrul vizitei din 13.09.2019 membrii CpPT s-au axat, în special, pe monitorizarea 
implementării recomandărilor CpPT înaintate ca rezultatul vizitelor anterioare.
1. Anterior CpPT a mai desfăşurat vizite în cadrul CPTS în datele de 16.02.18, 24.05.18, 

7.09.2018. De asemenea, Centrul a fost vizitat de către Oficiul Avocatului Poporului 
aterior. Ca rezultat ale vizitelor CpPT-ului a fost elaborat un raport şi au fost înaintate 13 
recomandări instituţiilor relevante.
La data de 03.08.2019 Avocatul Poporului (în calitate de preşedinte al CpPT) a înaintat 
către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Raportului CpPT ce cuprinde 13 
recomandări de îmbunătăţire a situaţiei în cadrul CPTS.
CpPT apreciază conlucrarea cu MAI şi CPTS/MBA şi în special răspunsurile 
exacte/complete date de către aceştea la toate recomandările înaintate.
Cu toate acestea, CpPT doreşte să atragă atenţia asupra faptului că, conform alin. 3 al 
art.24 din Legea 52/2014 privind Avocatul Poporului „Autoritatea sau persoana cu funcţie 
de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi 
să comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii 
situaţiei”. Ori, răspunsul parvenit de la MAI a depăşit acest termen (la 19.09.18 a fost 
remis răspunsul, în decurs de 47 de zile).

2. Membrii Consiliului au avut acces în toate încăperile din cadrul CPTS pe care a dorit să le 
viziteze. In special au fost vizitate -  încăperile de cazare a persoanelor, băile, curtea de 
plimbări, izolatorul de detenţie.

3. CpPT a purtat discuţii confidenţiale cu majoritatea persoanelor plasate/deţinute în Centrul. 
La fel, ca şi în cadrul vizitelor anterioare, nu au fost recepţionate careva alegaţii din 
partea persoanelor privind tortura sau alte rele tratamente, sau un comportament inuman 
din partea coloboratorilor faţă de persoanele plasate/deţinute în cadrul instituţiei.

II. INFORMAŢII GENERALE DESPRE INSTITUŢIE

4. Centrul de plasament temporar al străinilor (în continuare - Centru) este o structură 
specializată, subordonată autorităţii competente pentru străini (Biroul Migraţie şi Azil), şi 
este destinată cazării temporare a străinilor declaraţi indezirabili sau împotriva cărora s-a 
dispus măsura returnării ori expulzării şi care au fost luaţi în custodie publică. Străinii luaţi 
în custodie publică sunt plasaţi în Centru în baza deciziei instanţei de judecată, până la 
executarea măsurilor de expulzare, readmisie sau retumare de pe teritoriul Republicii 
Moldova.
Capacitatea Centrului este de 120 persoane. La momentul vizitei din 13.09.2019 în 
instituţie se aflau 13 persoane de genul masculin.
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5. Privarea de libertate, în sensul Protocolului Opţional la Convenţia ONU împotriva 
torturii1, înseamnă orice formă de detenţie sau închisoare ori plasarea unei persoane într- 
un loc public sau privat de detenţie, pe care nu îl poate părăsi benevol, prin ordinul 
oricărei autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură.
In acest sens, Consiliului pentru Prevenirea Torturii consideră că Centrul de Plasament 
Temporar al Străinilor cade sub incidenţa definiţiei de „privare de libertate”, inclusiv a 
„detenţiei”. Având în vedere că în cadrul Centrului sunt deţinute (chiar şi temporar) 
persoane care au comis/banuite de o faptă prevăzută de Codul penal al Republicii 
Moldova.
în aceste condiţii persoanele plasate/detinute în cadrul Centrului trebuie să se bucure de 
întreaga gama de garantii/standarde minime ca şi persoanele detinute/plasate în alte locuri 
privative de libertate.

6. Actualmente în instituţie activează 42 de colaboratori. Cu privire la fluxul personalului, 
echipa de monitorizare nu a recepţionat careva probleme.

