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I. Aspecte generale 

 
Procesul de elaborare a prezentei PPP, a fost inițiat urmare a aprobării la 11 iunie 

curent a listei subiectelor acceptate a fi supuse analizei ex-ante pe parcursul anului 

2014. Astfel, la 08 iulie 2014, prin ordinul MJ nr. 306 a fost aprobată componența 

grupului de lucru pe lîngăMinisterul Justiției pentru elaborarea propunerii de politică 

publică - Dezvoltarea sistemului de deținere în arest preventiv și de escortare a 

persoanelor private de libertate. În cadrul grupului de lucru au participat reprezentanți 

ai instituțiilor publice interesate precum Cancelaria de Stat, Ministerul Afacerilor 

Interne, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generale, Centru pentru 

Drepturile Omului din Moldova,Departamentul instituțiilor penitenciare și sectorului 

neguvernamental precum, Institutul pentru drepturile omului din Moldova și Misiunea 

Norvegiană de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM). 

Suportul metodologic pentru elaborarea prezentei propuneri de politică publică la 

constituit Ghidul metodologic pentru analiza ex-ante a impactului politicilor publice, 

aflat în proces de pilotare de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova. 

Datele utilizate au fost colectate prin demersuri oficiale adresate către autoritățile 

publice (Ministerul Afacerilor interne, Inspectoratul General al poliției, Ministerului de 

Externe și Integrării Europene, Departamentul de administrare judecătorească și 

instituțiile subordonate Departamentului instituțiilor penitenciare).De asemena, aufost 

analizatedatele statisticile întreținute în cadrul sistemului penitenciar, inclusiv din 

Programul de evidență al persoanelor deținute în penitenciare. 

În calitate de suport informațional au fost utilizateși actele normative din 

domeniul vizat și rapoartele de analiză întocmite în acest sens pînă în prezent 

(Raportul"Condiţiile de detenţie preventivă din Izolatoarele Inspectoratelor de Poliţie 

ale RM", elaborat de către IDOM, în anul 2013, Raportul "Combaterea Torturii în 

Republica Moldova", elaborat de către Institutul de Reforme Penale, în anul 2006, 

Studiul legislaţiei şi al practicii aplicării măsurilor preventive şi a altor măsuri 

procesuale de constrîngere, cu accent pe arestul preventiv, arestul la domiciliu şi 

eliberarea pe cauţiune, elaborat în anul 2013, de către Procuratura Generală și Studiul 

"Respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova", 

elaborat cu suportul Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova). 

În contextul analizei au fost vizitate izolatoare de detenție peventivă din 

gestiunea inspectoratelor de poliție Călărași, Nisporeni și Hîncești. 

De asemenea, în cadrul unei vizite de studiu în România, realizată în contextul 

unei activități din Planul de implementare a Strategiei de reformare a sectorului 

justiției s-au elucidat și unele aspecte ale sistemului român de deținere în arest 

preventiv și de escortare a persoanelor private de libertate. 
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…orice persoană reţinută sau arestată trebuie  

tratată cu respectarea demnităţii umane.
1
 

 

II. Descrierea problemei 
2.1 Contextgeneral 

Problema centrală abordată în cadrul prezentei propuneri de politică publică o 

reprezintă - organizarea defectuoasă a sistemului de deținere în arest preventiv şi 

escortare a deţinuţilor, care reprezintă un proces deosebit de complex datorită 

multitudinii de elemente constitutive, inclusiv a diversităţii factorilor ce intervin în 

cadrul acestuia, din momentul reţinerii şi pe întreaga perioadă de detenţie. 

În consecință statul Republica Moldova suportă costuri enorme în privința 

satisfacerii nevoilor de escortare a persoanelor în interes procesual și altor chestiuni ce 

întervin în procesul de executare a măsurilor și pedepselor privative de libertate. 

Comparînd suma de 46 375,50 mii lei, care reprezintă cheltuielile suportate anual 

decătre Guvern, pentru escortarea deținuților (2013), constatăm că, acestea sunt ai mari 

cu cu  50% din cheltuielile alocate pentru alimentarea a acestora ( 2013 – 31 408,00 

mii lei).Ceea ce constituie doar cîte 13,2 lei pe zi pentru un deținut, la situația anului 

2013. 

Pentru o evaluare obiectivă a problemei, considerăm necesar a lista toate 

categoriile escortări care intervin în procesul judiciar și de executare a măsurilor și 

pedepselor privative de libertate, și anume escortarea la: 

a) instanța de judecată pentru examinarea chestiunii de aplicare/prelungire a 

mandatului de arest; 

b) organul de urmărire penală pentru desfășurarea acțiunilor procesualeîn 

temeiul prevederilor Codului de procedură penală al RM și anume: art.104 (audierea ), 

art.113 (confruntarea), art.114 (verificarea declarațiilor la locul infracțiunii), art. 116 

(prezentarea persoanei spre recunoaștere), art. 117 (prezentarea obiectelor spre 

recunoaștere), art. 121 (exhumarea cadavrului), art. 122 (reconstituirea faptei), art. 123 

(experimentul în procedura de urmărirea penală), art. 136 (investigația sub acoperire), 

art. 146 (expertiza de comisie), art. 147 (expertiza complexă), art. 148, 149 și 150 

(expertiza suplimentară și expertiza repetată), art. 152 (internarea în instituția medicală 

pentru efectuarea expertizei); 

c) instanța de judecată pentru desfășurarea ședințelor de judecare a cauzei 

penale; 

d) instituţiile curative (asistență medicală); 

e) obiective de muncă de scurtă durată; 

                                                           

1
Alin. (8) Art.11 Cod de procedurăpenală al Republicii Moldova nr. 22 din  14.03.2003, MonitorulOficial nr. 104-

110, art Nr. 447.   
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f) locul de trai pentru vizitarea rudelor; 

g) punctele de schimb (mijloc de optimizare a cheltuililor de escortare a 

deținuților prin intermediul vagonului special). 

Cu referire la instituțiile responsabile pentru deținerea persoanelor în arest 

preventiv este de menționat că pînă la 01.07.2005
2
, persoanele arestate preventiv 

puteau fi deținute în: 1)izolatoarelede urmărire penalăaleDepartamentului instituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei; 2) izolatoarele de detenţie provizorie ale 

organelor afacerilor interne, în cazulcînd pe teritoriul respectiv nu există un izolatorde 

anchetă penală. Odată cu abrogarea Legii nr.1226 din27.06.1997, cu privire la 

arestarea preventivă, deținerea persoanelor în arest preventiv este de competența 

exclusivă a instituțiilor penitenciare din subordinea MJ. 

Chestiunea privind transferul/preluarea de către MJ a instituţiilor de detenţie 

preventivă de la MAI își are originile în anul 1998,cînd urmare vizitei CPT-lui s-au 

constatat condiții precare de deținere în izolatoarele de detenție provizorie din cadrul 

comisariatelor de poliție și membrii delegației au fost informați despre intenția 

transferării integrale deținerii persoanelor arestate preventiv în responsabilitatea MJ. 

Astfel, urmare a acestui angajament în cadrul vizitei din anul 2001, CPT 

recomandă autorităţilor moldave de a redubla eforturile pentru realizarea, în cel mai 

apropiat timp, proiectului de transfer integral a responsabilităţii asupra învinuiţilor 

Ministerului de Justiţie. În cadrul acestei vizite delegația CPT a reiterat faptul că: IDP-

le ale Ministerului Afacerilor Interne nu vor putea nici odată săofere condiţii de 

detenţie adaptate persoanelor aflate în detenţie provizorie pentru perioade îndelungate, 

adică pentru mai multe luni.
3
 

În scopul, executăriirecomandării CPT, prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 

415-XV din 24.10.2003, privind aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pentru anii 2004-2008, expres s-a preconizat transmiterea 

instituţiilor de detenţie preventivă ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în 

responsabilitatea Ministerului Justiţiei.În acest sens şi pentru executarea prevederilor 

Codului de executare al RM nr.443-15 din 24 decembrie 2004, la 17 noiembrie 2005, 

prin ordin comun al Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei a fost 

constituit un grup de lucru interministerial în sarcina căruia a fost pusă examinarea 

posibilităţilor şi determinarea procedurii de transmitere a Izolatoarelor de detenţie 

provizorie din subordinea MAI în subordinea MJ. Grupul de lucru a concluzionat 

imposibilitatea transferării Izolatoarelor de detenţie provizorie din subordinea MAI în 

subordinea MJ, înaintând propunerea de construcţie a Caselor de arest. 

                                                           

2
Abrogarea Legii nr. 1226 din  27.06.1997, cu privire la arestarea preventivă. 

3
RaportulComitetuluieuropeanpentruprevenireatorturiişipedepselorsautratamentelorinumanesau 

degradante (CPT), înurmaviziteiefectuateîn RM înperioada 10-22 iunie 2001. 
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Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr.113din03.02.2007, cu privire la aprobarea 

Planului de acţiuni prioritare privind implementarea în anul 2007 a Planului de Acţiuni 

Republica Moldova - Uniunea Europeană, s-a stabilit ca în privinţa realizării 

obiectivului de transfer al izolatoarelor de detenţie provizorie (IDP) din jurisdicţia 

Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Ministerului Justiţiei să fie aprobat 

proiectul de hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1624 

din 31 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Concepţiei reformării sistemului 

penitenciar şi Planului de măsuri pe anii 2004-2013 pentru realizarea Concepţiei 

reformării sistemului penitenciar", în vederea creării a opt case de arest, cu o capacitate 

de 250 locuri fiecare, în opt raioane ale republicii. Prin adoptarea HG nr. 738 din 

29.06.2007, s-a stabilit şi termenele de construcţie a caselor de arest în raioanele: 

Glodeni (2008-2009), Comrat (2009-2010), Orhei (2009-2010), Hînceşti (2010-2011), 

Căuşeni (2010-2011), Edineţ (2011-2012), Floreşti (2011-2012) şi Ungheni (2012-

2013). 

În pofida faptului că, ulterior grupul de lucru interministerial a propus 

diminuarea numărului necesar al caselor de arest de la opt la patru, din lipsa 

mijloacelor financiare, pînă în prezent nu a fost construită nici una. Costul unui 

asemenea obiectiv în prezent ar constitui aproximativ 98 mln. lei (sumă care este 

estimată conform documentaţiei de proiect elaborate în anul 2008 şi care necesită a fi 

actualizată la preţurile actuale, de asemenea nu include costurile fundaţiei şi de 

conectare la reţelele de apeduct, canalizare, energie ş.a.). 

În privința escortării deținuților, este de menționat că pînă în anul 1997 toate 

atribuțiile de escortare a persoanelor private de libertate erau de competența poliției
4
 și 

trupelor de carabinieri.
5
 

Prin legea nr. 1374 din19.11.1997, pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative s-au operat modificări la lege cu privire la sistemul penitenciar, prin care la 

dispoziții finale și tranzitorii s-a dispus Guvernului ca pînă la sfîrşitul anului 2001, va 

realiza transmiterea, în etape, de la trupele de carabinieri ale Ministerului Afacerilor 

Interne către Departamentul instituţiilor penitenciare a următoarelor funcţii: a) de 

supraveghere a condamnaţilor - în termenul stabilit de Guvern; b) de escortare şi 

transferare sub escortă a condamnaţilor şi persoanelor arestate - pînă la 31 

decembrie 1998”; c) de pază a instituţiilor sistemului penitenciar şi a obiectelor 

acestora - pînă la 31 decembrie 2001. În acest sens a fost adoptată 

                                                           

4
Legea nr. 416 din 18.12.1990, cu privire la poliţie, art.12, pct.33 - săescortezeşisăţină sub 

pazăpersoanelereţinuteşideţinute. 
5
Legea nr. 806, din  12.12.1991, cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale MinisteruluiAfacerilor 

Interne, art.12 lit.e) escorteazăpersoanelearestate la judecatășiînapoi la locurile de deținere (pînă la 01.01.99); f) 

escorteazăpersoanelecondamnate, de la penitenciare la locurile de muncășiînapoi, asigurăpazaacestoraîntimpullucrului 

(pînă la 01.01.2002). 
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HotărîreaGuvernului nr.796 din 20.08.1997, cu privire la unele măsuri urgente în 

vederea creării condiţiilor necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor sistemului 

penitenciar. Acest document reglementa modul de transmitere a funcţiilor de 

supraveghere, escortareşi transferare sub escortă a condamnaţilor şi 

persoanelordeţinute sub strajă,precumşi de pază a instituţiilorpenitenciare, exercitate 

de trupele de carabinieri aleMinisterului AfacerilorInterne,Departamentuluiinstituţiilor 

penitenciare al Ministerului Justiţiei.Procesul de transferare al atribuțiilor a fost 

organizat în cîteva etapeîn cadrul cărora, MAI trebuia să transmită la MJ (nemijlocit 

DIP) blocurile şi edificiile din orăşelele militare, obiectele de inventar, averea militară, 

mijloacele de comunicaţii şi alte bunuri materiale, necesare pentru îndeplinirea 

funcţiilor de pază, supraveghere şi escortă a contingentului special. Prevederile cu 

privire la preluareaatribuțiilor de escortare se refereau la o a doua etapă din cadrul 

acestui proces: (pînă lasfîrşitul anului 1998), astfel pe măsura completării posturilor şi 

efectivelor, se vor transmite funcţiile de escortare şi transferare sub escortă a 

condamnaţilor şipersoanelor deţinute sub strajă în limitele instituţiilor penitenciare, la 

tribunale, Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie. În acestscop se repartizează 

270 unităţi de state din contul reduceriiefectivului brigăzii a doua de escortă, căreia i se 

retrag aceste funcţii.Fapt reconfirmat prin Hotărîrea Guvernului nr.1119 din 

14.10.2004,privindunelechestiuniceţindeactivitateasistemuluipenitenciar.
6
Necesar de 

menționat că, pînă în prezent nu au fost executate prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 

796, în partea ce vizează transferarea integrală a edificiilor și orășelelor militare și 

tehnicii necesare executării funcțiilor de supraveghere și escortare. 

Astfel, în prezent, capacităţile tehnice şi de personal necesare pentru realizarea 

atribuţiilor de escortare a persoanelor private de libertate, sunt la balanţa instituţiilor 

subordonate Ministerului Afacerilor Interne şi celor din subordinea Departamentului 

instituţiilor penitenciare din cadrul Ministerului Justiţiei. 

Necesitatea examinării în comun a problemei de escortare a deţinuţilor cu unele 

aspecte ale procesului de executare măsurii arestului preventiv este determinată de 

legătura directă dintre capacităţile tehnice şi resurse umane necesare pentru asigurarea 

participării deţinuţilor la acţiuni de urmărire penală şi de judecare a cauzei şi 

amplasarea geografică a locurilor de detenţie.  

Astfel, deși procedural după expirarea termenului de reţinere a persoanei pentru 

72 de ore, aceasta urmează a fi pusă în libertate, fie plasată în detenţie preventivă în 

penitenciare sunt frecvente situaţiile, în care se dețin în instituţiile de detenţie 

subordonate MAI. Aceste situaţii sunt admise, în scopul diminuării numărului de 

                                                           

6
pct.1 prevedecă:  «exercitareafuncţiilor de pază, supraveghereşiescortare a deţinuţilorîncadrulsistemuluipenitenciar, 

la JudecătoriaMilitară, curţile de apelşiCurteaSupremă de Justiţie se efectuează de cătreDirecţiatrupelor de pază, 

supraveghereşiescortare, organ cu statut de persoanăjuridică, subordonatDepartamentuluiInstituţiilorPenitenciare». 
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escorte, respectiv cheltuielilor de escortare, de la instituţii de detenţie preventivă ale 

MJ, către autorităţile ce au dispus prezentarea persoanelor private de libertate. 

Pentru realizarea sarcinilor ce revin instituţiilor subordonate MAI, acestea dispun 

de unităţi de personal în număr de 400 de funcţii (anexa 1), 37 unităţi de transport, 

respectiv de alocaţii de la buget pentru funcţionarea acestora în sumă de aproximativ 4 

mln. lei, inclusiv de izolatoare de detenţie provizorie în 33 de localităţi, care sunt 

utilizate pentru pentru deţinerea temporară a persoanelor arestate preventiv (anexa2). 

