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Sistemul Penitenciar al Republicii Moldova reprezintă o instituție de reeducare, prin care Statul 
își asigură respectarea drepturilor persoanelor și implementarea legii naționale și internaționale. 
Rolul specific al instituțiilor penitenciare este de a pune în executare pedepsele şi măsurile privative 
de libertate într-un mod care ar contribui la sporirea siguranței societăţii și ar preveni recidiva. 
Pentru realizarea cu succes a strategiei, vom perfecționa sistemul de monitorizare a gradului de 
îndeplinire a misiunii acestei instituții.  

În prezent sistemul penitenciar este constituit din Departamentul Instituţiilor Penitenciare, 19 
penitenciare dintre care 2 penitenciare cu activitate suspendată, 4 instituţii specializate (Direcţia 
trupelor de pază, supraveghere şi escortare, Centrul instructiv, Detaşamentul cu destinaţie specială 
şi Centrul de aprovizionare tehnico-materială) şi 9 întreprinderi de stat din cadrul sistemului 
penitenciar.

Conform statisticilor valabile la data de 1 ianuarie 2016, în instituţiile penitenciare erau deţinute 
8054 de persoane, dintre care: condamnaţi – 6334, preveniţi – 1720, femei – 496, minori – 70, 
arestaţi contravenţional – 3. Menționăm faptul că, în penitenciarul pentru femei şi în spitalul 
penitenciar funcţionează câte un bloc specializat pentru întreţinerea mamelor cu copii.

Strategia de dezvoltare este un document de politici de importanță națională și sectorială, 
precum și un catalizator de dezvoltare a sistemului penitenciar, prin stabilirea priorităților în cadrul 
instituției și ridicarea eficienței și eficacității managementul operațional. 

Strategia a fost elaborară împreună cu practicienii din sistemul penitenciar din toate direcțiile de 
activitate ale instituției. Aceasta este destinată pentru a fi implementată de angajați în activitatea 
zilnică, și pentru a crea un mecanism de colaborare instituțională cu partenerii de dezvoltare.   

Am certitudinea că utilizând în mod activ și tenace această strategie putem consolida, 
angajamentul, motivația și entuziasmul care au stat la baza elaborării ei. 

Vladimir Cebotari
Ministru al Justiției a Republicii Moldova

CUVÂNT ÎNAINTE



The Prison System of the Republic of Moldova is a re-education 
institution, through which the state ensures observance of human rights and 
implementation of the national and international law. The specific role of 
prisons is to enforce custodial measures and sentences in a way that would 
increase the public safety and prevent recidivism. In order to successfully 
implement the strategy, we will improve the system of monitoring of the 
degree this institution fulfills its mission.  

Currently the prison system consists of the Department of Penitentiary 
Institutions, 19 prisons, including 2 prisons with suspended activity, 4 
specialized institutions (Guard, Surveillance and Escort Troops Division, 
Training Center, Special Intervention Team, Center for Technical and Material 
Suppply) and 9 state enterprises of the penitentiary system.

As of 1 January 2016, there were 8054 persons detained in the prison 
institutions, of which: 6334 convicts, 1720 pre-trial detainees, 496 women, 
70 juveniles, 3 contraventional arrested. Should be added that, in the 
penitentiary for women and in the prison hospital there are specialized units 
for mothers with children.

This strategy is an important national sector policy document, a catalyzer 
of development of the prison system, by setting the priorities for this 
institution and increasing efficiency and effectiveness of the operational 
management.

The strategy was drawn up by practitioners of the prison system from all 
directions of activity. The strategy is meant to be implemented by staff in 
their daily work and to set a mechanism for institutions cooperation with 
development partners. 

I am certain that by active and tenacious use of the strategy, the 
commitment, motivation and enthusiasm which were the basis for drafting 
it, will be strengthened.