7. Totodată, CpPT a stabilit că funcţia de personal medical din instituţie nu este prevăzută, 
fiind redusă câţiva ani în urmă la decizia MAI (in pofida existenţei persoanei în funcţie 
la acel moment). Astfel, la momentul vizitei în instituţie nu era prezent nici un personal 
medical. Din discuţie cu reţinuţii, accesul la medic se realizează prin adresare verbală către 
supraveghetor şi atinci este chemat serviciul 112 sau escortat la serviciul medical al 
poliţiei de frontieră. Un Registru distinct privind numărul solicitărilor, durata de executare 
şi alte aspecte ce ţin de acest drept -  nu sunt disponibile. Astfel, Consiliul constată că in 
CPTS nu se execută recomandarea CoE potrivit căreia ” cel puţin, o persoană cu o 
calificare de asistent medical recunoscută trebuie să fie prezentă zilnic la toate centrele 
pentru migranţii reţinuţi. O astfel de persoană ar trebui, în special, să efectueze 
screeningul medical iniţial al nou-sosiţilor (în special pentru bolile transmisibile, inclusiv 
tuberculoza), să primească cereri de consultare a unui medic, să asigure furnizarea şi 
distribuirea medicamentelor prescrise, să păstreze documentaţia medicală şi să 
supravegheze condiţii generale de igienă”.

8. La fel, Consiliul constată în continuare nerespectarea confidenţialităţii datelor cu 
caracter medical, accesul la informaţia medicală (cartele medicale, registre) fiind oferit 
personalului nemedical. Astfel, nu este respectată alt standard al CoE potrivit căruia 
’’Confidenţialitatea medicală trebuie respectată în acelaşi mod ca şi în comunitatea din 
afară; în special, fişele medicale ale migranţilor nereguli nu ar trebui să fie accesibile 
personalului non-medical, ci, dimpotrivă, ar trebui să fie ţinute sub cheie de asistentă sau 
medic. ”2

9. De asemenea, CPTS nu dispune de un psiholog/psihiatru şi asistent social, ori anume 
aceşti specialişti ar putea îmbunătăţi climatul şi ameliora situaţia persoanelor deţinute,
care se confruntă cu probleme de ordin legal dar şi de ordin social şi intercultural. Plasarea 
în CPTS a persoanelor de diferite religii, culturi şi nivel de educare inevitabil conduce la

1 Art. 4 pct. 2 din Protocolul Opţional la Convenţia ONU pentru prevenirea Torturii (OP CAT). 
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
Aproximativ aceeaşi formulă este menţionată şi în Legea Avocatului Poportului, noţiunea de privare de libertate 
fiind definită ca orice formă de plasare a persoanei, la ordinul oricărui organ judiciar, administrativ sau al altui 
organ, într-un loc de detenţie de stat sau privat, pe care aceasta nu îl poate părăsi după voia sa, în calitate de 
pedeapsă, sancţiune, măsură procesuală de constrângere, măsură de siguranţă, precum şi ca rezultat al 
dependenţei faţă de o îngrijire acordată sau în baza oricărui alt motiv. Art. 30 pct. 4 din Legea nr. 52 din 
03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), http://lex.iustice.md/md/352794/
2 https://rm.coe.int/16806fbfl2
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tensiuni care necesită a fi abordate din prisma standardelor CPT. CpPT menţionează 
standardele CoE care impune autorităţilor accesul adecvat la asistenţă psihologică şi 
îngrijire psihiatrică trebuie să fie asigurat deţinuţilor.3

10. In urma desfăşurării vizitei, membrii CpPT au obervat un progres, faţă de vizitele 
anterioare, privind informatiile/cunoştintele deţinute de către angajaţii Centrului privind 
mandatul şi rolul Consiliului pentru Prevenirea Torturii. Cu toate acestea, ca şi în vizitele 
anterioare, Consiliul nu a putut observa în cadrul Centrului careva inscripţii/informaţii 
accesibile persoanelor plasate/deţinute ori familiilor acestora privind rolul şi mandatului 
CpPT contrar informaţiei furnizate de MAI ca urmare a Raportului remis de CpPT în 
2018.

III. SITUAŢIA PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERT ATE/DEŢINUTE ÎN 
CADRUL CPTS

11. CpPT a constatat o îmbunătăţire a situaţiei privind neadmiterea deţinerii persoanelor în 
cadrul Centrului mai mult de 6 luni, fapt confirmat prin verificarea Registrelor. Astfel, pe 
parcursul anului 2019 din cele 13 persoane deţinute la momentul vizitei -  7 se aflau mai 
puţin de 30 zile, 1 persoană -  de 2 luni, 2 persoane -  de 3 luni şi 3 persoane -  pînă la 6 
luni.