Acestea sunt utilizate pentru evitarea situaţiilor de transportare repetată în faţa 

organului de urmărire penală sau instanţei de judecată de la izolatoarele de urmărire 

penală, care sunt amplasate la distanţe mai mari. De menţionat că, unităţile de personal 

şi mijloacele de transport sunt repartizate proporţional tuturor inspectoratelor 

teritoriale de poliţie. Urmare a efectuării unei analize a transferurilor efectuate de unele 

instituţii subordonate MAI, în perioada 01.01.2014 – 01.07.2014, am constatat că 593 

de persoane preluate din penitenciarele cu statul de izolator de urmărire penală au fost 

deţinute în izolatoarele de detenţie provizorie de la o zi pînă la 50 de zile și mai mult.  

Pentru sarcinile ce revin serviciilor de escortă specializate subordonate MJ, 

pentru prezentarea deţinuţilor la Judecătoria Militară, curţile de apel şi Curtea Supremă 

de Justiţie, în prezent sunt alocate 103 funcţii de escortare pentru Batalionul de escortă 

a Direcţiei trupelor de pază, supraveghere şi escortare, dintre care câte 16 funcţii 

pentru plutoanele de escortare de pe lângăpenitenciarelenr.5-Cahul şi nr.11-Bălţi, în 

celelalte penitenciare escortările sunt realizate de personalul serviciului pază, prin 

eliberarea acestora de la executarea serviciului în penitenciar sau atragerea acestora în 

serviciu din contul timpului de odihnă, prin intermediul a 30 mijloace de transport. De 

menţionat că, în prezent doar patru instituţii din subordinea Ministerului Justiţiei pot 

deţine persoane arestate preventiv, acestea sunt dislocate în mun. Chişinău, mun. Bălţi, 

mun. Cahul şi oraşul Rezina. 

Necesitatea intervenţiei în domeniul eficientizării sistemului de escortarea 

deţinuţilor, este determinată de o multitudine de efecte sistemice negative, care s-au 

reconfirmat în rezultatul desfăşurării prezentului exerciţiu ex-ante. Astfel, urmare a 

examinării informaţiilor colectate din cadrul subdiviziunilor direct implicate în acest 

proces, necesită a fi listate consecinţele funcţionării actualului sistem de escortare, al 

deţinuţilor: 

- număr mare de escortări dispuse a fi realizate fără o coordonare prealabilă cu 

capacităţile efective ale subdiviziunilor de escortă; 

- transportarea deţinuţilor contrar regulilor de separare a acestora;  

- practici diferenţiate privind dispunerea aducerii în faţa instanţelor de apel a 

persoanelor arestate preventiv; 

- aglomerarea mijloacelor de transport destinate escortării deţinuţilor; 

- cazuri frecvente de organizare a escortării deţinuţilor cu implicarea peste orele 
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de program a colaboratorilor; 

- termene lungi de aflare a persoanelor în arest preventiv; 

- aglomerarea spaţiilor de detenţie destinate deţinerii persoanelor în arest 

preventiv; 

- deţinerea preveniţilor în izolatoarele de detenţie provizorie a inspectoratelor 

de poliţie contrar prevederilor art. 303 al Codului de executare; 

- număr mare de escortări către organul de urmărire penală şi instanţa de 

judecată; 

- costuri mari pentru organizarea prezentării arestaţilor preventiv în faţa 

organului de urmărire penală şi de judecare a cauzei; 

- nemulţumiri din partea persoanelor arestate preventiv în privinţa condiţiilor 

de detenţie şi de escortare. 

În aceste condiţii grupul de lucru a stabilit că, actuala situaţie se datorează 

următoarelor cauze: 

- reglementare insuficientă a domeniului escortării deţinuţilor şi de executare a 

măsurii arestului preventiv; 

- mecanist ineficient de interacţiune dintre autorităţile care dispun/ execută 

escortarea deţinuţilor şi cele ce asigură deţinerea persoanelor în arest preventiv; 

- absenţa unor recomandări metodologice în privinţa diminuării costurilor 

pentru escortarea deţinuţilor (inclusiv a unei Hotărîri explicative/Recomandări a 

Plenului CSJ); 

- acoperire geografică insuficientă cu instituţii pentru deţinerea persoanelor în 

arest preventiv, pentru deservirea eficientă a organelor de urmărire penală şi instanţelor 

de judecată; 

- spaţii insuficiente în cadrul instanţelor de judecată destinate persoanelor 

arestate preventiv pentru aşteptarea prezentăriiîn faţa instanţei; 

- număr insuficient de personal destinat escortării persoanelor arestate 

preventiv; 

- număr mare de persoane arestate preventiv; 

- număr insuficient alautospecialelor pentru escortarea deţinuţilor, cu 

posibilităţi de separare a acestora pe categorii; 

- auto speciale amenajate necorespunzător; 

- inexistenţa unui sistem electronic de citare a persoanelor deţinute; 

- inexistenţa unui sistem de video conferinţe, prin intermediul cărora să poată fi 

organizată prezenţapersoanelor deţinute în şedinţe de judecată; 

- obligativitatea soluţionării de către instanţa de judecată a chestiunilor cu 

privire la executarea pedepsei doar în sediul instanţei de judecată. 

În continuare, pentru o descriere amplă și obiectivă a problemei prezentei 

propuneri de politici publice prezentăm și informația privind detalierea unor cauze 
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specifice ale problemei examinate. 

 

2.2 Aspecte specifice ale sistemului actual de deținere în arest preventiv și 

de escortare  a deținuților 

2.2.1 Reglementare insuficientă a procesului de escortare a deținuților și a 

unor aspecte privind executarea măsurii arestului preventiv 

În prezent sarcinile de escortare pentru faza de urmărire penală şi de judecare a 

cauzei în fond revine instituţiilor subordonate MAI, acestea se realizează în temeiul 

prevederilor alin. (3) art.304 al Codului de executare, care prevăd că, «la cererea 

organului de urmărire penală, a judecătorului de instrucţie sau a instanţei de 

judecată, administraţia locului de arest preventiv transmite prevenitul subdiviziunii de 

escortă a poliţiei judiciare pentru a fi adus în faţa autorităţii respective».  

Competențele instituțiilor subordonate Ministerului Justiției în privința escortării 

deținuților sunt reglementate de Hotărîrea Guvernului nr.1119 din 

14.10.2004,privindunelechestiuniceţindeactivitateasistemuluipenitenciar, care la pct.1 

prevede că:«exercitarea funcţiilor de pază, supraveghere şi escortare a deţinuţilor în 

cadrul sistemului penitenciar, la Judecătoria Militară, curţile de apel şi Curtea 

Supremă de Justiţie se efectuează de către Direcţia trupelor de pază, supraveghere şi 

escortare, organ cu statut de persoană juridică, subordonat Departamentului 

Instituţiilor Penitenciare». 

S-a constatat că, reglementările actuale nu delimitează clar atribuțiile în 

domeniul escortării deținuților de către subdiviziunile specializate din subordinea 

MAI, deoarece prevederile Codului de executare enunțate mai sus, le cuprind și pe cele 

ale HG nr.1119 din 14.10.2004. În aceste condiții sunt frecvente cazurile în care 

judecătorii curților de apel dispun aducerea în fața instanței a persoanelor private de 

libertate serviciilor subordonate MAI. 

În aceste condiții constatăm intențiile Ministerului Afacerilor interne și 

Ministerului Justiției în privința organizării unei intervenții coordonate pentru 

instituirea unui sistem eficient de escortare și executare a măsurii arestului preventiv.
7
 

Totuși, în demersul său MAI menţionează despre lipsa de competenţe în a 

escorta deţinuţii, și a faptului că, în cadrul acesteia nu există o subdiviziunecu 

denumirea poliție judiciară. În aceste condiții am examinat structura organizatorică a 

Ministerului Afacerilor Interne de la data aprobării Codului de executare, am constatat 

                                                           

7
Demersul MAI nr.22/565 din 18.02.2013, cătreGuvernulRepublicii Moldova, înprivințacoordonăriiprocesului de 

soluționare a conflictului de competenţăprivindescortareadeţinuţilorîninstanţa de judecată, 

prezentîndmotivulcăpotrivitCodului de executare art. 304 alin. (3) atribuțiile de escortarerevinpoliţieijudiciare, 

subdiviziune care nu existăîncadrul MAI. Srisoarea MJ nr. 01/2610 din 26.03.2013 MAI, 

despresusținereanecesitățiicreăriiunuigrup de lucruinterministerial sub egidaCandelariei de Stat 

pentrusoluționareaconflictului de competență.  
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că atît în Hotărîrea Guvernului nr. 844,din 30.07.1998, cu privire la structura 

organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne, 

inclusiv conformmodificărilor şi completărilor operateprin Hotărîrea Guvernului 

nr.539 din 06.06.2005, era instituită și funcționa Direcția generală poliție judiciară. 

Aceasta fiind exclusă din din structura organizatorică a MAI prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 279 din17.03.2006. 

Concomitent este de menționat că,atît prevederile art. 21 lit. k) al Legii nr. 320 

din 27.12.2012 cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului, intrată în vigoare 

la 05.03.2013, cît şi dispoziţiile anterioare prevăzute de pct. 33 art. 12 al Legii cu 

privire la poliţie nr. 416 din 18.12.1990, una din atribuţiile sale a fost şi rămîne - 

escortarea persoanelor reţinute şi deţinute. 

De menționat că, dificultăţile în domeniul organizării executării arestului 

preventiv şi de escortare a deţinuţilor au intervenit imediat după abrogarea la 01.07.05, 

a Legii nr.1226 din 27.06.1997, cu privire la arestarea preventivă, care permitea ca în 

cazul cînd pe teritoriul respectiv nu există un izolatorde urmărire 

penală,persoanelereţinute, bănuite de săvîrşirea unei infracţiuni, precum şi învinuiţii şi 

inculpaţii arestaţi, în cazul în care este necesar de a se efectua acţiuni de urmărire 

penală penală sau dezbateri judiciare, sînt deţinuţi în izolatoarele de detenţie provizorie 

ale organelor afacerilor interne. 

Respectiv, prin această modificare a fost abrogat temeiul legal de deţinere în 

izolatoarele MAI a persoanelor arestate, datorită condiţiilor precare de detenţie care nu 

puteau garanta condiţii minime de detenţie. 

Pînă în anul 2006, izolatoarele de detenţie provizorie subordonate MAI, au 

activat în conformitate cu cerinţele ordinului MAI nr. 5 din 05.01.2004 „Cu privire la 

modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de pază, escortare şi deţinere a 

persoanelorreţinute şi arestate în izolatoarele de detenţie provizorie”. Ordin ce a fost 

elaborat în baza Legii nr.1226-XIII din 27.06.1997, „Cu privire la arestarea 

preventivă”. În condiţiile în care izolatoarele de detenţie provizorie au fost lipsite de 

temei legal de funcţionare, Ministerul Afacerilor Interne a intervenit în anul 2012, cu 

propuneri de completare a Codului de executare al Republicii Moldova, astfel ca în 

prezent la art.175
1
, să fie reglementat ca reţinerea, în calitate de măsură procesuală de 

constrângere, de pînă la 72 ore, se vaasigura în izolatoarele de detenţie provizorie cu 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a condiţiilor adecvate 

de deţinere.  

Astfel, fiind asigurat cadrul legal de funcționare al izolatoarelor de detenție 

provizorie din subordinea MAI și în condiţiile în care în republică funcţionează doar 

patru izolatoare de urmărire penală, pentru deţinerea persoanelor în arest preventiv, 

considerăm oportun utilizarea acestui fapt, în procesul de identificare a opțiunilor de 

intervenție.  



 
 

13 

 

 

2.2.2 Mecanism ineficient de interacţiune dintre autorităţile care dispun/ 

execută escortarea deţinuţilor şi cele ce asigură deţinerea persoanelor  

O cauză de asemenea importantă a deficienței sistemului actual de escortare a 

deținuților o reprezintă lipsa unui mecanism de interacțiune dintre: a) autoritățile care 

dispun escortarea persoanelor, b) asigură deținerea și c) a celor care execută 

dispozițiile de prezentare a deținuților. În această privință nu se ține cont de: locul 

aflării persoanei arestate, itinerarul de efectuare a escortărilor planificate, capacitățile 

efective de executare a dispozițiilor de prezentare a persoanelor arestate. În aceste 

condiții se constată lipsa unei rețele eficiente de transferarea a deținuților, prin urmare 

intervin situații în care resursele financiare și de personal sunt utilizate ineficient 

determinînd efectuarea de cheltuieli nejustificate (ex.deținutul X se deține la Penitenciarul 

nr.5-Cahul, Curtea de apel Chișinău dispune ca în termeni restrînși,Inpectoratulde poliție Hînceștisă 

asigure aducerea deținutului pentru acțiuni judiciare.Serviciul de escortare urmează să se deplaseze 

pe direcția Hîncești – Cahul – Chișinău –Hîncești, avînd un parcurs de aproximativ 400 de km. În 

cazul unei coordonări eficiente/din timp, s-ar fi procedat astfel: dispunerea DTPSE a prezenta 

deținutul în Curtea de apel Chișinău, în această situație DTPSE ar fi organizat demersurile necesare 

ca persoana arestată să fie transferată la Penitenciarul nr. 13-Chișinău, prin intermediul vagonului 

special, de unde ar fi escortat la instanță și s-ar fi parcurs cu autospeciala doar distanța de 

aproximativ 40 km). 

Aceste situații determină prezențanumărului mare de escorte necesare de realizat, 

fapt care generează, cazuri frecvente de implicare a colaboratorilor peste orele de 

program. Cu toate acestea, seviciile de escortă pot fi și penalizate pentru,neexecutarea 

ordonanţei sau încheierii de aducere silită sau tergiversarea nejustificată privind 

executarea hotărîrii de aducere silită sau neanunţarea despre imposibilitatea executării 

acestei hotărîri.
8
 

Un alt aspect al interacțiunii ineficiente al autoritățilorce dispun aducerea 

persoanelor pentru acțiuni procesuale cu instituțiile ce asigură deținerea persoanelor în 

arest preventiv este faptul că,în prezent nu sunt indicate acțiunile procesuale care 

obligatoriu să fie efectuate de către organul de urmărire penală și instanța de judecată 

în spații special amenajate din cadrul instituțiilor de detenție. Acest fapt ar genera 

excluderea situațiilor de abuz și încălcare de drepturi în timpul escortării (separare pe 

categorii, hrană, condiții termice critice, aglomerare ș.a.), cheltuieli financiare 

                                                           

8
ManualulJudecătoruluipentrucauzepenale / MihaiPoalelungi, Igor Dolea, Tatiana Vîzdoagă [et al.]; coord. ed.: 

MihaiPoalelungi [et al.]. Ed. I. – Ch. : S. n., 2013 (Î.S. F.E.-P. «Tipografia Centrală»). –p.221. 

(ex.prinîncheiereaColegiului penal al Curţii de ApelChişinău din 22 noiem brie 2011, înbaza art.201 alin.(4) pct.2) CPP, 

s-a dispusaplicareaînprivinţaComandantuluiBatalionului de escortă al Direcţieitrupelor de pază, supraveghereşiescortare, 

C. P., a amenziijudiciareînmărime de 25 unităţiconvenţionalepentrucă a comis o 

abatereîncursulproceselorpenaleînprivinţacondamnaţilor: C. P., S. M., B. A. şialţii, manifestatăprinfaptulcă „... la data de 

22.11.2011, condamnaţiisus-indicaţi au fostescortaţi la Curtea de Apel, mare întîrziere, la orele 11.20 şiintroduşiînsala de 

şedinţe la orele 11.30”, decipentruneexecutareacerinţelorinstanţei de apelprivindescortareainculpaţilorarestaţi, întermene 

fixe, înşedinţă). 
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nejustificate pentru transport și personal. În lista acțiunilor procesuale care să fie 

desfășurate în spații special amenajate din penitenciare se consideră necesar a fi 

incluse:audierea de către organul de urmărire penală și chestiunile care urmează să fie 

soluţionate de către instanţă la executarea pedepsei precum:liberarea condiţionată de 

pedeapsă înainte de termen (art.91 din CP);  înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă 

cu o pedeapsă mai blîndă (art.92 CP); liberarea de la executarea pedepsei penale a 

persoanelor grav bolnave (art.95 CP);  amînarea executării pedepsei pentru femeile 

gravide şi femeile care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani (art.96 CP); schimbarea 

categoriei penitenciarului (art.72 din Codul penal). 