Vladimir Cebotari
Minister of Justice of the Republic of Moldova

FOREWORD 



Misiune: Sistemul penitenciar al Republicii Moldova pune în executare 
pedepsele şi măsurile privative de libertate în scopul sporirii siguranţei 
societăţii şi prevenirii recidivei.
Viziune: Sistem penitenciar eficient – garant al siguranţei societăţii.
Valori:

a. Integritate
 - Demonstrăm respectarea valorilor sistemului penitenciar în 

activităţile şi acţiunile noastre;
 - Acţionăm fără a avea în vedere câştiguri personale şi nu abuzăm de 

autoritate sau putere;
 - Sprijinim activ deciziile şi politicile sistemului penitenciar în 

realizarea misiunii acestuia;
 - Reacţionăm prompt în cazuri de lipsă de profesionalism şi 

comportament lipsit de etică.
a. Profesionalism

 - Promovăm transparenţa şi susţinem activitatea şi rezultatele 
sistemului penitenciar;

 - Demonstrăm competenţă, siguranţă şi fermitate în exercitarea 
atribuţiilor proprii;

 - Suntem eficienţi în realizarea obligaţiilor de serviciu la termenele şi 
în condiţiile cerute;

 - Abordăm într-un mod echilibrat situaţiile de criză.
a. Transparenţă

 - Informăm periodic publicul referitor la acţiunile şi rezultatele 
activităţii noastre;

 - Facilităm accesul publicului şi al mass-mediei la informaţiile privind 
activitatea instituţiilor penitenciare;

 - Prezentăm deschis toate aspectele specifice unui serviciu 
penitenciar în curs de reformare.

a. Respect
 - Respectăm drepturile persoanelor deţinute şi libertatea conştiinţei;
 - Examinăm periodic propriul comportament, pentru a evita reacţiile 

părtinitoare sau stereotipe;
 - Acţionăm pentru diminuarea efectelor negative ale privării de 

libertate;
 - Nu discriminăm nicio persoană sau grup aflat în detenţie.

SISTEM PENITENCIAR EFICIENT – 
GARANT AL SIGURANŢEI SOCIETĂŢII

Obiective generale:

I. Sporirea eficienţei în administrarea 
sistemului penitenciar

II. Organizarea eficientă a 
managementului resurselor umane 
ale sistemului penitenciar

III. Modernizarea infrastructurii 
sistemului penitenciar pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
detenţie

IV. Instituirea sistemului progresiv de 
executare a pedepsei

V. Garantarea siguranţei sistemului 
de detenţie

VI. Dezvoltarea serviciilor medicale de 
calitate pentru persoanele private 
de libertate, echivalente cu cele 
prestate în sistemul public de 
sănătate



Mission: The Moldovan prison system enforces custodial punishments 
and measures for the purpose of increasing social safety and 
preventing recidivism. 
Vision: An effective prison system - a guarantee of public safety
Values:

a. Integrity
 - We demonstrate compliance with the prison system’s values in 

our activities;
 - We act without aiming at personal gains and without abusing the 

authority or power;
 - We actively support the decisions and policies of the prison 

system in achieving its mission;
 - We react promptly in cases of lack of professionalism and 

unethical behaviour.
a. Professionalism

 - We promote transparency and support the prison system’s 
activity and results;

 - We show competence, safety and firmness in the exercising our 
duties;

 - We are efficient in achieving the work obligations under the 
required terms and conditions;

 - We approach the crisis situations in a balanced way.
a. Transparency

 - We periodically inform the public about our actions and results;
 - We facilitate the access of the public and mass-media to 

information about the activity of the prisons;
 - We openly present all aspects specific to a prison service 

undergoing reform.
a. Respect

 - We respect prisoners’ rights and the freedom of conscience;
 - We regularly review our own behaviour in order to avoid biased or 

stereotypical reactions;
 - We act for mitigating the negative effects of deprivation of liberty;
 - We do not discriminate any imprisoned person or group.

AN EFFECTIVE PRISON SYSTEM - 
A GUARANTEE OF PUBLIC SAFETY

General objectives:

I. Improved efficiency in the 
administration of the prison 
system

II. Efficient organization of human 
resources management of the 
penitentiary system

III. Modernization of the prison 
system infrastructure in order to 
improve detention conditions

IV. Instituting a progressive system of 
punishment enforcement

V. Ensuring the safety of the prison 
system

 
VI. Developing qualitative healthcare 

services for inmates, equivalent 
to those provided in the public 
healthcare system



SPORIREA EFICIENŢEI 
ÎN ADMINISTRAREA 
SISTEMULUI PENITENCIAR

Măsurile şi activităţile în cadrul acestui obiectiv strategic 
au drept scop optimizarea cadrului legislativ și instituţional 
specific funcţionării sistemului penitenciar.