12. Comparativ cu vizitele anterioare, când majoritatea beneficiarilor au reclamat problema 
deţinerii acestora, fără existenţa vre-unui proces-verbal de reţinere, în oficii neamenajate 
în incinta oficiilor regionale ale Biroului de Migraţie şi Azil sau în incinta oficiilor 
Departamentului Poliţie de Frontieră, la momentul vizitei din 13.09.2019 nu au fost 
identificate astfel de probleme, ori toate persoanele nu au reclamat un astfel de tratament. 
Astfel, ca persoanele odată reţinute, după şedinţele de judecată, sunt plasate direct în 
CPTS, în aceiaşi zi.

13. Din discuţiile cu beneficiarii dar şi cu colaboratorii, CpPT a constatat că accesul la avocat 
a fost repsectat pe perioada atât a reţinerii cât şi detenţiei. Serviciile Avocaţilor sunt 
contractate prin intermediul CNAJGS, dar şi co-facilitate de anumie ONG-uri, ori dispun 
de avocaţi privaţi. Careva reclamaţii cu privire la nerespectarea acestei garanţii nu au fost 
recepţionate. Consiliul constată că există problema accesibilităţii informaţionale şi 
comunicarea cu avocatul în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale, fiind prezente 
alegaţii despre faptul că avocatul este prezent doar la judecată şi nu vizitează persoana in 
Centru. Aceasta persoană fiind analfabetă nu poate scrie o adresare ori plîngere pentru a 
primi explicaţii pe înţeles privind statutul juridic şi viitorul său.

3 „Personalul centrelor de deţinuţi imigranţi are o sarcină anevoioasă. în primul rând, vor fi inevitabil dificultăţi 
de comunicare cauzate de barierele limbilor. în al doilea rând, multe persoane închise vor descoperi că au fost 
private de libertate fără să fie suspecte de nici o infracţiune penală. în al treilea rând, există un risc de tensionare 
a deţinuţilor de diferite naţionalităţi sau grupuri etnice. în consecinţă, CPT-ul acordă o importanţă considerabilă 
selectării serioase şi instruirii adecvate a personalului de supraveghere din centre. Având calităţi bine dezvoltate 
în tehnica comunicării interpersonale, personalul în cauză trebuie să fie familiarizat cu diferitele culturi ale 
deţinuţilor şi măcar câţiva dintre ei să cunoască limbile străine necesare. Apoi, angajaţii trebuie învăţaţi să 
recunoască simptomele posibile la reacţiile la stres ale deţin deţinuţilor (post-traumatice sau induse de 
schimbările socio-culturale) şi să ia măsurile care se impun.” https://rm.coe.int/16806ce907 
https://rm.coe.int/16806fbfl2
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14. Ca şi în cadrul vizitelor anterioare ale CpPT, nu au fost primite careva reclamaţii privind 
informarea despre plasarea persoanelor în CPTS, toate persoanele plasate au avut 
posibilitatea să comunice despre plasarea lor, locul detenţiei. Toate persoanele au acces 
la telefon. Aparatele telefonice sunt plasate în fiecare hol, de la fiecare etaj. Cutile poştale 
sunt accesibile, şi sunt plasate pe scări spre curtea de plimbări. Salutabilă este practica 
administraţiei de a oferi posibilitatea beneficiarilor să contacteze cu familia din ţara de 
origine inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare: Skype, Viber, 
Facebook etc. Totodată, CpPT în continuare constată lipsa Registrelor de evidenţă în acest 
sens. Explicaţia administraţiei este că Regulamentul de funcţionare a Centrului nu prevede 
acest gen de evidenţă.

15. Consiliul în continuare atrage atenţia instituţiilor responsabile asupra faptului că, pentru a 
depăşi dificultăţile privind înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor deţinuţilor imigranţi 
trebuie să li se ofere un document prin care să li se explice procedura care le este aplicată 
şi prin care le sunt exprimate drepturile. Acest document trebuie să fie disponibil în 
limbile cele mai des vorbite de cei implicaţi şi, dacă este necesar, să se recurgă la serviciile 
unui interpret.