 

2.2.3 Utilizarea insuficientă a tehnologiilor informaționale în activitatea 

organelor judiciare 

Escortarea deţinuţilor la organul de urmărire penală şi instanţele de judecată în 

mare parteeste realizată prin intermediul transferurilor directe dispuse a fi efectuate 

fără o consultare prealabilă a posibilităţilor de executare a acesteia.  

În această privință se constată lipsa unui sistem electronic de citare a 

deţinuţilorrespectiv de înregistrare automată a acestora pentru generarea informaţiei 

privind zilele în care poate fi asigurată prezentarea în faţa autorităţii solicitante.  

Aceasta în condițiile în care atît sistemul penitenciar cît și sistemul judecătoresc 

dispun de sisteme informaționale care pot fi complementate cu module operaționale 

noi care să poată fi interfațate. 

De asmenea, nu sunt implementate tehnologiile informaționale în privința 

asigurării prezenței deținuților în ședințele de judecată prin intermediul 

teleconferințelor. În acest sens, Codul de procedură penală nu prevede posibilitatea 

audierii persoanelor deținute prin intermediul teleconferințelor, nici lista procedurilor 

judiciare pentru care ar puteafi utilizată această posibilitate tehnică (excepție fiind 

audierea martorilor).Utilizarea acestei posibilități tehnice este necesară datorită 

faptului că, în unele categorii de cauze eforturile depuse pentru aducerea persoanei în 

fața instanței de judecată nu se justifică. De asemenea, datorită numărului sporit de 

persoane private de libertate aduse zilnic la instanță. În acest sens este de menționat 

că,14 instanțe nu dispun de spații de așteptare pentru deținuți;12 instanțe au doar cîte o 

cameră de așteptare, 6 au cîte două și 13 instanțe au cîte trei și mai multe camere de 

așteptare. Aceste încăperi sînt mici și permit găzduirea unui număr limitat de persoane. 

De regulă, pe parcursul zilei aici seaflă un număr sporit de deţinuţi care sînt escortaţi 

în instanţele judecătorești pentru examinarea cauzelor penale în care figurează. În 

aceste încăperi e greu de respirat, datorită faptului că majoritatea persoanelor 
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fumează
9
. 

                                                           

9
Centrulpentrudrepturileomului din Moldova,RaportprivindrespectareadrepturiloromuluiînRepublicaMoldova înanul 

2011. 
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2.3  Arborele problemei  
Număr mare de escortări 

dispuse a fi realizate fără 

o coordonare prealabilă 

cu capacităţile efective 

ale subdiviziunilor de 

escortă 

Practici diferenţiate 

privind dispunerea 

aducerii în faţa 

instanţelor de apel a 

persoanelor arestate 

preventiv 

Cazuri frecvente de 

organizare a escortării 

deţinuţilor cu 

implicarea peste 

program a 

colaboratorilor 

Termene lungi de 

aflare a persoanelor în 

arest preventiv 

Număr mare de 

escortări către organul 

de urmărire penală şi 

instanţa de judecată 

Număr mare de 

persoane în privinţa 

cărora s-a aplicat 

măsura arestului 

preventiv 

Număr sporit de cazuri de 

atragere în serviciu peste 

program a colaboratorilor 

pentru organizarea excortării 

deţinuţilor 

Transportarea deţinuţilor 

contrar prevederilor de 

separare a acestora 

Aglomerarea 

mijloacelor de 

transport destinate 

escortării deţinuţilor 

Aglomerarea spaţiilor 

de detenţie destinate 

deţinerii persoanelor în 

arest preventiv 

Deţinerea preveniţilor 

în izolatoarele de 

detenţie provizorie a 

inspectoratelor de 

poliţie contrar 

prevederilor art. 303 al 

Codului de executare 

Costuri mari pentru 

organizarea prezentării 

arestaţilor preventiv în 

faţa organului de 

urmărire penală şi de 

judecare a cauzei 

Nemulţumiri din 

partea persoanelor 

arestate preventiv în 

privinţa condiţiilor de 

detenţie şi de 

escortare 

 

  

Organizare defectuoasă a sistemului de deținere în 

arest preventiv şi escortare a deţinuţilor  

  

    

Reglementare 

insuficientă a 

domeniului executării 

măsurii arestului 

preventiv  

Aplicare insuficientă 

a măsurilor 

alternative la arestul 

preventiv 

Densitate mică a 

instituțiilor destinate 

deţinerii persoanelor în 

arest preventiv  

Spaţii insuficiente în 

cadrul instanţelor de 

judecată destinate 

persoanelor arestate 

preventiv pentru 

aşteptarea orei de 

prezentare în faţa 

instanţei 

Număr insuficient de 

personal destinat 

escortării persoanelor 

arestate preventiv 

Inexistenţa unui 

sistem electronic de 

citare a persoanelor 

deţinute 

 

 

Obligativitatea soluţionării 

de către instanţa de judecată 

a chestiunilor cu privire la 

executare a pedepsei doar în 

sediul instanţei de judecată  

Mecanist ineficient de 

interacţiune dintre 

autorităţile care dispun/ 

execută escortarea 

deţinuţilor şi cele ce 

asigură deţinerea 

persoanelor în arest 

preventiv  

Absenţa unor 

recomandări 

metodologice în 

privinţa diminuării 

costurilor pentru 

escortarea 

deţinuţilor 

Auto speciale 

amenajate 

necorespunzător 

Practici sporadice de 

organizare a 

audierilor organului 

de urmărire penală în 

izolatoarele de 

urmărire penală 

Număr insuficient de 

mijloace de transport 

specializate pentru 

escortarea deţinuţilor, cu 

posibilităţi de separare a 

acestora pe categorii 

Inexistenţa unui sistem 

de video conferinţe, 

prin intermediul cărora 

să poată fi organizată 

prezenţapersoanelor 

deţinute în şedinţe de 

judecată  

 

 

2.4 Beneficiarii politicii 

 Deţinuţii;  

 Personalul de escortare din penitenciare, şi instituţiile subordonate MAI; 

 Instanţele de judecată; 

 Organele de urmărire penală. 
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III. Scopul şi obiectivele politicii publice 
 

Obiectiv general: Sistem eficient de escortare deţinuţilor şi de deținere a 

persoanelor în arest preventiv. 

Obiectiv 1: Cadru normativ modificat în privinţa reglementării clare a 

responsabilităţilor instituţiilor specializate subordonate MAI şi MJ în procesul escortării 

persoanelor arestate preventiv, către anul 2016. 

Obiectiv 2: Diminuarea cu 30% a numărului escortărilor pentru acțiuni 

procesuale, către anul 2017. 

Obiectiv 3: 100 % penitenciare dispun de personal propriu de escortare, către 

anul 2018.  

Obiectiv 4: 100 % autospeciale utilizate pentru escortarea deținuților dispun de 

condiții de separare pe categorii, ventilare și încălzire, către anul 2018. 

Obiectiv 5: 0 % spaţii aglomerate cu persoane arestate preventiv, către anul 2020. 
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IV. IDENTIFICAREA OPŢIUNILOR 
 

 

4.1 Aspecte generale 

Pentru identificarea celor mai bune opțiuni pentru soluționarea problemei a fost 

utilizată informația privind experiența internațională și specificul național al sistemului 

de escortare și deținerea a persoanelor în arest preventiv. 

Alternativele de intervenție propuse în grupul de lucru au fost examinate prin 

prisma intervenției reale pe care pot să o producă în privința soluționării problemei 

abordate. Astfel, diferențierea opțiunilor propuse se referă la instituiriea modelelor 

diferite de organizare a deținerii în arest preventiv și de escortare a deținuților, prin 

repartizarea diferită a responsabilităților istituțiilor specializate din subordinea MAI și 

MJ.  

 

4.2 Opţiuni propuse pentru examinare 

În urma analizei efectuate s-au conturat următoarele opţiuni: 

Opţiunea 0.Status Quo; 

 

Opţiunea 1. Transferarea integrală a responsabilităţilor de escortare a deţinuţilor 

şi deținere a arestaților preventiv din responsabilitatea MAI în cea a MJ; 

 

Opţiunea 2. Sistem mixt de escortare a deținuților și de deținere în arest 

preventiv. 
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V. ANALIZA OPŢIUNILOR DE SOLUŢIONARE A 

PROBLEMEI 
 

5.1 Status Quo (Opţiunea 0) 

5.1.1 Descrierea opţiunii 

Caracteristic acestei opţiuni este intervenţia în procesul de reorganizare a 

sistemului de escortare şi executare a arestării preventive, în limita prevederilor 

documentelor de politici pe domeniul de activitate ale sistemului penitenciar și 

subdiviziunilor subordonate MAI, precum și activităților comune pe opțiuni.  

Pe domeniul activității sistemului penitenciar, acestea sunt cuprinse în Hotărîrea 

Guvernului nr.1624 din 31 decembrie 2003 „Cu privire la aprobarea Concepţiei 

reformării sistemului penitenciar şi Planului de măsuri pe anii 2004-2020 pentru 

realizarea Concepţiei reformării sistemului penitenciar", care a preconizat construcţia a 

8 case de arestanexa 3. 

Totuși, încondiţiile în care nu au fost alocate mijloace financiare pentru 

demararea lucrărilor de construcţie a caselor de arest, acestea rămîn a fi nişte 

obiectivede lungă durată şi cu termen nedeterminat de realizare.  

Concomitenct, în contextul implementării acțiunii nr.6.4.2.3 

«Elaborareaşiimplementareaplanurilordeconstrucţiesaureconstrucție a 

sediilorinstituțiilordedetenţie», din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 

reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, vor fi desfășurate acțiuni și în 

privința: 

- creării unui sector de detenție preventivă pe lîngăPenitenciarul nr.3-Leova; 

- construcția Casei de arest în mun. Bălți; 

- achiziția autospecialelor pentru escortarea deținuților (în anul 2014 au fost 

procurate 4 în sumă de 1 897,20 mii lei, de asemenea este preconizat ca pentru anii 

2015-2017, să fie achițiționate încă 15 autospeciale). 

De asemenea, în temeiul Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcţie a 

penitenciarului din Chişinău (ratificat prin Legea nr. 295 din 12.12.2013), urmează ca în 

termen de pînă în anul 2018, să fie construită o nouă instituției de detenție preventivă cu 

o capacitate de 1600 de persoane. 

Prin urmare, vor interveni schimbări pozitive în privința îmbunătățirii condițiilor 

de detenție pentru persoanele, care vor fi deținute în înstituțiile din subordinea MJ, 

inclusiv în privința condițiilor de escortare a acestora la instanțele de apel. Totuși, 

densitatea instituțiilor de detenție preventivă din subordinea MJ, va spori doar cu o 

singură instituției de detenție preventivă (sectorul specializat din cadrul Penitenciarului 

nr.3-Leova), care va putea deservi doar trei centre raionale. 
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5.1.2 Impactul administrativ 

În condiţiile neintervenţiei în privinţa modificării cadrului normativ va continua 

practica pasării/declinării de responsabilităţi de la instituţiile subordonate MAI către 

cele din subordinea MJ şi vice versa. Prin urmare, se vor menţinenesoluţionate 

ambiguităţile normative, ce au favorizat permanent apariţia unor dificultăţi în activitatea 

cotidiană a escortării persoanelor private de libertate. 

În aceste condiţii se va menţine numărul mare de misiuni de serviciu pentru 

escortarea deţinuţilor, care necesită cheltuieli suplimentare pentru personal şi de 

utilizare a autospecialelor.  

Pe domeniul activităţii serviciilor de escortă din subordinea MJ, înfiinţarea 

recentă a celor 2 (două) companii regionale: NORD şi SUD, precum şi achiziţionarea 

unor mijloace de transport, vor contribui în domeniul exercitării atribuţiilor ce le revin 

la momentîn privința escortării persoanelor private de libertate în limitele sistemului 

penitenciar, la curţile de apel, Curtea Supremă de Justiţie şi Judecătoria Militară.  

Respectiv, de competența subdiviziunilor subordonate MAI, vor rămîne 

escortările deţinuţilor în organele de urmărire penală și instanțele de fond indiferent de 

nivelulul instanței.  

În continuare, escortările planificate vor fi efectuate conform graficului stabilit 

prin Ordinul Directorului Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr.135 din 05 mai 

2014, cu privire la aprobarea graficului deplasării gărzilor feroviare şi auto planificate 

pe itinerarele de escortare stabilite. Iar, escortările directe şi speciale se vor realiza 

necoordonat în baza hotărârilor judecătoreşti, pentru asigurarea prezentei deţinuţilor în 

şedinţele de judecată, fapt ce va genera în continuare cheltuieli financiare exagerate.  

Majoritatea escortărilor executate de către penitenciare se vor realiza prin 

intermediul colaboratorilor ce au alte sarcini și atribuții în penitenciar.  

 

5.1.3 Impactul financiar 

Pentru evaluarea complexităţii procesului actual de escortare a deţinuţilor, 

respectiv a categoriilor de cheltuieli ce intervin în cadrul acestuia s-a utilizat informaţia 

prezentată laanexa nr. 4. 

De menționat că, pentru executarea misiunilor de escortare a deținuților, anual  

sistemului penitenciar suntutilizate aproximativ 16 600,00 mii lei, dintre care 

aproximativ 5 000,00 mii lei, pentru organizarea activității batalionului de escortare a 

DTPSEși aproximativ 11 600, mii leipentru escortele organizate de penitenciare, dintre 

care aproximativ 11 000,00 mii lei sunt costuri de personal implicat din cadrul altor 

servicii ale penitenciarului. Datorită faptului că, în penitenciare nu există personal 

încadrat pentru cu atribuții exclusive de escortare a deținuților. În cest sens pentru 

exercitarea sarcinilor actuale ce revin sistemului penitenciar este estimat un deficit de 
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aproximativ 200 de funcții de personal de escortare (în mediu cîte 12 unități pentru 

fiecare penitenciar). 

Pentru executarea misiunilor de escortare a persoanelor private de libertate 

subdiviziunile subordonate MAI, necesită finanțare anuală de 22 000,00 mii lei, dintre 

care: costuri de personal - 18 000, 00 mii lei și 4 000,00 mii lei costuri asigurare 

funcționare mijloace de transport.  

 

Costul preliminar pentru implementarea prezentei opțiuni este de 145 956,50mii 

lei. Acesta se referă doar la categoriile de cheltuieli, care pot face diferența între opțiuni. 
 

Nr. Categorii de costuri Anul I (mii lei) Anul II (mii 

lei) 

Anul III (mii 

lei) 

Total (mii lei) 

1.  *Costuri de personal pentru 103 

colaboratori implicați la escortarea 

deținuților la instanțele de apel 

Curtea Supremă de Justiție, 

Judecătoria militară (103 unități de 

personal*4500 lei salariu calculat*13 

salarii) 

6 025,50 6 025,50 6 025,50 18 076,50  

2.  *Costuri de personal pentru 

acoperirea deficitului de 200 funcții 

pentru servicii specializate de 

escortare din cadrul penitenciarelor 

(200 unități de personal*4500 lei 

salariu calculat*13 salarii) 

11 700,00 11 700,00 11 700,00 35  100,00 

3.  Achiziție autospeciale 2500,00 2500,00 2280,00 7280,00 

4.  *Asigurare funcționare autospeciale 1 250,00 1 250,00 1 250,00 3 750,00 

5.  *Mijloace speciale 100,00 100,00 100,00 300,00 

6.  *Alimentarea cu combustibil și 

întreținerea tehnică a unităților de 

transport (MAI); 

4000,00 4000,00 4000,00 12 000,00 

7.  *Costuri de personal subdiviziuni 

MAI 

23 400,00 23 400,00 23 400,00 70 200,00 

Total (mii lei) 48 975,50 48 975,50 44 755,50 147706,50 

Notă: Cu semnul * sunt marcate categoriile de costuri ce necesită a fi suportate anual după implementarea 

opțiunii (46 475,50 mii lei). 

De menționat că, toate categoriile de cheltuieli sunt incluse în proiectul Cadrul 

bugetar pe termen mediu (2015-2017), cu excepția sumei de 2 280,00 mii lei. 

