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Avocat al Poporului pentru drepturile copilului
mun. Chişinău str. Sf. Ţării nr. 16, MD-2020

Stimată doamnă,
In conformitate cu recomandările expediate prin scrisoarea nr. 12-8/23 din 27.03.2020, 

Administraţia Penitenciarului nr.7 Rusca a întreprins un şir de măsuri suplimentare şi 
concrete, în vederea respectării drepturilor deţinuţilor minori şi mamelor cu copii, pe 
perioada stării de urgenţă creată de noul CORONA VIRUS. Alăturat vă informăm că 
actualmente (către 06.04.2020), în cadrul Penitenciarului nr.7 Rusca se deţin trei mame 
cu trei copii cu vîrsta pînă la 3 ani, şi o deţinută minoră.

Astfel pentru prevenirea contaminării cu COVID-19, de către administraţia instituţiei 
au fost întreprinse următoarele acţiuni:
- A fost diminuat la maxim contactul persoanelor din exterior cu deţinutele, fiindu-le 
limitat accesul la întrevederi de scurtă/lungă durată, pe perioada de carantină, înlocuindu- 
le cu întrevederi prin intermediul SOFTWAR-ului SKYPE, care oferă posibilitatea de a 
avea întrevedere video, limitînd contactul interpersonal.
- Zilnic, de trei ori, sunt examinaţi de către personalul medical la prezenţa cărorva 
simptome aleatorii COVID-19, în deosebi termometraţi.
- La necesitate sunt permise colete cu provizii şi pachete cu lucruri de primă necesitate şi 
articole igienice.
- A fost majorat timpul de convorbiri telefonice, fiindu-le acordat suplimentar cîte 5 
minute pentru fiecare convorbire telefonică (către 06.04.2020 li se acordă cîte 25 minute 
la un apel telefonic).
- Suplimentar li se acordă la mamele cu copii lichid dezinfectant, săpun şi scutece pentru 
copii.
- Sectorul unde se deţin mamele cu copii, pe perioada stării de urgenţă, este permanent 
sub monitorizare, fiind interzise intrările altor persoane, decît reprezentanţii 
administraţiei, îndeosebi a sectorului medical şi secţiei reintegrare socială. Plimbările 
mamelor cu copii se efectuiază strict în curtea de joacă, alăturată sectorului fără a 
intersecta alte sectoare, amenajată şi predestinată pentru respectivele activităţi.Către 
06.04.2020 copii cu vîrsta de trei ani nu avem, cel mai mare are vîrsta de 2 ani 8 luni.
Ca urmare celor expuse supra, Vă aducem sincere şi cordiale mulţumiri pentru 
recomandările indicate şi sperăm la o conlucrare fructuoasă pe

Cu profund respect,

ltor
OFICIUL AVOCATULUI POPORULU

Nr. de Intrare

Director,
comisar-şef de justiţie /semnat/ Ion CIUBUC
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