16. Acces la medic/verificarea medicală la intrare şi ieşire în continuare nu este asigurată.
Consiliul este îngrijorat de neexecutarea granţiilor fundamentale privind examinarea 
medicală la fiecare intrare şi ieşire din Centru, continuând practica precedentă de asistenţă 
medicală.

17. La momentul vizitei în discuţii au fost identificate două persoane cărora le-a fost stabilit 
diagnosticul infecţie HIV urmare a investigaţiilor. Consiliul salută asigurarea accesului la 
tratament antiretroviral al cel puţin uneia dintre persoane cu consultarea medicului 
infecţionist care ia prescris tratamentul necesar pentru o lună. Cu regret, după finalizarea 
medicamentelor (10 zile anterior vizitei CpPT) nu ia fost asigurată de către CPTS 
tratamentul necesar, iar extrasul privind boala sa şi transferul de caz în legătură cu 
deportarea în altă ţară -  nu a fost asigurat. Consiliul crede că astfel de acţiuni/inacţiuni 
(situaţie) pot fi calificate ca tratament inuman şi degradant.

18. La fel, grav sunt incălcate şi alte prevederi privind controlul transfrontalier al 
tuberculozei, în 2019 fiind diagnosticate două cazuri de tuberculoză (inclusiv una cu 
eliminare de bacili -  infecţioasă). Persoanelor nu le-a fost asigurat tratament 
antituberculos ci, în pofida recomandărilor internaţionale -  au fost deportate fără măsuri 
speciale de control a infecţiei şi fără a le oferi opţiunea de debacilare sub tratament. Astfel, 
au fost expuse riscului de îmbolnăvire multe persoane din jur şi, posibil şi în ţara de 
destinaţie. Consiliul crede că astfel de acţiuni/inacţiuni (situaţie) pot f i  calificate ca 
tratament inuman şi degradant.

19. Condiţii materiale de detenţie. Per ansamblu, CpPT a constat pe parcursul vizitei, ca şi 
în vizitele anterioare, că toate spaţiile vizate se aflau într-o stare salubră. Spaţiile de 
detenţie respectă standardele minime de detenţie atât cu privire la suprafaţă, cât şi aerisire 
naturală//artificială, lumina naturală/artificială etc.
în blocul locativ, etajul 3 este destinat deţinerii beneficiarilor de sex feminin. îmbucurător 
este faptul că printre colaboratorii CPTS îşi desfăşoară serviciul şi angajaţi de gen feminin 
care inclusiv sunt responsabili de monitorizarea şi asigurarea securităţii beneficiarilor din 
acest sector, dar şi desfăşurarea percheziţiilor conform procedurii şi standardelor existente.
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Spaţiile locative sunt mari şi spaţioase, aranjate şi îngrădite. Curtea de plimbări este mare 
şi accesibilă, persoanele beneficiază de plimbări îndelungate. Alimentaţia persoanelor are 
loc prin prestarea serviciilor de catering.
Beneficiarii Centrului au acces la baie, TV. Sunt amplasate spaţii bine amenajate pentru 
ritualuri religioase (aparte pentru creştini şi aparte pentru musulmani).

20. Asistenţa medicală în cadrul Centrului de plasament a străinilor.
în pofida răspunsului MAI nr. 40-291 din 19.09.2018 la Raportul CpPT, care poartă un 
caracter de negare şi formal, reiterăm importanţa soluţionării aspectelor menţionate mai 
jos:

în corespundere cu Ordinul MAI nr.354 din 31.12.2015 cu privire la aprobarea 
Instrucţiunilor de ordine interioară a Centrului de Plasament temprar al străinilor, 
controlul asupra activităţii centrului este în sarcina Biroului migraţie şi azil. Conform 
prevederilor acestei instrucţiuni, personalul medical execută serviciul, de regulă, între 
orele 8.00-17.00, iar în practică personalul medical în statele Centrului nu există, nefiind 
executată această prevedere.