 

5.1.4 Impactul social 

Instituţiile de detenţie preventivă/provizorie se vor confrunta în continuare cu 

dificultăţi în privinţa respectării normelor minime de cazare a persoanelor arestate, în 
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acest sens pe termen mediu (aproximativ 5 ani
10

), astfel se va menţine fenomenul 

agrlomerării spaţiilor de detenţie și neîntrunirii condițiilor minime. Aceeaşi situaţie va fi 

prezentă şi în privinţa condiţiilor de transportare a deţinuţilor, care nu întotdeauna vor 

permite transportarea în condiţii de separare a condamnaţilor pe categorii conform 

prevederilorart. 309 din Codul de executare 
11

 şi care frecvent vor fi supraaglomerate. În 

special, în perioada caldă a anului, în condiţiile supraaglomerării caroseriei şi a 

temperaturilor atmosferice ridicate, vor fi prezente condiţii de revoltă şi plângeri din 

partea persoanelor private de libertate. 

Astfel, în cadrul acestei opţiuni cele mai afectate grupuri de persoane vor fi 

deţinuţii vulnerabili, minorii, femeile, persoanele aflate pentru prima dată în detenţie şi 

persoanele care necesită o atenţie sporită în privinţa asigurării securităţii personale. În 

privinţa acestor grupuri de persoane le vor fi afectate drepturile la securitate şi 

respectare a vieţii private, creîndu-se daune ireversibile în special pentru persoanele 

găsite nevinovate sau scoase de sub acuzare. În aceste situaţie un impact dăunător îl va 

avea şi asupra relaţiilor de familie. 

Funcţionarea unui sistem defectuos de escortare şi executare a arestului preventiv 

va contribui direct la prelungirea durate/perioadei de aflare în locurile de detenţie, fapt 

ce va conduce inevitabil la întreruperea relaţiilor sociale (familie, şcoală, loc de muncă, 

loc de trai, etc.). 

Prezenta opţiune nu va produce schimbări la nivelul procedurilor de lucru în 

sensul îmbunătăţirii condiţiei persoanelor arestate preventiv, ci doar de executare 

dispoziţiilor, indiferent de capacităţile reale ale serviciilor de escortă şi ale instituţiilorce 

asigură deţinerea persoanelor în arest preventiv. 

 

5.1.5 Impact economic 
Implementarea prezentei opțiuni nu va avea un impact în privința stimulării 

mediului de afacei. 

 

                                                           

10
 Cu condiţia dării în exploatare a unui nou penitenciar în mun.Chişinău, a unei case de arest în mun. Bălţi, respectiv 

de creare a unor sectoare separate cu statut de izolatoare de urmărire penală în penitenciarele nr.1-Taraclia, nr.3-Leova 
şi nr.18-Brăneşti. 

11
 Conform art.309, deţinerea în locurile de arest preventiv, implicit în timpul escortării trebuie să se realizeze 

separat: a) femeile - de bărbaţi; b) minorii - de adulţi; c) persoanele care pentru prima dată se află sub arest preventiv - 
de persoanele  care anterior au fost deţinute în penitenciare; d) persoanele bănuite, învinuiţii sau inculpaţii de săvîrşirea  
infracţiunii - de bănuiţii, învinuiţii sau inculpaţii pentru participaţie la aceeaşi infracţiune;    e) persoanele bănuite sau 
învinuite de comiterea unor infracţiuni grave, deosebit de grave şi excepţional de grave - de celelalte persoane; f) 
persoanele care pînă la arestare au deţinut funcţii de răspundere în autorităţile publice - de celelalte persoane; g) 
persoanele care, în virtutea funcţiilor ocupate anterior, pot fi ameninţate cu răzbunarea - de celelalte persoane; h) 
persoanele bolnave de boli infecţioase sau care necesită o îngrijire şi supraveghere medicală specială - de celelalte 
persoane; i) persoanele condamnate de persoanele aflate sub arest preventiv. 
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5.1.6 Impact de gen 

Prezenta opţiune poate contribui la tratarea diferenţiată a femeilor şi bărbaţilor 

din arest preventiv în situaţii de amînare a executării solicitărilor de prezentare în faţa 

organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, pe motiv de lipsă de 

autospeciale disponibile, pentru ca să fie asigurată separarea pe categorii adeţinuţilor. 

De asemenea, datorită numărului limitat de spaţii în izolatoarele de urmărire 

penală destinate deţinerii în arest a femeilor acestea pot mai frecvent să fie plasate în 

condiţii de supra aglomerare. 

Un alt aspect important este nivelul de vulnerabilitate sporit al femeilor, în 

privinţa pierderii legăturilor sociale, datorită termenelor mari şi nejustificate de aflare în 

arest preventiv.  
 

5.1.7 Impact ecologic 

Specific acestei opțiuni este că o cantitate imensă de combustibil este utilizată 

pentru escortarea deținuților, datorită parcului auto învechit al serviciilor de escortare. 

De asemenea, numărului sporit de situații în care este spusă aducerea în fața instanței 

sau organului de urmărire penală a deținuților. În consecință este sporită cantitatea 

emisiilor gazelor de eșapament, care contribuie direct la poluarea mediului ambiant.
12

 
 

5.1.8 Riscuri  

În contextul implementării sistemului actual de escortare şi executare a măsurii 

arestului preventiv, pot interveni următoarele evenimente şi situaţii: 

- Transferarea necoordonată a sarcinilor de escortare în instanţele de fond a 

persoanelor arestate preventiv de la serviciile specializate ale MAI către cele din 

subordinea MJ. Acest lucru se prezumă a fi posibil de realizat prin intermediul aprobării 

unui set de acte normative, în contextul cesionării de către MAI, către MJ a atribuţiilor 

în domeniul de asigurare a înfăptuirii justiţiei; 

- Aglomerarea frecventă a spaţiilor de detenţie a persoanelor arestate preventiv; 

- Deţinerea persoanelor în arest preventiv pentru termene mari, datorită 

tergiversării examinării cauzelor penale; 

- Cazuri frecvente de implicare a personalului din cadrul altor servicii ale 

instituţiilor de detenţie pentru activităţi de escortare, inclusiv din contul timpului liber al 

acestora; 

-  Costuri mari pentru asigurarea executării în termen a dispoziţiilor de escortare; 

                                                           

12
Considerăm important acest aspect deoarece, utilizarea automobilelor constituie principala sursă de poluare 

cumonoxid de carbon, hidrocarburi, oxizi de azot, aldehide, funingine şi un şir de substanţe alergene. În consecință 

poluarea aerului exercită o acţiune negativă asupra sănătăţii omului, cauzînd boli ale căilor respiratorii (faringita, 

pneumonia, bronşita, tuberculoza ș.a.). 



 
 

24 

 

 

- Alocări insuficiente de la bugetul de stat pentru crearea spaţiilor de detenţie în 

spaţiile, care să poată garanta respectarea drepturilor persoanelor arestate; 

- Lipsa mijloacelor financiare pentru instalarea echipamentului necesar 

organizării audierilor persoanelor deţinute prin intermediul mijloacelor tehnice de 

teleconferinţă. 
 

 

Analiza opţiunii I:Transferarea integrală a responsabilităţilor de escortare a 

deţinuţilor şi deținere a arestaților preventiv din 

responsabilitatea MAI în cea a MJ 

 

5.3.1 Descrierea opţiunii 

Această opţiune presupune realizarea unei intervenţii în privinţa soluţionării 

problemei prezentei propuneri de politică publică, propunînd de fapt crearea unui nou 

sistem de escortare. Astfel, în cadrul prezentei opţiuni vor interveni schimbări în 

privinţa preluării de către serviciile subordonate Ministerul Justiţiei a tuturor atribuțiilor 

de escortare a persoanelor arestate. De asemenea, redistribuirea de resurse necesare 

desfăşurării escortărilor şi în special de consolidare a capacităţilor sistemului 

penitenciar pentru a organiza escortarea deţinuţilor la unele acțiuni de urmărire penală 

și la instanțele instanţele de judecată. 

Deținerea persoanelor în arest preventiv va fi realizată în 11 instituții penitenciare 

din subordinea Ministerului Justiției în cadrul cărorora vor funcționa sectoare 

specializate pentru deținerea persoanelor în arest preventiv, dintre acestea la moment 

funcționează doar patru izolatoare de urmărire penală. Astfel, urmează a fi construite în 

7 penitenciare cîte un sector specializat pentru deținerea persoanelor în arest preventiv. 

De menționat că la moment sunt deja inițiate activitățile de construcție a unui nou 

penitenciar în mun.Chișinău (în valoare de aproximativ 850 mln. lei) și unei case de 

arest în mun.Bălți (în valoare de aproximativ 250 mln. lei). În aceste condiții, Guvernul 

trebuie să facă eforturi financiare considerabile în privința creării în cadrul 

penitenciarelor a noilor instituții de detenție preventivă, fapt ce poate fi realizat doar 

într-un termen de cel puțin 8 ani. 

 

5.3.2 Impactul administrativ: 

Elementele/acţiunile practice caracteristice implementării acestei opţiuni sunt: 

- modificarea cadrului normativ în privinţa instituirii obligativității audierii 

arestatului de către organul de urmărire penală doar în spații special amenajate în 

izolatoarele de urmărire penală din subordinea Ministerului Justiției și doar în cazuri 

excepționale să fie admisă tranferarea acestora în alte instituții pentru audiere; 

- modificarea cadrului normativ în privința stabilirii listei exhaustive a situațiilor 

cînd este necesară ieșirea/escortarea arestațilorpreventiv la acțiuni de urmărire penală; 
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- modificarea cadrului normativ în privința atribuirii responsabilităţii de 

escortare a deţinuţilor, de către personalul de escortare din subordinea Ministerului 

Justiţiei; 

- crearea capacităţilor serviciilor specializate în domeniul escortării deţinuţilor 

din subordinea Ministerului Justiţiei, prin: 

a) transmiterea de la MAI către Ministerului Justiţiei a 400 unităţi/funcții de 

personal destinat escortării deţinuţilor, cu fondul de cheltuieli de personal destinate 

pentru funcţionarea acestora; 

b) majorarea numărului personalului serviciilor regim şi supraveghere pentru 

posturile din cadrul edificiilor înfiinţate pentru cazarea persoanelor în arest preventiv, 

cu 120 de unități; 

c) transmiterea din contul bugetului anual al instituţiilor subordonate MAI a 

mijloacele financiare utilizate efectiv pentru asigurarea funcţionării mijloacelor de 

transport, destinate escortării deţinuţilor.13 

 

5.3.3 Impactul financiar 

Costul preliminar pentru implementarea prezentei opțiuni este de 441 146,66 mii 

lei. 
Pentru efectuarea cu succes a sarcinilor de prezentare a persoanelor private de 

libertate, intervin următoarele categorii de costuri: 

a) crearea spaţiilor noi pentru deţinerea persoanelor în arest preventiv, pentru o 

densitate mai mare a instituţiilor destinate executării măsurii arestului preventiv 

necesară pentru acoperire geografică optimă se propune înfiinţarea a cîte un sector 

separat/Centru de deţinere preventivă în cadrul a7 penitenciare din subordinea MJ, 

conform anexei nr. 5; 

b) achiziţionarea a 60 de autospeciale destinate pentru escortarea deţinuţilor 

(dintre acestea doar 10 sunt preconizate în proiectul Cadrului bugetar pe termen mediu 

(2015-2017)), acest calcul s-a format din numărul de cîte o unitate de transportpentru 

deservirea a 45 de circumscripții judiciare și 15 autospeciale rezervă pentru situații 

neprevăzute (defecțiuni tehnice, număr mare de persoane private de libertate necesar de 

escortat, necesități separarare a deținuților, în două s-au mai multe mijloace de transport 

etc.)
14

. Costul unei autosteciale, inclusiv cu preţul lucrărilor de reutilare, se ridică la 

                                                           

13
 Conform informaţiei de la anexa nr. 6, s-a constatat că, costurile suportate de serviciile de escortă ale MAI se 

cifrează la aproximativ la 3 891 274 lei, astfel în raport cu numărul de escorte realizate pentru aducerea deţinuţilor în faţa 
instanţelor de judecată, este necesar a completa bugetul sistemului penitenciar cu suma de 3035193,7 lei, din contul 
bugetului anual al instituţiilor subordonate MAI. 

14
 Este necesar ca unităţile de transport ce urmează a fi achiziţionate, să fie autospeciale de capacitate medie cu 

volumul compartimentului marfar de 10-12 m
3
, care pot fi reutilate pentru efectuarea misiunilor de etapare a cite 8-12 
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500,00 mii lei, respectiv pentru achiziţia a 60 autosteciale şi reutilarea acestora, este 

nevoie de 30000,00 mii lei. 

c) asigurare funcționare autospeciale - în cadrul exploatării autostecialelor date, 

se estimează ca fiecare va parcurge lunar circa 1500 km pe lună, reieşind din consumul 

mixt de 11-12 litri la 100 km, lunar fiecare autostecială va consuma circa 180 litri de 

combustibil, respectiv 2160 litri anual. Astfel, 60 de autosteciale, vor consuma anual 

circa 129600 litri de combustibil, ceea ce implică costuri de 2251,152 mii lei (la preţul 

actual al unui litru de motorină – 17,37 lei).Totodată, costurile pentru asigurare, taxa de 

drum şi testarea auto pentru oautostecială se estimează la 2,7 mii lei, respectiv pentru 60 

autosteciale suma este de 162,0 mii lei.De asemenea, pentru deservirea fiecărui mijloc 

de transport, achiziţionarea de anvelope şi acumulatoare, anual trebuie să fie 

preconizate mijloace financiare de circa 700,00 mii lei; 

d) costuri de personal pentru escortare în instanțele de fond, 4,50 miilei pentru o 

unitate de funcție dintre cele 400 necesare. 

e) costuri pentru achiziţionarea mijloacelor speciale şi echipamentelor tehnice 

necesare în procesul realizării misiunilor de escortare a arestaţilor preventiv în sumă de 

6651,66mii lei conform anexei nr.6; 

f) costuri pentru ținuta de serviciu a colaboratorilor de supravehere și escortă 

(total 520 colaboratori * 4500lei) –2860,00 mii lei. 

 
Nr. Categorii de costuri Anul I (mii 

lei) 

Anul II 

(mii lei) 

Anul III 

(mii lei) 

Total (mii 

lei) 

1.  Crearea spaţiilor noi pentru deţinerea persoanelor în arest 

preventiv (în mediu cîte 35 000 mii lei pentru un bloc pentru 

arestații preventiv în 7 penitenciare) 

35 000,00 105 000,00 105 000,00 245 000,00 

2.  *Costuri de personal pentru 103 colaboratori implicați la 

escortarea deținuților la instanțele de apel Curtea Supremă de 

Justiție, Judecătoria militară 

6 025,50 6 025,50 6 025,50 18 076,50  

3.  *Costuri de personal pentru acoperirea deficitului de 200 

funcții pentru servicii specializate de escortare din cadrul 

penitenciarelor (cu alte misiuni de cîtescortarea deținuților la 

organul de urmărire penală și instanțele de judecată) (200 

unități de personal*4500 lei salariu calculat*13 salarii) 

11 700,00 11 700,00 11 700,00 35  100,00 

4.  *Costuri de personal (pentru 400 colaboratori implicați la 

escortarea deținuților la organul de urmărire penală și 

instanțele de judecată) 

23 400,00 23 400,00 23 400,00 70 200,00 

5.  *Majorarea numărului personalului serviciilor regim şi 

supraveghere pentru posturile din cadrul edificiilor înfiinţate 

pentru cazarea persoanelor în arest preventiv cu 120 de 

unități 

7 020,00 7 020,00 7 020,00 21 060,00 

6.  Achiziţionarea mijloacelor speciale şi echipamentelor tehnice 

necesare în procesul realizării misiunilor de escortare 

2 217,22 2 217,22 2 217,22 6 651,66 

                                                                                                                                                                                

condamnaţi. De către Departamentul instituţiilor penitenciare au fost deja achiziţionate 10 autospeciale de acest tip, care 
la moment execută cu succes misiunile de etapare a condamnaţilor. 
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7.  Costuri pentru ținuta de serviciu a colaboratorilor de 

supravehere și escortă  

1000,00 1000,00 1000,00 3000,00 

8.  Achiziție autospeciale 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 

9.  *Asigurare funcționare autospeciale 3 120 3 120 3 120 9360,00 

Total (mii lei) 99 482,22 169 482,22 169 482,22 438 446,66 

 

Notă: Cu semnul * sunt marcate categoriile de costuri ce necesită a fi suportate anual după implementarea 

opțiunii (52 165,00 mii lei). 

 

De menționat că, proiectul Cadrul bugetar pe termen mediu (2015-2017), nu 

conține acțiunile nr.1, 5, 6, 7 și 75% din acțiunea nr.8, în total suma de 300711,66 mii 

lei. 
 

5.3.4 Impactul social 

Instituţiile de detenţie preventivă nu se vor mai confrunta cu dificultăţi în privinţa 

respectării normelor minime de cazare a persoanelor arestate.Pe termen lung va 

dispărea fenomenul aglomerării spaţiilor de detenţie. Aceeaşi situaţie va fi prezentă şi în 

privinţa condiţiilor de transportare a deţinuţilor, care vor permite transportarea în 

condiţii de separare a condamnaţilor pe categorii conform prevederilorart. 309 din 

Codul de executare şi care nu vor fi aglomerate. De asemenea, mijloacele de transport 

vor corespunde condiţiilor minime de volum de aer pentru un deţinut, ventilare, lumină 

şi de adaptare a temperaturii la condiţiile climaterice. 

Astfel, în cadrul acestei opţiuni vor fi afectate pozitiv toate persoanele arestate 

preventiv escortate, inclusiv categoriile de deţinuţi vulnerabili, minorii, femeile, 

persoanele aflate pentru prima dată în detenţie şi persoanele care necesită o atenţie 

sporită în privinţa asigurării securităţii personale.  

Funcţionarea noului sistem de escortare şi executare a arestului preventiv va 

contribui direct la micşorarea duratei/perioadei de aflare în locurile de detenţie, fapt ce 

va conduce inevitabil la diminuarea riscului de întrerupere a relaţiilor sociale (familie, 

şcoală, loc de muncă, loc de trai, etc.). 

Prezenta opţiune va produce schimbări la nivelul procedurilor de lucru în sensul 

îmbunătăţirii condiţiei persoanelor arestate preventiv, inclusiv de executare în termeni 

optimi a dispoziţiilor, datorită capacităţilor de escortare îmbunătăţite şi de sporire a 

numărului de instituţii în cadrul cărora să poată fi asigurată deţinerea persoanelor în 

arest preventiv. 

 

5.3.5 Impact economic 
Implementarea prezentei opțiuni va avea un impact negativîn privința stimulării 

antreprenorilor ce prestează servicii în domeniul alimentației publice. Datorită faptului 

că, va diminua cererea față de serviciile de alimentare a persoanelor deținute în 

izolatoarele de detenție provizorie din cadrul inspectoratelor de poliție, care sunt 
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achiziționate de la agenții economici locali. Acestea urmînd a fi solicitate ocazional, în 

cazurile deținerii în izolatoare doar a persoanelor reținute. 

 

5.3.6 Impact de gen 

Prezenta opţiune va contribui la tratarea egală/nediferenţiată a femeilor şi 

bărbaţilor din arest preventiv, inclusiv în timpul escortării acestora. 

 

5.3.7 Impact ecologic 

Prezenta opțiune comportă un caracter negativ în privința impactului asupra 

mediului deoarece în pofida faptului că vor fi utilizate autospeciale noi ce au un consum 

de combustibil relativ scăzut, numărul acestora va fi unul mai mare. Acest fapt, nu este 

în măsură să contribuie la diminuarea volumului total al combustil utilizat anual pentru 

escortarea deținuților. Din contra persistă probabilitatea majorării cantității de 

combustibil utilizat anual, datorită sporirii distanței necesare de parcurs, în legătură cu 

densitatea redusă în republică a instituțiilor de arest preventiv. Inclusiv datorită sporirii 

frecvenței solicitărilor de escortare a persoanei pentru acțiuni de urmărire penală, 

datorită imposibilității plasării deținutului pentru perioade scurte de timp în instituții 

specializate în localitatea unde se desfășoară acțiunile de urmărire penală sau de 

judecare a cauzei. 

 

5.3.8 Riscuri 

În contextul implementării unui sistem nou de escortare şi executare a măsurii 

arestului preventiv, pot interveni evenimente şi situaţii: 

- Termen incert de implementare a prezentei opţiuni; 

- Mijloace financiare insuficiente pentru instituirea noului sistem de escortare a 

persoanelor arestate preventiv la instanţele de judecată; 

- Proces dezorganizat al procedurilor de transfer al unităților de personal și 

mijloacele prevăzute pentru acestea de la MAI către MJ. 
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5.4 Analiza opţiunii 2:Sistem mixt de escortare la instanţele de judecată a 

persoanelor arestate preventiv 

 

5.4.1 Descrierea opţiunii 

Această opţiune propune o intervenţie în privinţa soluţionării problemei 

prezentului document de PPP, oferind posibilitatea formării unor noi componente ale 

sistemului actual de deținere și de escortare a persoanelor arestate. Esenţa acestei 

opţiuni rezidă în faptul că, pentru dezvoltarea sistemului de escortare a persoanelor 

arestate la organul de urmărire penală/instanţele de judecată şi de executare a arestului 

preventivse vor utiliza capacităţile actuale ale instituţiilor subordonate MAI şi MJ. 

Caracterul mixt al opțiunii de inervenție se referă atît la atribuirea de responsabilități 

comune pentrudeținerea persoanelor în arest preventiv, prin legalizarea aflării acestora 

în perioade scurte de timp (pînă la 72 ore), în izolatoarele de detenție provizorie din 

subordinea MAI. Precum și de organizare mixtă a escortării deținuților, astfel ca: 1) de 

competența exclusivă a serviciilor instituțiilor specializate ale MAI să țină escortarea 

arestaților pentru acțiuni de urmărire penală și în instanțele de judecată de prim nivel 

pînă la pronunțarea sentinței; 2) de competența exclusivăa serviciilor de escortare 

subordonate MJ să fie sarcinile de prezentare a persoanelor private de libertate la acțiuni 

procesuale de judecare a cauzelor în instanțele de apel Curtea Supremă de Justiție și 

Judecătoria militară. De asemenea să fie creat un mecanism de interacțiune între 

serviciile de escortare din subordinea MAI și MJ, în privința optimizării 

cheltuielilor/eforturilor de escortare, prin aprobarea unui ordin interministerial care să 

descrie clar situațiile și modalitatea de interacțiune. 
 

5.4.2 Impactul administrativ 

 

Prezenta opțiune presupune în principal concretizarea funcțiilor actuale ale 

instituțiilor implicate în procesul de escortare și deținere în arest preventiv a 

persoanelor, prin completarea articolelor 175, 303 și 304 din Codul de excutare, cu în 

privința delimitării clare a responsabilităților instituțiilor din subordinea MAI și MJ. 

Această schimbare nu va întîmpina obstacole în cadrul implementării, deoarece are 

misiunea de a contribui la evitarea în viitor a situațiilor în care instanța de judecată va 

dispune escortarea deținuților altor instituții de cît celei de a acărei competențe ține 

această sarcină. În aceste condiții va dispărea necesitatea eforturilor actuale în privința 

executării de excortări suplimentare. 

Elementele/acţiunile practice caracteristice implementării acestei opţiuni sunt: 

- Elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ în privinţa atribuirii 

instituţiilor de detenţie subordonate MAI a dreptului deţinerii persoanelor în arest 

preventiv; 
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- Elaborarea unui mecanism de interacțiune dintre serviciile de escortare din 

subordinea MAI, pentru optimizarea cheltuielilor pentru escortarea arestaților preventiv; 

- Crearea condițiilor pentru și implementate unui sistem operațional pentru 

citarea electronică a deţinuţilor pentru prezentarea în faţa instanţei de judecată și crearea 

unei noi rețele de rute planificate feroviale și auto; 

- Implementarea tehnologiilor informaționale în privința asigurării prezenței 

deținutului la acțiuni procesuale prin intermediul sistemelor de teleconferință. 

- modificarea cadrului normativ în privința instituirii obligativității examinării 

oportunității efectuării unor acțiuni procesuale prin intermediul teleconferințelor. 

- Modificarea cadrului nurmativ în privința oferirii posibilității instanței de 

judecată de a examina în penitenciare, unele chestiuni cu privire la executarea pedepsei 

privative de libertate în spații special amenajate, care să poată asigura condițiile tehnice 

necesar și solemnitatea ședinței; 

- Modificarea cadrului normativ în privința uniformizării condițiilor de detenție 

ale instituțiilor subordonate MAI cu cele din subordinea MJ; 

- Evaluarea oportunității regionalizării/optimizării instituțiilor de detenție 

preventivă din subordinea MAI.    

Dintre efecte pozitive anticipate ale acestei opțiuni poate fi menționat faptul că, 

vor fi mai eficient utilizate capacitățile serviciilor de escortare atît de către instituțiile 

subordonate MAI cît și a celor din subordimea Ministerului Justiției.  

Pentru implementarea cu succes a prezentei opțiuni este necesară organizarea 

cadrului normativ interinstituțional de interacțiune dintre penitenciare și izolatoarele de 

detenție provizorie din subordinea inspectoratelor de poliție cu instituțiile ce dispun 

escortarea deținuților. 

Specific acestei opțiuni este faptul că, numărul unităților de personal rămîne a fi 

identic cu cel din opțiunea 0, iar în condițiile în care va diminua numărul escortărilor la 

instituțiile judiciare, capacitățile serviciilor de escortare vor fi utilizate pentru încadrarea 

unui număr mai mare de deținuți la obiective de muncă de scurtă durată. În acest sens 

este de remarcat că acest fapt va determina generarea de venituri pentru instituțiile 

penitenciare, în mărime de 30% din costul forței de muncă pus la dispoziție. 

 

5.4.3 Impactul financiar 
Nr. Categorii de costuri Anul I (mii lei) Anul II (mii lei) Anul III (mii lei) Total (mii lei) 

1.  *Costuri de personal pentru 103 colaboratori 

implicați la escortarea deținuților la instanțele de 

apel Curtea Supremă de Justiție, Judecătoria 

militară 

6 025,50 6 025,50 6 025,50 18 076,50  

2.  *Costuri de personal pentru acoperirea deficitului 

de 200 funcții pentru servicii specializate de 

escortare din cadrul penitenciarelor (200 unități 

de personal*4500 lei salariu calculat*13 salarii) 

11 700,00 11 700,00 11 700,00 35  100,00 

3.  Achiziţionarea a 35 de autospeciale destinate 7 500,00 5 000,00 5 000,00 17 500,00 
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pentru escortarea deţinuţilor la acțiuni de 

urmărire penală și în instanţele de fond. Acest 

număr constituind deficitul actual al unităților 

de transport al serviciilor specializate ale 

inspectoratelor de poliție. 

4.  Achiziţionarea a 10 de autospeciale destinate 

pentru escortarea deţinuţilor la acțiuni de urmărire 

penală și în instanţele de fond, acest număr 

constituie deficitul actual al unităților de transport 

al serviciilor specializate ale Ministerului Justiției 

2 500,00 2 500,00 - 5 000,00 

5.  *Asigurare funcționare autospeciale servicii 

subordonate MJ 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 

6.  *Alimentarea cu combustibil și întreținerea 

tehnică a unităților de transport (MAI); 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 9 000,00 

7.  *Costuri de personal subdiviziuni MAI (400 

unități) 

23 400,00 23 400,00 23 400,00 70 200,00 

8.  Investiţii capitale pentru crearea condiţiilor 

minime de detenţie a persoanelor arestate 

preventiv în izolatoarele de detenţie provizorie 

ale instituţiilor subordonate MAI (în mediu cîte 

1 mln lei pentru fiecare dintre cele 30 izolator de 

detenție provizorie funcționale care permit 

crearea condițiilor minime de detenție) 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 

9.  Instituirea sistemului de videoconferință74 

puncte de conexiune a cîte 45 mii lei + 1 server 

de 1 500 mii lei 

4 460,00 - - 4 460,00 

10.  Elaborarea și implementarea modulului de 

citare electronică a deținuților 

500,00 -- - 500,00 

Total (mii lei) 70 085,50 62 625,50 60 125,50 192 836,50 

 
Notă: Cu semnul * sunt marcate categoriile de costuri ce necesită a fi suportate anual după implementarea 

opțiunii (45 125, 50 mii lei). 

 

De menționat că, proiectul Cadrului bugetar pe termen mediu (2015-2017), nu 

conține acțiunile nr.3, 8, 9 și 10, în total suma de 52 460,00mii lei. 
 

 

5.4.4 Impactul social 

Instituţiile de detenţie preventivă nu se vor mai confrunta cu dificultăţi în privinţa 

respectării normelor minime de cazare a persoanelor arestate, pe termen lung va 

dispărea fenomenul aglomerării spaţiilor de detenţie. Aceeaşi situaţie va fi prezentă şi în 

privinţa condiţiilor de transportare a deţinuţilor, care vor permite transportarea în 

condiţii de separare a condamnaţilor pe categorii conform prevederilorart. 309 din 

Codul de executare şi care nu vor fi aglomerate. De asemenea, mijloacele de transport 

vor corespunde condiţiilor minime de volum minim de aer pentru un deţinut, ventilare, 

lumină şi de adaptare a temperaturii la condiţiile climaterice. 

Astfel, în cadrul acestei opţiuni vor fi afectate pozitiv toate persoanele arestate 

preventiv escortate, inclusiv categoriile de deţinuţi vulnerabili, minorii, femeile, 
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persoanele aflate pentru prima dată în detenţie şi persoanele care necesită o atenţie 

sporită în privinţa asigurării securităţii personale.  

Funcţionarea noului sistem de escortare şi executare a arestului preventiv va 

contribui direct la micşorarea duratei/perioadei de aflare în locurile de detenţie, fapt ce 

va conduce inevitabil la diminuarea riscului de întrerupere a relaţiilor sociale (familie, 

şcoală, loc de muncă, loc de trai, etc.). 

Prezenta opţiune va produce schimbări la nivelul procedurilor de lucru în sensul 

îmbunătăţirii condiţiei persoanelor arestate preventiv, inclusiv de executare în termeni 

optimi a dispoziţiilor, datorită capacităţilor de escortare îmbunătăţite şi de sporire a 

numărului de instituţii în cadrul cărora să poată fi asigurată deţinerea persoanelor în 

arest preventiv. 
 

5.4.5 Impact economic 

Spre deosebire de celelalte opțiuni examinate, sistemul mixt va avea un impact în 

privința stimulării antreprenorilor ce prestează servicii în domeniul alimentației publice. 

Datorită faptului că, va spori cererea față de serviciile de alimentare a persoanelor 

deținute în izolatoarele de detenție provizorie din cadrul inspectoratelor de poliție,care 

sunt achiziționate de la agenții economici locali. 
 

5.4.6 Impact de gen 

Prezenta opţiune va contribui la tratarea egală/nediferenţiată a femeilor şi 

bărbaţilor din arest preventiv şi în timpul escortării acestora la instanţele de judecată.  

 

5.4.7 Impact ecologic 

Utilizarea tehnologiilor informaționale în privința organizării coordonate a 

procesului de escortare a deținuților inclusiv de instituirea a sistemului de asigurare a 

prezenței deținuților la acțiuni procesuale prin intermediul teleconferințelor, va 

determina diminuarea numărului de escortări a deținuților realizate prin intermediul 

autospecialelor. De asemenea, odată înoirea parcului auto al serviciilor de escortare a 

deținuților va diminua consumul de combustibil, respectiv al emisiilior gazelor de 

eșapament. 

 

5.4.8 Riscuri 

În contextul implementării unui sistem mixt de escortare şi executare a măsurii 

arestului preventiv, pot interveni evenimente şi situaţii, precum: 

- Alocare sporadică a mijloace financiare pentru instituirea sistemului mixt de 

escortare a persoanelor arestate preventiv la instanţele de judecată; 

- Reticența organizaţiilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în privinţa 

implementării prezentei opţiuni datorită incertitudinii noțiunii de deținere pe termen 

scurt în izolatoarele de detenție provizorie din subordinea inspectoratelor de poliție. 
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Inclusiv datorită ineficienței mecanismului naţional de prevenire a torturii, în privinţa 

monitorizării instituţiilor de detenţie din subordinea MAI, inclusiv de prezumţie a 

facilitării admiterii cazurilor de abuz asupra persoanelor arestate de către ofiţerii de 

urmărire penală.  