Astfel, prevederile punct. 13 (4) Ordinul MAI nr.354 din 31.12.2015 cu privire la 
aprobarea Instrucţiunilor de ordine interioară a Centrului de Plasament temprar al 
străinilor, cît şi punctul 3 al ordinului MAI nr. 345 din 24.11.2014 cu privire la aprobarea 
instrucţiunii cu privire la modalitatea de îndreptare, recepţionare, investigare medicală şi 
tratament a solicitanţilor de azil, beneficiarilor de protecţie umanitară şi a străinilor 
plasaţi în Centrul de Plasament al Străinilor, prevăd expres realizarea examinării 
medicale primare obligatorii în scopul profilaxiei maladiilor ce pun în pericol sănătatea 
publică (tuberculoza, lues, infecţia HIV, hepatitele virale) cu înregistrarea lor în fişa 
bolnavului de ambulator şi supravegherea medicală ulterioară. Principiul 9 al Principiilor 
de bază ale Organizaţiei Naţiunilor Unite privind tratamentul deţinuţilor prevede că 
"deţinuţii trebuie să aibă acces la serviciile de sănătate disponibile în ţară fără 
discriminare pe baza situaţiei lor juridice", iar serviciile de sănătate din penitenciare 
trebuie să aibă standarde profesionale, etice şi tehnice echivalente cu cele aplicabile 
serviciilor de sănătate publică din comunitate4. Astfel, recomandările internaţionale5 
prevăd expres accesul deţinuţilor la testare la HIV, hepatite virale şi infecţii cu transmitere 
sexuală benevolă in orice moment de aflare in detenţie6. Respectiv, caracterul obligator de 
control a maladiilor infecţioase în locurile de detenţie ţine mai mult de angajamentul 
administraţiei şi impunerea unor proceduri operaţionale standard de realizare, dar fără 
limitarea drepturilor pacientului.

21. Izolatorul disciplinar. Consiliul apreciază eforturile depuse de către angajaţii Centrului 
de a preveni/aplana conflictele sau comportamentul agresiv a persoanelor plasate/deţinute 
prin intermediul discuţiilor/medierii situaţiilor tensionate.
Cu toate acestea, în cadrul Centrului funcţionează izolatorul disciplinar în vederea izolării 
temporare a persoanelor care au încălcat regimul/regulele interne existente în cadrul 
Centrului, iar celelalte etape de aplanare/mediere au fost parcurse. Pentru anul 2019 în 
cadrul izolatorului au fost izolată doar o persoană pentru 3 ore.

4 http://www.who.int/hiv/pub/prisons/prison health/en/
Профилактика, лечение, поддержка и уход в связи с ВИЧ в тюрьмах: стратегия эффективного 

национального от вета. https
://www.unodc.org/documents/russia/Reports/Measures_to_HIV_prevention_injprisons_Part_l_RUS.pdf
6http://www.unodc.org/documents/hiv-
aids/publications/Prisons and other closed settings/2014 WHO UNODC Prisons and Health rus.pdf
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Izolatorul are o suprafaţă suficientă pentru deţinerea persoanei pentru 72 de ore, este dotat 
cu pat, bloc sanitar, are acces la iluminare artificială şi la aerisirea naturală/artificială. Cu 
toate acestea, accesul la lumina naturală este limitat, ori citirea în timpul zilei cu ochiul 
liber nu poate fi asigurat de geamul mic din cadrul izolatorului. De asemenea, blocul 
sanitat din cadrul izolatorului nu este izolat (nu are niciun perete), precum şi este amplasat 
la o înălţime de 3 trepte.

IV. RECOMANDĂRI

Recomandare 2018 Statut Recomandare 2019

1. întreprinderea măsurilor ce se impun de 
articolul 642 al Legii 200/2010 pentru 
eliberarea solicitanţilor de azil din CPTS 
ori de câte ori este cazul şi evitarea 
solicitărilor de prelungire a termenelor de 
aflare în custodie a solicitanţilor de azil.

în proces de 
implementarea

Continuarea implementării

2. Evitarea practicilor de solicitare a 
achitării serviciilor de interprétariat de 
către beneficiari

Implementată Continuarea implementării

3. întreprinderea de măsuri în vederea 
sesizării organelor specializate cu privire 
la respectarea procedurilor de reţinere 
conform Codului de Procedură Penală în 
sensul respectării termenului imperativ de 
3 ore de la reţinere dar şi întocmirea unui 
proces verbal de reţinere. CpPT îşi 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
existenţa cazurilor de reţinere/plasare în 
detenţie provizorie a unei persoane fără a 
se întocmi un proces verbal de reţinere

împlementată Continuarea implementării

4. Identificarea urgentă a măsurilor de 
evitare a plasării în detenţie a 
persoanelor în spaţii neamenajate din 
cadrul oficiilor regionale ale DPF dar şi 
BMA prin crearea spaţiilor special 
amenajate sau referirea către instituţiile 
special destinate deţinerii provizorii.