 

 

 

VI. SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE 
…  

VII. OPŢIUNEA RECOMANDATĂ 
…  

Data prezentării: _________________________ 

Ministerul Justiţiei 

Ministru         Oleg EFRIM 
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Anexa nr.1 
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Anexa nr.2 

 

Nr. 

 

 

Denumirea localității 

 

 

Nr. de celule 

funcționale 

Amplasarea 
Accesul 

separat 

Numărul personalului 

implicat în activitatea 

de pază, supraveghere 

şi escortare 

1 IDP. Leova 5 la nivel cu solul da 8 

2 IDP. Ștefan-Vodă 3 la nivel cu solul da 8 

3 IDP. Căușăni 4 la nivel cu solul nu 12 

4 IDP. Cahul 6 la nivel cu solul nu 11 

5 IDP.Bender 1 la nivel cu solul nu 7 

6 IDP. Anenii Noi 8 la etajul 2 nu 8 

7 IDP. Călărași 4 subsol da 8 

8 IDP. Nisporeni 7 subsol nu 8 

9 IDP. Hîncești 1 la nivel cu solul da 11 

10 IDP. Cantemir 4 subsol da 8 

11 IDP. Taracliea 4 subsol nu 8 

12 IDP. Cimișlia 4 la nivel cu solul da 8 

13 IDP. Vulcănești 2 la nivel cu solul da 8 

14 IDP. Ceadîr- lunga 1 subsol nu 8 

15 IDP. Comrat 3 subsol nu 9 

16 IDP.’’Direcțiea 

Municipală,, 

21 demisol da 22 

17 IDP. Drochia 3 subsol da 10 

18 IDP. Briceni 7 la nivel cu solul da 8 

19 IDP. Fălești 9 subsol da 9 

20 IDP. Ungheni 4 subsol nu 10 

21 IDP. Florești 5 demisol da 9 

22 IDP. Telenești 3 la nivel cu solul da 8 

23 IDP. Rezina 2 demisol da 8 

24 IDP. Șoldănești 1 la nivel cu solul nu 8 

25 IDP. Bălți 3 la nivel cu solul da 13 

26 IDP. Edineț 4 demisol nu 8 

27 IDP. Sîngerei 4 la nivel cu solul da 9 

28 IDP. Ocnița 2 la nivel cu solul da 8 

29 IDP. Glodeni 2 subsol nu 8 

30 IDP. Soroca 12 subsol da 11 

31 IDP. r. Rîșcani 3 la nivel cu solul da 8 

32 IDP. Basarabeasca 2 la nivel cu solul nu 8 

33 IDP. Orhei 4 Demisol  nu 11 

  

Total 148 La nivel cu 

solul - 17 

Cu acces separat - 

19 

317 

  Demisol- 5   

  Subsol- 11   
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Anexa 3 

 

Casele de arest preconizate a fi construite conform  

Planului Concepţiei reformării sistemului penitenciar 

 

Nr. Denumireaobiectivului Cost 

1.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulGlodeni (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

2.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulComrat (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

3.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulOrhei (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

4.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulHînceşti (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

5.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulCăuşeni (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

6.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulEdineţ (construcţie) 
90 957,88 mii lei 

7.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulFloreşti (construcţie)  
90 957,88 mii lei 

8.  casă de arest cu capacitatea de 250 locuri,  

r-nulUngheni (construcţie)  
90 957,88 mii lei 

Total 727 663,04 mii lei 
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  A. Informații cu privire la activitatea de escortarea adeținuților de către serviciile specializate subordonate MAI  Anexa 4 

          

          

Subdiviziunea Cheltuieli 

suportate de IPîn 

a.2013 /sem-I 2014 

pentru reţinerea, 

deţinerea şi 

escortarea 

reţinuţilor (suma 

totală pe perioade 

în lei) 

Numărul 

personalul

ui implicat 

în paza, 

supraveghe

rea şi 

escortarea 

deţinuţilor 

Cîte escorte au 

efectuat 

serviciile 

specializate în 

a.2013 /sem-I 

2014, separat 

în judecată şi 

în organul de 

urmărire 

penală 

Nr. mediu 

de personal 

care 

formează o 

echipă de 

escortare  

Nr. de 

personal real 

necesar 

pentru 

exercitarea 

atribuţiilor, 

întru 

eficientizarea 

activităţii 

IDP 

Nr. total de 

deţinuţi 

escortaţi în 

a.2013 /sem-

I 2014, în 

procesul de 

urmărire 

penală şi la 

inst judecată  

Nr. 

deţinuţilor 

escortaţi 

direct din 

IUP a MJ 

în a.2013 

/sem-I 2014 

Cine este 

responsabil din 

cadrul IP de lucrul 

cu dosarele 

persoanele ale 

deţinuţilor preluaţi 

din Instit. 

Penitenciare şi dacă 

este prevăzută 

eliberarea 

certificatelor 

privind termenul de 

aflare în arest 

preventiv în IDP  

Tipurile de escortare 

inclusiv a escortelor 

speciale  

(pe motive de securitate, 

sănătate, vîrstă, sex …)  

DP mun. 

Chişinău 

2013 – 796225 lei; 

sem-I – 496944 lei. 

 112 – 

angajaţi 

2013- 6938 – 

inst. de jud.; 

1860 – în OUP  

sem-I – 4655– 

inst. de jud.; 

1017–în OUP 

35 -angajaţi 25 – angajaţi 2013- 4200 – 

în OUP; 

8500 – inst. 

de jud. 

sem-I – 2320 

– în OUP 

5671– inst. 

de jud. 

2013 -9420 

sem-I – 

6950 

Şeful IDP 1. La OUP p/u recunoaştere; 

2. Dosare la control; 

3. Examinări medicale la 

spitalul de psihiatrie; 

4. La reconstituirea faptei; 

5. P/u prelevarea probelor; 

6. Extrădări; 

7. Protecţie de stat; 

8. Examinări medicale a pers. 

deţinute în IDP al DP mun. 

Chişinău; 

9. P/u paza în spitale; 

10. Transferuri din IDP în P-

13; 

11. Bolnavii de boli 

infecţioase şi mobilizaţi; 

IPAnenii Noi 2014-20637,00 

2013-30970,00 

IDP- 4 

persoane 

2013- 80 

etapări 

2014- 43 

etapări 

5 persoane 4 persoane 220 persoane 

172 persoane 

200 

persoane 

120 

persoane 

Ispectorul serviciului 

escortă 

Automobil 

IP 

Basarabeasca 

54980,20 4 2013 sim-I 

100-jude. 

2014 sim-I 

25-judecată 

2013 sim-I 

17-OUP. 

2014 sim-I 

18-OUP. 

4 5 2013 sim-I 

28-PUP. 

2014 sim-I 

8-PUP. 

2013 sim-I 

17-jude. 

2014 sim-I 

5-jude. 

5 - 2013 

3 - 2014 

De către angajaţii 

serviciului escortă 

Sănătate -7 

IP Bender a. 2013- 28536 lei 8 Judecată 

a.2013 - 69 

a.2014 - 47 

2-3 8 Judecată 

a.2013 - 82 

a.2014 – 68  

a.2013 -103 

deț. 

Șef IDP 

 

Escortări tipice efectuate în 

baza 

revedicărilor,ordonanțelor sau 
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a Hotărîrilor 

 a.2014- 

26861 lei 

 Procuratura 

a.2013 - 14 

a.2014 -12  

  Procuratura 

a.2013 - 21 

a.2014 - 15  

a.2014- 83 

deț. 

  

   Org.UP 

a.2013- 0 

a.2014- 0 

  Org.UP 

a.2013- 0 

a.2014- 0 

   

IP Călăraşi 2013 – 35300 

2014 - 21400 

7 176 5 9 449/372 449/284 Poliţist escortă 15 

 

IP CĂUŞENI Anul 2013: 

40789 

 

2014- Semestrul I: 

24594  

11 persoane 2013- Judecată 

–232 

OUP –110 

 

2014- Judecată 

–171 

OUP –46 

5 persoane 5 persoane 342/217 204/149 Inspectorii operativi 

de serviciu. 

Este prevăzută 

eliberarea 

certificatelor privind 

termenul de aflare 

sub arest în 

conformitate cu 

anexa nr. 11 al Ord. 

nr.223 din 

06.07.2012 

Obişnuită, sporită în cazul 

prevăzut în punctul 3.9. al 

Reg - lui serviciului de poliţie 

pentru paza şi escortarea 

persoanelor reţinute şi arestate 

(Ord. nr.5 din05.01.2004) 

IP Cimişlia 19121.00/22381.00 6 178/82 4 8 96/117 29/16 Inspectorul 

Serviciului Escortă a 

IP Cimişlia. 

Certificatele se 

eliberează la 

solicitare 

Motiv de securitate 

IP Comrat Запропитание: 

36500 лей – 2013 

г.; 

19606 лей (6 

месяцев 2014 г.) 

Нагорючее: 

2400 литровдиз. 

топлива – 2013 г.; 

1200 литров – 

6месяцев 2014 г.  

8 84 

(2013 г.: 16 

ж/д; 

68 м/бусом) 

 

51(6 месяцев 

2014 г.: 

7 ж/д; 

44 м/бусом) 

5-8 5-10 434 чел.: 

254(2013 г.: 

54 ж/д; 

200 /бусом) 

 

180(6 

месяцев 2014 

г.:17 ж/д; 

163 /бусом) 

1 Начальникслужбык

онвоирования ООМ 

ИП Комрат,  

МикроавтобусВольксваген-

Транспортер, г.н.з. 

MAI-9020 

IP Criuleni 2013 – 81,052 mii 

lei, 

2014 – 76,544 mii 

lei. 

 

 

4 

2013 – 196 

2014 - 82 

 

 

4 

 

 

6 

2013 – 437 

2014 - 315 

Toţi 

deţinuţii 

sunt 

escortaţi din 

DIP MJ  

 

- 

 

_______ 

IP Donduşeni anul 2013 benzină 

2380 litri 

A95(41888 lei) 

anul 2014 1100 litri 

A95(19360lei) 

motorină380 litri 

(6080lei) 

activează 3 

persoane 

 

 

an.2013-105 

 2014-69 

3-4 

persoane 

7 persoane  an.2013-

21persoane 

2014-15 

an.2013-

12pesoane 

2014-7 

Inspector SE al SMO 

a IP Donduşeni,  

0 
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Piese pe an. 2013-

5020 lei 

Piese pe an. 2014-

2740 lei 

IP Drochia Alimentarea  

2013-6195 

2014-6915 

Conbustibilul 

21013-54190 

2014-29800 

 

 

 8 

Escorte total:  

2013-193 

Jud.-123 

OUP - 70 

total:  

2014-99 

Jud.-76 

OUP - 23 

 

 

 4-5 angajaţi 

6 santinele 

4 escortă 

 

 

Total: 2013- 

482  

Jud.-351 

OUP -31 

total 

 2014 - 275 

Jud.-233 

OUP - 42 

Total: 

2013- 482 

2014- 293 

 

 

Inspectorul SE a 

SMO a IP Drochia. 

Careva certificate nu 

se eliberează. 

 

 

 

 

IP Dubăsari Cheltuieli 

combustibil anul 

2013- 57.965.75 lei,  

Anul 2014 

26.852 lei, 

Cheltuieli reparaţie 

automobile anul 

2013-2500 lei. 

Anul 2014 -0 lei. 

4 Anul 2013-118 

escortări 

 

2014- 51 

4 Nu dispunem 

de IDP 

 

Anul 2013-

47 deţinuţi 

Sem I 2014-

18 deţinuţi 

2013-80 

escortări 

Sem I 

2014-39 

escortări 

Nu dispunem de IDP Escorte speciale: minori-1 

Sex feminin-1 

IP Edineţ a/m-46754,35 lei; 

hrană-26304 lei; 

medic-1423 

 

total-74481,35 lei 

7 persoane Judecată-229 

OUP- 26  

3 persoane 

(2 serviciu 

escortă, 1 

serviciu de 

patrulare) 

3 persoane 

serviciu 

escortă 

OUP-59 

Judecata-344 

301 

persoane 

Şeful SMO, IOS, 

Insp. Serviciu 

escortă), eliberarea 

certificatelor nu a 

fost solicitată. 

Cu automobilul special 

IP Făleşti a.2013 suma de 

55.967 lei 

a.2014 suma de 

33.257 lei 

4 – 5 

angajaţi. 

a.2013 – 220 

excorte. 

a.2014 – 202 

excorte. 

4 -5 

angajaţi. 

6 angajaţi. a.2013 – 156 

deţinuţi. 

a.2014 – 80 

deţinuţi. 

0 deţinuţi. Inspector de escortă. W. T- 4 n/î MAI 2167 

IP Glodeni 2013- 46262 lei 

2014-23214 lei 

6 angajaţi 2013 - 215 

escortări 

În judecată-185 

În SUP- 30; 

2014-144 

escortări 

În judecată-142 

În SUP-22  

3-4 angajaţi 4 angajaţi 2013- 56 

deţinuţi 

2014- 28 

 

2013- 45 

deţinuţi 

2014- 22 

deţinuţi 

Insp Serviciului 

escortă a SMO aIP 

Glodeni, certificate 

privind termenul de 

aflare în arest 

preventiv în IDP nu 

se eliberează 

Escortare cu automobil 

IP Hîncești Anul 2013: 

 

110.591,6 lei 

 

 

 

 

 

 

 

Total 12 

 (un 

inspector al 

Serviciului 

escortă + 3 

polițiști ai 

Serviciului 

escortă + 7 

polițiști ai 

IDP + felcer 

Anul 2013: 

- din P-13 la 

judecată – 565 

pers. 

- din P-13la 

OUP – 67 pers.; 

- din IDP la 

EML – 185 

pers.; 

- din IDP spre 

5 angajați 2 angajați per 

arestat 

Anul 2013 – 

1569 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 2013: 

- din IUP a 

MJ – 0 

pers.; 

 

 

 

 

 

 

Conform statelor de 

personal (organigra-

mei), Izolatorul de 

detenție provizorie nu 

dispune de șef, care 

să fie responsabil de 

organizarea activității 

acestei subdiviziuni 

și lucrul cu dosarele 

personale ale 

Anul 2013: 

 

Sex (feminin) – 8 pers.; 

Vîrstă (minori) – 7 pers.; 

Sănătate (tuberc.) – 0 pers.; 

Securit. – 0 pers.; 

Altele – 1554 pers. 
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Sem.I a.2014: 

 

55.545,8 lei 

IDP(civil))  documentare la 

SEDP – 53 

pers.; 

- din IDP la 

judecată – 67 

pers.; 

- din IDP și 

judecată la P-13 

– 632 persoane. 

 

Sem. I a. 2014: 

- din P-13 la 

judecată – 238 

pers.; 

- din P-13la 

OUP – 27 pers.; 

- din IDP la 

EML – 108 

pers.; 

- din IDP spre 

documentare la 

SEDP – 32 

pers.; 

- din IDP la 

judecată – 27 

pers.; 

- din IDP și 

judecată la P-13 

– 265 persoane. 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

a.2014 – 697 

pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem. I 

a.2014:0 

pers. 

deținuților, atribuțiile 

funcționale fiind 

exercitate de către 

unul din polițiștii IDP 

cu o experiență mai 

mare de lucru ori 

exercitarea 

atribuțiilor revine 

expres inspectorului 

Serviciului escortă. 

 

Eliberarea 

certificatelor privind 

termenul de aflare în 

arest preventiv în 

IDP nu este prevăzut, 

informația vizată 

fiind eliberată cu 

respectarea actelor 

legislative în vigoare. 

 

 

 

 

Sem.I a.2014: 

 

Sex (feminin) – 6 pers.; 

 

Vîrstă (minori) – 2 pers.; 

 

Sănătate (tuberc.) – 0 pers.; 

 

Securit. – 0 pers.; 

 

Altele – 689 pers. 

 

IP Ialoveni a.2013 

46 470 

 

sem-I 2014 

37 480,60 

4 serviciul 

escortă, 

suplimentar 

angajaţi a 

altor 

servicii 

 2  2 10  a. 2013 

Inst. Jud591 

 UP 340 

sem-I 2014 

Inst. Jud323 

 UP 195 

a. 2013 

591 

- Autospeciala utilizată la 

moment nu este dotată 

corespunzător 

IP Rîşcani 61020 lei 9 2013 

Judecată-52 

OUP- 38 

2014 

Judecată-60 

OUP-45 

4 5 2013 

90 

2014-105 

2013 

9 

2014-1050 

Inspector  escorta 

terestră 

IP Leova 2013- 79200 lei 

2014 -11153 

6 2013 – 102 

Jud-36 

OUP -66 

2014- 129 

Jud-18 

OUP -11 

3-4 2 2013-261 

98-Jud 

163-Oup 

8/3 Inspector al 

serviciului escortă 

---- 

 IP Rezina în a.2013 28,484 lei  3  în a.2013  3  4 în a.2013 în a.2013 responsabil din Din lipsa echipamentului 
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 203 

escortaţi 

 183 

în judecată şi 

20OUP 

 203  203 cadrul IP Rezina de 

lucrul cu dosarele 

persoanele ale 

deţinuţilor preluaţi 

din Instit. 

Penitenciare conform 

statelor de organizare 

este Inspectorul 

Serviciului escortă 

(din motiv că funcţia 

dată nu este comletă 

responsabil este şeful 

SMO). Act 

confirmativ privind 

termenul de aflare în 

arest preventiv în 

IDP serveşte procesul 

verbal de reţinere, 

care o copie se 

anexează la dosarul 

personal cît şi 

persoanei deţinute.  

specializat pentru dotarea 

colaboratorilor implicaţi la 

escortare, escortarea specială 

este de tipul 

securitate 

IP Sîngerei 3609/ 

26996 

10 364 

Jud-244 

OUP-120 

4 10 490 

Jud-370 

OUP-120 

390 Inspector serviciului 

escortă al SMO a IP 

Sîngerei, nu este 

prevăzut eliberarea 

certificatelor 

30/6 

IP Soroca 161514/ 

97846 

 10-12 452/215 6 8 387/195 387/195 Insector al 

Serviciului escortă al 

SMO al IP Soroca 

 

IP Ştefan Vodă  Serviciul de 

pază -4 

angajaţi; 

Serviciul de 

escortă-4 

angajaţi  

judecată-2013-

161persoane; 

în organul de 

UP-100 persoane 

Urmărirea 

penală- Total 

2013-261 

persoane; 

Judecată-2014-

118 persoane; 

în organul de 

UP-81 persoane 

Urmărirea 

penală- Total 

2014-165 

persoane 

7 17 2013-261 

persoane; 

Pe parcursul 

simestrului I 

2014 -198 

persoane 

2013-

161persoane

; 

Pe 

parcursul 

simestrului I 

2014 -118 

La moment Şeful 

SMO este responsabil 

din cadrul IP de 

lucrul cu dosarele 

persoanele ale 

deţinuţilor preluaţi 

din Instituţiile 

Penitenciare. 

 

Nu este prevăzută 

eliberarea 

certificatelor privind 

termenul de aflare în 

arest preventiv în 

IDP  

Pe motiv de sănătate 2013-21 

persoane; pe motive de sex-13 

persoane. 

pe motive de securitate-9 

persoane. 

Pe motiv de sănătate 2014 I 

simestru-9 persoane; pe 

motive de sex-3 persoane. 

pe motive de securitate-1 

persoană. 

IP Străşeni 140582lei /98783 

lei 

4 304/162 4 8 + (1)un 

conducător al 

771/440 1/0 Din lipsa unui şef de 

serviciu sa ocupat 

Transport auto specializat 

Ford Tranzit MAI 1604 
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servicului şeful SMO  

И.П.Тараклия  2013г. 

6,462лей 

 

1кв.2014г. 

3,069лей 

3-человека   2013г. 

117-чел. 

1кв.2014г. 

 37-чел. 

2 -чел. 4-человека 2013г. 

62-чел. 

1кв.2014г. 

6-чел. 

2013г. 

36-чел. 

1кв.2014г. 

9-чел. 

Начальник 

Службы 

Конвоя 

 

Специальных 

Конвоевне 

Осущ-ся 

IPTELENESTI. 2013 

Combustibil-45100 

lei. 

întretinerea tehnică. 

15000 

Alimentarea 

detinutilor-13648 

2014semI 

Combustibil- 

18392. 

Intretinerea tehnică 

3000. 

Alimentarea 

detinutilor 5706 

2013 IDP 

După state 

4 poliţisti 

santinelă 

real 3 functii 

ocupate ,1 

vacanta. 

 Escortă dupa 

state 5 functii, 

vacante3 

ocupate 2 

2014semI 

După state 

4 poliţisti 

santinelă 

real 4 functii 

ocupate 

,0vacante. 

 Escortă 

dupa state 5 

functii, 

vacante1 

ocupate 4 

2013 

O grupă de 

escortă formată 

din 4 politisti 

4 persoane 5 poliţisti 

serviciulescort

ă  

5poliţisti 

santinelă IDP 

 

 

2013 

148 persoane 

arestate 

(retinute) 

2014semI 

60 persoane 

arestate 

(retinute) 

2013 

76 persoane 

 

2014semI 

23 persoane 

2013 

Inspector al 

serviciului escorta 

SMO  

 

IP Ungheni 2013-72520 lei 

 

 

 

2014-38756 lei 

10 2013/ 

199-jud 

103-OUP 

 

 

2014/76 jud 

51-OUP 

4 16 2013-268 

 

 

 

 

2014-125 

2013-28 

 

 

 

 

2014-12 

Nu este prevăzută 

eliberarea 

certificatelor 

Feroviar 

Auto 

IP Nisporeni 79 600/-  După state 

8 real 6 

273 

230-jud 

43-OUP 

 

 

4 2 294 6 Inspector al 

serviciului escortă 

1 

 2013 – 2400557,9 

lei; 

2014 – 1248348,6 

lei. 
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B. Informații privind evaluarea procesului de escortare a deținuților de instiuțiile din subordinea MJ în anul 2013 

 

 

Nr. Informații necesare de 

prezentat 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P15 P16 P17 P18 DTPSE DDS 

1.  Numărul de escorte MAI venite 

în instituție pentru escortarea 

deținuților la: 

- - - - 469 1 - - 37 - 1125 5 -    2    860 - - - 

1) Instanța de judecată; - - - - 336  - - 30 - 1103 5 -    1   604 - - - 

2) Organul de urmărire penală. - - - - 133 1 - - 7 - 22  - 1   1   256 - - - 

2.  Numărul de deținuți preluați de 

escortele MAI venite în instituție 

pentru escortarea deținuților la: 

- - -  

- 

870 15 - - 50 - 4717 5 2708 -   2       2183 - - - 

1) Instanța de judecată; - - - - 669  - - 39 - 4452 5 - -   1   1415 - - - 

2) Organul de urmărire penală. - - - - 201 15 - - 11 - 265  - -   1      768 - - - 

3.  Numărul escortărilor realizate 

pentru prezentarea: 

- 1349 1222 194 600 141 684  

49 

149 19 1903 43 - -   207    606 1015 1105 33 

a) la instanța de judecată (de 

fond); 

52 20 70 18  45 66 - 37 6 266 26 - 27   19    32 - 53 13 

b) la Curtea de Apel; - - - 2 197   - 9 2 279 7 - -   1    - - 277 6 

c) la Curtea Suprema de 

Justiție; 

- - - - -   - - - 0 - - -  -     - - 66 5 

d) la instituții medicale; 19 45 25 28 18 15 90 10 32 8 218 - - -  133     18 - 238 5 

e) la obiective de muncă de 

scurtă durată; 

1143 1273 1082 141 360 80 525 - 64 - - - - -   54      518 1013 155 - 

f) la locul de trai pentru 

vizitarea rudelor; 

5  2 5 -   1 5 - - - - -   -   4 - 316 - 

g) alte situații  2 43 - 25 1 3 38 2 3 1140 25 - - -      34 2  4 

4.  Numărul deținuților escortați 
pentru prezentarea: 

 2392 2347 537 2712 858 8200  

76 

294 71 8654 26 - -  200   3627 23357 15534 41 

a) la instanța de judecată (de 

fond); 

101 85 166 119  428 219 - 89 16 710 21 - -  28     94 - 169 15 

b) la Curtea de Apel; - - - 3 519   - 9 2 1787 5 - -  1  - 4157 6 

c) la Curtea Suprema de 

Justiție; 

- - - -    - - - - - - -  -  - 346 5 

d) la instituții medicale; 29 65 29 31 14 16 320 6 35 27 277 - - -  143   19 - 562 5 

e) la obiective de muncă de 

scurtă durată; 

2131 2242 2150 379 1272 408 7655 - 156 - - - - -  28                

2501 

23357 7705 
planificate 

- 

f) la locul de trai pentru 

vizitarea rudelor; 

5  2 5 -   1 5 26 - - - 5  -  4 - 2595 
neplanificat 

- 

g) alte situații - - - - 907 6 6 69 - - 5880 - - - -  1009 - - 10 

5.  Deficitul de personal pentru 

executarea sarcinilor actuale în 

domeniul escortării  

15 10 10 10 15 12 14 10 10 9 10 10 10 10 10 15 20 - - 
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C. Informații cu privire la capacitățile autospecialelor utilizate de serviciile specializate din subordinea MAI 

Nr. Denumirea 

subdiviziunii 

Numărul 

unităților de 

transport 

utilizate de 

Inspectorat 

pentru 

escortarea 

deținuților; 

Specificarea 

capacității 

unităților de 

transport, 

utilizatede 

Inspectorat 

pentru escortarea 

deținuților; 

Specificarea 

costurilor suportate 

pentru alimentarea 

cu combustibil și 

întreținerea tehnică 

a unităților de 

transport;  

Specificarea 

distanței parcurse 

de către unitățile de 

transportîn anul 

2013 și simestrul I 

al anului curent 

(conform foilor de 

parcurs); 

Numărul de 

autospeciale 

necesare 

suplimentar și 

altecheltueli pentru 

exercitarea 

atribuțiilor 

actualede escortare  

1. DM Chișinău 8 u/t 55 deținuți 624000 lei 215000 km 10 u/t 

2. IPAnenii-Noi 1 u/t 12 deținuți 573440 lei 40000 km. 2u/t 

3. IP Basarabeasca -  - 54980,20lei 34320 km 1u/t 

4. IP Edineț 1 u/t 5 deținuți 46754 lei 27840 km. - 

5. IP Orhei - - 84002 lei 26701 km. 1 u/t 

6. IP Cahul 1 u/t 4 deținuți 56817,4 lei 15001 km. - 

7. IP Dubăsari 2 u/t 4 deținiți 

- 4 deținiți 

99430 lei 33866 km. - 

7000 lei 

8. IP Glodeni - - 133298 lei 17500 km. 1 u/t 

9. IP Hîncești 1 u/t 4 deținuți 6774,3 lei 48655 km. 1 u/t 

12000 lei 

10. IP Sîngerei 1 u/t 6 deținuți 41331,8 lei 19366 km. 1 u/t 

11. IP Fălești 1 u/t 4 deținuți 74821,3 lei 61871 km. 1 u/t 

25000 lei 

12. IP Căușeni 1 u/t 4 deținuți 35893,7 lei 20014 km 1 u/t 

13. IPȘtefan-Vodă 1 u/t 3 deținuți 127776 lei 39480 km 1 u/t 

30000 lei 

14. IP Nisporeni 2 u/t 8 deținuți 54632 lei 28517 km 1 u/t 

15. IP Leova - - 89200 lei 65300 km 1 u/t 

16. IP Ungheni 1 u/t 6 deținuți 24370 lei 30807 km 1 u/t 

17 IP Strășeni 1 u/t 8 deținuți 239003 lei 106597 km 2 u/t 

18 IP Ocnița - - 11433,1 lei 6890 km 1 u/t 

19 IP Criuleni 1 u/t 5 deținuți 197496 lei 73653 km - 

20 IP Soroca 4 u/ 15 deținuți 270144 lei 165452 km - 

21 IP Dondușeni - - 43890 lei 39888 km 1 u/t 

22 IP Bălți 1 u/t 14 deținuți 81272 lei 22209 km 1 u/t 

23 IP Cantemir 1 u/t 6 deținuți 16940 lei 10000 km - 

24 IP Bender 1 u/t 5 deținuți 58000 lei 29099 km 1 u/t 

25 IP Briceni 1 u/t 6 deținuți 86000 lei 42100 km 15000lei 

26 IP Rezina 1 u/t 6 deținuți 15045,5 lei 4747,09 km - 

27 IP Cimișlia 1 u/t 8 deținuți 29093 lei 13450 km - 

28 IP Telenești 1 u/t 6 deținuți 82492 lei 44870 kim - 

29 IP Drochia 1 u/t 5 deținuți 111793 lei 58099 km 1 u/t 

30 IP Taraclia - - 7500 lei 5205 km 1 u/t 

31 IP Ialoveni 1 u/t 4 deținuți 43200 lei 25666 km 1 u/t 

32 IP Șoldănești 1 u/t 5 deținuți 127214 lei 73384 km 1 u/t 

33 IP Călăraș - - 80000 lei 44250 km 1 u/t 

34 IP Florești - - 40890 lei 30500 km 1 u/t 

35 IP Rîșcani - - 59890 lei 36000 km 1 u/t 

36 DAI- Gagauzia --- ------ 150000 lei 112500 km 3 u/t 

 Total 35 u/t 214 deținuți 3891274 lei 1703170 km 38 ut 

89000 lei 
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D. Costul mediu suportat pentru escortarea persoanelor private de libertate în perioada 2013 – semestrul I 2014 (datele DTPSE) 

  Gardă aeriană: 
  2013 

- plata biletelor avia – 310647,00 lei; 
- diurna şi cazarea colaboratorilor – 596844,00 lei 
- numărul deţinuţilor escortaţi – 56; 
- costul mediu constituie – 16205,20 lei. 

semestrul I 2014 
- plata biletelor avia – 289695,00 lei; 
- diurna şi cazarea colaboratorilor – 511365,00 lei 
- numărul deţinuţilor – 43; 

- costul mediu constituie – 18629,30 lei. 
 

Gardă feroviară 
2013 

- plata serviciilor prestate de către ÎS Calea Ferată – 234744,00 lei; 
- numărul deţinuţilor – 4441; 
- costul mediu constituie – 52,86 lei; 

semestrul I 2014 
- plata serviciilor prestate de către ÎS Calea Ferată – 178176,00 lei; 
- numărul deţinuţilor – 2710; 
- costul mediu constituie – 65,75 lei. 