împlementată Continuarea implementării

5. Revizuirea ordinului MAI nr. 345 din 
24.11.2014 cu privire la aprobarea 
instrucţiunii cu privire la modalitatea de 
îndreptare, recepţionare, investigare 
medicală şi tratament a solicitanţilor de 
azil, beneficiarilor de protecţie 
umanitară şi a străinilor plasaţi în 
Centrul de Plasament al Străinilor şi a 
Ordinul MAI nr. 354 din 31.12.2015 cu 
privire la aprobarea Instrucţiunilor de 
ordine interioară a Centrului de

Neimplementată Recomandare menţinută
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Plasament temprar al străinilor în 
vederea asigurării examinării medicale 
confidenţiale şi a obligativităţii testului 
HIV la plasare.

6. Elaborarea şi aprobarea normelor de 
alimentare pentru beneficiarii Centrului.

Neimplementată Recomandare menţinută

7. Identificarea soluţiilor de afişare pe 
panoul informativ al Instituţiei a 
informaţiei cu privire la mandatul CpPT.

Neimplementată Recomandare menţinută

8. Asigurarea respectării standardului cu 
privire la explicarea drepturilor şi 
obligaţiilor persoanelor deţinute în CPTS 
într-o limbă pe care aceştia o înţeleg 
inclusiv explicarea modalităţilor de 
depunere/expediere a plângerilor în 
adresa Avocatului Poporului, 
Procuraturii, altor instituţii.

A

In curs de 
implementare

Recomandare menţinută

9. Asigurarea examinării medicale la plasare 
in Centru conform Fişei de examinare 
medicală model aprobat.

N eimplementată Recomandare menţinută

11. Asigurarea prezenţei acordului informat 
pentru examinări medicale in limba 
engleză/rusă în vederea înţelegerii de 
către persoană a serviciilor medicale 
prestate şi probele prelevate.

Neimplementată Recomandare menţinută

12. Realizarea testării la HIV şi hepatite 
virale doar benevol, prin consiliere şi 
testare voluntară.

Neimplementată Recomandare menţinută

13. Includerea în activitate a completării 
Registrelor de evidenţă a convorbirilor cu 
rudele, precum şi a plimbărilor realizate.

Neimplementată Recomandare menţinută

14. Respectarea termenului de 30 de 
zile de examinare şi comunicare 
către Avocatul Poporului a 
recomandărilor înaintate de către 
Consiliul pentru Prevenirea 
Torturii.

Asigurarea confidenţialităţii 
documentaţiei medicale şi 
excluderea accesului personalului 
medical la datele medicale ale 
reţinuţilor
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1Elaborarea procedurilor 
operaţionale standard de asigurare a 
accesului şi continuităţii 
tratamentului reţinuţilor cu boli 
infecţioase (tuberculoza, infecţia 
HIV ’ SIDA), inclusiv 
transfrontalier.

15. Revizuirea reglementărilor 
naţionale/sectoriale privind 
activitatea Centrului de Plasament 
Temporar al Străinilor în vedera 
identificării soluţiilor de angajare în 
cadrul Centrului a unui 
medic/asistent medical şi a unui 
psiholog. Având în vedere statutul 
Centrului ca loc de detenţie, în care 
persoanele pot fi deţinute şi până la 
6 luni de zile.

16. Reamenajarea Izolatorului 
Disciplinar din cadrul Centrului: 
eliminarea scărilor pentru avea aces 
la blocul sanitar, izolarea totală 
blocului sanitar, lărgirea ferestrei în 
vederea accesului persoanei 
deţinute la lumina naturală (astfel 
că să poată citi cu ochiul liber).

Data aprobării raportului 26 septembrie 2019
Prin prezenta semnătură, confirmăm că acest raport a fost aprobat prin consens de către 
toţi membrii Consiliului pentru Prevenirea Torturii
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