 
Gardă auto 
2013 

- asigurarea transportului auto – 41122,00 lei; 
- revizia tehnică – 34107,00 lei; 
- reparaţia şi întreţinerea transportului auto –134205,00 lei; 
- combustibilul – 517525,00 lei; 
- numărul deţinuţilor – 15598; 
- costul mediu constituie – 46,60 lei. 

semestrul I 2014 
- asigurarea transportului auto – 40148,00 lei; 
- revizia tehnică – 38489,00 lei; 
- reparaţia şi întreţinerea transportului auto –112411,00 lei; 
- reutilarea – 27820,00; 
- combustibilul – 232987,00 lei; 
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- numărul deţinuţilor – 7692; 
- costul mediu constituie – 58,75 lei. 

 
alte cheltuieli  

2013 
- salariului BE – 3186383,00 lei; 
- salariul S auto – 909954,00 lei; 

- salariul altui personalului– 4257394,00 lei; 
- rechizite de birou – 60911,00 lei; 
- energie electrică – 32749,00 lei; 
- energie termică – 113406,00 lei; 
- ediţii periodice – 5947,00 lei; 
- utilaj şi inventar special – 522045,00 lei; 
- medicamente – 17939,00 lei; 
- servicii de telecomunicaţie şi de poştă – 9789,00 lei; 
- hrana animalelor – 60575,00 lei; 
- paza interdepartamentală – 26600,00 lei; 
- lucrări de informatică şi de calcul – 28488,00 lei; 
- apa şi canalizarea – 14547,00 lei; 
- reparaţia clădirii şi încăperilor – 448309,00 lei; 
- reparaţia curentă a utilajului – 6000,00 lei; 
- reciclarea cadrelor – 2304,00 lei; 
- combustibil – 12357,00 lei; 

Total: 9715697,00 lei 

semestrul I 2014 
- salariului BE – 1573781,00 lei; 
- salariul S auto – 439806,00 lei; 

- salariul altui personalului– 2230244,00 lei; 
- rechizite de birou – 60381,00 lei; 
- energie electrică – 20884,00 lei; 
- energie termică – 67677,00 lei; 
- ediţii periodice – 5984,00 lei; 
- utilaj şi inventar special – 126441,00 lei; 
- medicamente – 5906,00 lei; 
- servicii de telecomunicaţie şi de poştă – 4133,00 lei; 



 
 

 

48 

- hrana animalelor – 39287,00 lei; 
- paza interdepartamentală – 13300,00 lei; 
- lucrări de informatică şi de calcul – 10464,00 lei; 
- apa şi canalizarea – 7164,00 lei; 
- reparaţia clădirii şi încăperilor – 75364,00 lei; 
- reparaţia curentă a utilajului – 5000,00 lei; 
- reciclarea cadrelor – 3800,00 lei; 
- salubritatea – 878,00 lei; 
- combustibil – 8145,00 lei; 

Total: 4698639,00 lei 
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Anexa 5 

 

Informația privind instituțiile penitenciare care permit crearea spaţiilor noi pentru 

deţinerea persoanelor în arest preventiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  

d/o  
Denumireainstituţiei 

Localitateadislocăriiinstituţie

i 

Notă Cost 

1.  Penitenciarul nr. 1 - 

Taraclia  

Or.Taraclia Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 200 locuri, 

(construcţie nouă) 

14-16 mil. lei 

2.  Penitenciarul nr. 2 - 

Lipcani  

Or.Lipcani Ar permitecrearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 140 locuri 

27 mil. lei 

3.  Penitenciarul nr. 3 - Leova  Or.Leova Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 140 locuri, 

(reconstrucţie a unui bloc de regim) 

27 mil. lei 

4.  Penitenciarul nr. 4 - 

Cricova  

Mun.Chişinău, or.Cricova Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 300 locuri, ( 

construcţie nouăcu demolarea edificiilor 

de producere avariate existente în sectorul 

ÎS Bagos) 

24-30 mil. lei 

5.  Penitenciarul nr. 5 - Cahul  Or.CahuI Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 300 locuri, 

(reconstrucţie a unui bloc de regim) 

70 mil. lei 

6.  Penitenciarul nr. 6 - Soroca  Or. Soroca  Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 300 locuri, ( 

construcţie nouăcu demolarea edificiilor 

de producere avariate existente) 

30 mil. lei 

10. Penitenciarul nr. 10 - 

Goian  

Mun.Chişinău, s.Goian Ar permitecrearea unui sector aparte 

pentru minori 

31 mil. lei 

11.  Penitenciarul nr. 1 1 - Bălţi  Mun.Bălţi Construcţie nouă la capacitatea 650 locuri 250 mil. lei 

17.  Penitenciarul nr. 17 - 

Rezina  

Or.Rezina Permite crearea unui sector aparte cu 

capacitatea de pînă la 150 locuri 

reconstrucţie a unui bloc de regim cu 

capacitatea de 150 locuri 

27 mil. lei 

18.  Penitenciarul nr. 18 - 

Brăneşti  

R-nul Orhei, s.Brăneşti Ar presupune construcţie a unor noi 

edificii, cu o capacitate de 400 locuri 

60 mil lei 
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Anexa 6 

 

Mijloacelor şi echipamentul necesare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. d/o Denumirea bunurilor Cantitatea 

buc. 

Costul(lei MD) Suma totală 

(lei MD) 

1. Pistol 300 10000 3000000 

2. Pistol-mitralieră 50 30000 1500000 

3. Dispozitiv electroşoc 50 460 23000 

4. Cătuşe 300 350 105000 

5. Huse pentru cătuşe 300 50 15000 

6. Toc p/u pistol 300 960 288000 

7. Cureluşă de siguranţă 300 210 63000 

8. Baston de cauciuc 300 864 259200 

9. Port baston 300 50 15000 

10. Căşti de protecţie 64 6800 435200 

11. Vestă antiglonţ 64 3600 230400 

12. Apărătoare pentru mâini şi picioare 64 2415 154560 

13. Balonaşe cu spray lacrimogen 300 200 60000 

14. Huse pentru balonaşe 300 50 15000 

15. Staţie radio portabilă 100 3200 320000 

17. Detector de metal portabil 45 5000 225000 

Total 6651660 
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Anexa 7 

 

Normele CPT cu privire la escortarea deținuților și deținerea arestaților 

CPT nu insistă asupra unui model anume de organizare a deținerii persoanelor în arest 

preventiv și de escortare a deținuților, totuși în normele sale stabilește că, custodia poliţiei 

este, în principiu, de durată relativ scurtă. În consecinţă, condiţiile fizice de detenţie din 

arestul poliţiei nu pot să fie la fel de bune ca cele din alte locuri de detenţie în care persoanele 

pot fi reţinute perioade mai lungi. Oricum însă, anumite condiţii materiale elementare trebuie 

îndeplinite. Toate celulele de poliţie trebuie să aibă dimensiuni rezonabile pentru numărul de 

persoane pe care le adăpostesc, o iluminare adecvată (de exemplu : suficientă pentru a putea 

citi, cu excepţia perioadelor de somn) şi ventilare. Ar fi de preferat ca celulele să aibă 

luminănaturală. Apoi, celulele ar trebui echipate cu mijloace de odihnă (de exemplu: un scaun 

fixat sau o bancă), iar persoanelor obligate să rămână peste noapte în custodie trebuie să li se 

punăla dispoziţie saltele şi paturi curate.  

 Persoanelor din custodie trebuie să li se permită satisfacerea necesităţilor naturale la 

momentul dorit în condiţii decente şi de curăţenie, să li se ofere condiţii adecvate de spălare. 

Trebuie să li se dea mîncarea la ore potrivite, incluzîndu-se cel puţin o masă completă (de 

exemplu: ceva mai substanţial decît un sandwich) în fiecare zi. 

Întrebarea referitoare la ce înseamnă o dimensiune rezonabilă pentru o celulă a  

poliţiei (sau pentru alt tip de locuire pentru deţinut/prizonier) este o chestiune dificilă. Cînd se 

face o asemenea analiză trebuie luaţi în considerare mulţi factori. În orice caz, delegaţiile 

CPT-ului simt nevoia unor principii generale în domeniu. Următoarea dimensionare (văzutăca 

un nivel de dorit şi nu un standard minim) este utilizată în mod curent atunci când se 

analizează o celulă de poliţie pentru o singură persoană care stă mai mult de cîteva ore: 7m2 

având cel puţin 2m între pereţi şi 2,5 m între pardoseală şi plafon. 

În situațiile cînd este necesară interogarea suplimentară de către poliţie a persoanelor 

aflate în detenţie preventivă, CPT-ul estimează că, prin perspectiva prevenirii relelor 

tratamente, este de preferat, de asemenea, ca astfel de interogatorii să se deruleze în interiorul 

instituţiilor penitenciare în cauză şi nu în localurile poliţiei. Retransferarea deţinuţilor din 

prevenţie în custodia poliţiei pentru o audiere suplimentară nu va trebui solicitată şi 

autorizatădecît dacă aceasta este absolut inevitabilă. Este la fel de evident că, în 

circumstanţele excepţionale în care un deţinut în prevenţie este retransferat în custodia 

poliţiei, acesta trebuie să beneficieze de cele trei drepturi prezentate în paragrafele 40 – 43 

(dreptul de acces la un avocat şi la un medicprecum şi dreptul pentru persoanele implicate de 

a putea informa un apropiat sau un terţ despre deţinerea lor). 
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Anexa 8 

 

Experienţa unor state în domeniul gestionării sistemului  

de executare a arestului preventiv şi escortare a deţinuţilor 

 

România:  

În România funcţionează un sistem mixt de escortarea deţinuţilor şi de deţinere a 

persoanleor în arest preventiv, în acest sens rolurile sunt repartizate pentru faza de urmărire 

penală instituţiilor subordonate MAI, iar pentru faza de judecată instituţiilor subordonate MJ. 

Arestarea preventivă se execută numai în baza mandatului de arestare preventivă, emis 

potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală. (Legea nr. 254/2013), astfel în cadrul 

penitenciarelor se pot înfiinţa secţii speciale de arestare preventivă, prin decizie directorului 

general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (Legea nr. 254/2013). 

Organele de poliţie şi penitenciarele prezintă la termenele fixate de organele judiciare, 

arestaţii preventiv sau alte categorii de persone private de libertate pe care le custodiază. 

Instituţiile subordonate MAI ( centrele de deţinere şi arestare preventivă) deţin(custodiază) 

persoanele arestate preventiv aflate în curs de urmărire penală şi au obligaţia depunerii 

acestora în penitenciare după trimiterea în judecată. 

În situaţia în care sunt escortate persoane private de libertate incluse în categoria celor 

care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului directorul locului de deţinere poate solicita 

sprijinul organelor de poliţie şi jandarmerie De asemenea, aceste măsuri sunt solicitate pentru 

asigurarea siguranţei misiunii, când escortarea se execută în zone sau pe trasee care pot 

favoriza producerea unor incidente, când este pusă în pericol viaţa şi integritatea persoanelor 

escortate sau a personalului ori când numărul persoanelor escortate este mare iar resursele 

umane avute la dispoziţie sunt insuficiente. În acest sens există Proceduri comune încheiate 

între MJ - ANP şi MAI, încheiate în urma unui Protocol de cooperare între MJ-ANP şi MAI 

pentru eficientizarea activităţilor de interes. 

La constituirea escortei, indiferent de numărul membrilor, şeful serviciului siguranţa 

deţinerii numeşte un şef al acesteia. În componenţa escortei cel puţin un membru trebuie să fie 

de acelaşi sex cu persoanele escortate. 

Nu există nicio deosebire între prezentările deţinuţilor în faţa organelor judiciare în 

cauze penale sau civile. Cheltuielile sunt suportate de către administraţia penitenciarului care 

custodiază deţinutul. 

Principala tendinţă a dezvoltării sistemului de escortare a deţinuţilor în România este de 

organiza audierile acestora prin videoconferinţă. 

În acest sens prin Legea nr. 254/2013 de către personalul sau judecătorul de 

supraveghere a privării de libertate din alt penitenciar decît cel în care se află deţinutul, 

audierea poate avea loc prin videoconferinţă. în cadrul oricărei proceduri judiciare. 



 
 

 

53 

Dacă deţinutul este asistat de un apărător, ales sau numit din oficiu, administraţia 

penitenciarului va permite accesul acestuia în camera de videoconferinţă, alături de persoana 

pe care o reprezintă. 

Pentru escortarea persoanelor private de libertate în mijloace auto, escortei îi este 

destinat, în funcţie de numărul acestora, unul sau mai multe mijloace de transport special 

amenajate, care să respecte condiţiile tehnice stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la 

transportul de persoane. 

Mijloacele de transport speciale din dotarea locului de deţinere destinate transportului 

persoanelor private de libertate se amenajează în aşa fel încât să asigure condiţii de separare 

pe timpul transportului, să aibă încuietori sigure la compartimentele unde se introduc 

persoanele private de libertate şi la uşi, care să poată fi manevrate cu uşurinţă în caz de forţă 

majoră. De asemenea se dotează cu mijloace de legătură radio cu locul de deţinere, precum şi 

cu sisteme de legătură şi semnalizare-alarmare. 

 

Norvegia:  

În Norvegia, până la condamnarea la privațiune de libertate, escortarea persoanelor este 

în responsabilitatea poliției. Astfel, la moment, escortarea deținuților preveniți la instanța de 

judecată, penitenciar, spital, etc. o reazează poliția. Cu toate acestea, la 15.08.2014, a fost 

lansat un proiect pilot de transfer a responsabilității de escortate de la poliție la penitenciare. 

În cadrul Serviciilor Corecționale Norvegiene, va exista o subdiviziune responsabilă de 

transportarea deținuților preveniți în sud-estul Norvegiei. În cazul în care pilotarea se va 

dovedi reușită, în următorii ani această practică va fi extinsă în întreaga țară.  

În decurs de 24 de ore de la reținere, persoana reținută trebuie transferată (dacă este 

posibil) în penitenciar. Dacă în penitenciar nu sunt locuri libere, persoana reținută poate sta la 

poliție până este adus în fața judecătorului, dar nu mai târziu de 72 de ore după reținere. După 

ce judecătorul a luat decizia de a aplica arestul preventiv, persoana arestată se poate afla la 

poliție pentru maxim 24 de ore.  

În Norvegia nu există Minister al Afacerilor Interne, iar Directoratul poliției este 

subordonat, Ministerului Justiției. Directoratul Poliției din cadrul Ministerului Justiției nu are 

locuri de detenție, ci doar izolatoare (camere) de arest (reținere). 

La moment, există 30 penitenciare de securitate sporită (tip închis), în cadrul cărora se 

execută arestul preventiv la faza de urmărire penală și de judecată și care sunt amplasate pe 

tot teritoriul țării, respectiv, prevenitul va fi, de obicei, deținut cât mai aproape posibil de locul 

unde s-a comis crima.
15

 

În Norvegia pot fi folosite video conferințele la prelungirea arestului preventiv,. 

Serviciile Corecționale Norvegiene se ghidează de regulamente și îndrumare când vine vorba 

de utilizarea video-conferințelor cu instanțele relevante. De obicei, conferințele video sunt 

                                                           

15
Populațianorvegieinumără5.009.150 de oameni, cu o densitate a polulației de 13,0 loc/km²,  
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folosite la prelungirea detenției preventive. Conferințele video nu se utilizează în procedurile 

în fața instanței de apel sau de recurs. 

În Norvegia, decizia de eliberare condiționată înainte de termen a deținuților 

condamnați o ia șeful de penitenciar. Una dintre condiții este ca condamnatul să fi ispășit 

două treimi din termen înainte de a depune cererea de eliberare condiționată. O comisie 

penitenciară locală va fi implicată în proces. Această comisie constă din următorii 

reprezentanți: un ofițer superios, ofițerul personal de contact al condamnatului cererea căruia 

se examinează, un profesor (învățător), ofițerul responsabil de ateliere, asistenta medicală, 

asistentul social, consilierul de probațiune, etc. Comisia penitenciară va înainta o recomandare 

către șeful de penitenciar.  

Condamnatul participă în proces, de responsabilitatea acestuia este prezintarea 

documentelor confirmative precum că are un loc de trai, va fi angajat în câmpul muncii după 

eliberare, că este de acord să se prezinte la biroul de probațiune în zilele indicate, etc. Dacă 

deținutul este recidivist sau a avut un comportament reproșabil în penitenciar, eliberarea 

condiționată va fi refuzată.  

Condamnaților le poate fi aplicată monitorizarea electronică. Deținutul trebuie să 

înainteze o cerere în adresa Șefului de penitenciar.Șeful de penitenciar poate respinge cererea, 

însă dacă este de acord, o transmite împreună cu restul documentelor în adresa biroului de 

probațiune. Șeful Biroului de probațiune decide aplicarea sau neaplicarea monitorizării 

electronice. De asemenea, decizia de transfer dintr-un penitenciar în altul este luată la nivel de 

șef de penitenciar.  

În Norvegia nu este interzis prin lege ca judecătorul să examineze cererile deținuților, în 

penitenciar, dar acest lucru se întâmplă rar.  

Pe cauze civile deținuții se escortează la instanță din contul autorității care îi deține.  

Atât poliția cât și serviciile corecționale dispun de mijloace de transport speciale pentru 

escortatea deținuților ce prezintă un risk pentru securitate. Atât caroseria, cât și geamurile sunt 

anti-glonț, iar persoana deținută nu este vizibilă din exterior. În localitățile mai mici, se 

folosesc mașini obișnuite.  

În Norvegia nu există posibilități tehnice de tip sistem electronic automatizat de date 

pentru organizarea prezentării în fața instanței a persoanelor private de libertate. 

Instanțele de judecată mai mici nu dispun camere de așteptare pentru persoanele arestat. 

Numai în Judecătoria Oslo și în cea din Bergen, al doilea oraș ca mărime din Norvegia, există 

camere (celule) de așteptare. 
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