Rezultate: 

 - Aprobarea unei noi legi cu privire la sistemul 
administraţiei penitenciare;

 - Manual de proceduri aprobat şi utilizat de toate 
subdiviziunile sistemului penitenciar;

 - Implementarea la nivelul DIP a sistemului de 
management al calităţii (ISO 9001:2015);

 - Sporirea competenţelor conducerii penitenciarelor în 
privinţa gestionării resurselor umane şi mijloacelor 
financiare pentru o mai eficientă administrare a 
acestora;

 - Crearea mediului favorabil instituirii parteneriatelor 
public-private;

 - Interacţiune eficientă cu instanţele de judecată;
 - Crearea condiţiilor necesare pentru a oferi posibilităţi 

de încadrare în muncă şi/sau ocupaţionale pentru 
toţi deţinuţii;

 - Facilitarea implementării soluțiilor IT, pentru 
automatizarea proceselor.

Impact: Prin realizarea acestui obiectiv se doreşte 
creşterea eficienţei şi eficacităţii sistemului penitenciar, cât 
şi îmbunătăţirea abilităţilor de management și leadership 
în domeniul sistemului penitenciar.

I

Soluționarea decizională, către 

2020 a cel puțin 70% dintre 

problemele cu care se confruntă 

sistemul penitenciar.  

250
de probleme din 

inventar                                                               

50 
de probleme din 

inventar                         

2016 2020



By 2020 at least 70% of the 

problems that the prison 

system is facing will be solved 

at decision level.

250 
problems from 

inventory

50 
problems from 

inventory

2016 2020

IMPROVED EFFICIENCY 
IN THE ADMINISTRATION OF 
THE PRISON SYSTEM

The measures and activities within this strategic 
objective are aimed at optimization of the legal and 
institutional framework specific to the functioning of the 
prison system. 

Results: 

 - Approval of the draft Law on the penitentiary 
system administration;

 - Procedures Manual approved and used by all 
subdivisions of the prison system;

 - Implementation of quality management system 
(ISO 9001: 2016) at the level of DIP;

 - Developing the skills of prison leaders for 
management of financial and human resources to 
increase efficiency in administration;

 - Create favourable environment for establishing 
public-private partnerships;

 - Effective interaction with Courts;
 - Creating the necessary conditions to provide 

opportunities for employment and occupations or 
all prisoners;

 - Implement IT solutions for automatization of 
processes. 

Impact: By achieving this objective we aim at increasing 
efficiency and effectivenes of the prison system and 
improving the management and leadership skills in the 
prison system.

I



ORGANIZAREA EFICIENTĂ A 
MANAGEMENTULUI RESURSELOR 
UMANE ALE SISTEMULUI PENITENCIAR

Problema centrală a domeniului de management al resurselor umane 
ale sistemului penitenciar este administrarea defectuoasă a potenţialului 
uman. Prin urmare, deşi raportul dintre numărul total de angajaţi ai 
sistemului penitenciar și totalul de deţinuţi este de aproximativ de 1 la 2,6, 
la nivelul instituţiilor de detenţie, acest raport variază enorm, ajungând 
chiar de la 1 la 10 și de 1 la 50 - 100 în timpul serviciilor de noapte și al 
zilelor de odihnă.

Măsurile și activităţile în cadrul acestui obiectiv strategic au drept 
scop optimizarea cadrului legislativ și instituţional specific gestionării 
personalului sistemului penitenciar.

Acţiunile concrete la nivel de plan de acţiune, vizează obţinerea de către 
personalul sistemului penitenciar a unui nou statut, descentralizarea 
procedurii de recrutare, implementarea procedurilor moderne de 
management al resurselor umane, sporirea calităţii în pregătirea 
profesională, evaluarea performanţelor profesionale individuale și 
motivarea personalului.

Rezultate: 

 - Sporirea calităţii formării profesionale / instruirii angajaţilor 
sistemului penitenciar;

 - Ocuparea prin concurs a funcţiilor vacante;
 - Standarde de personal aprobate pe domenii de activitate şi 

categorii de subdiviziuni subordonate DIP;
 - Majorarea nivelului de salarizare a angajaţilor sistemului 

penitenciar pentru sporirea interesului de încadrare şi menţinere 
în serviciul sistemului penitenciar a specialiştilor calificaţi;

 - Instituirea unui mecanism decizional privind promovarea în 
cariera profesională conform competenţelor profesionale 
individuale;

 - Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru angajaţii sistemului 
penitenciar.

Impact: Prin realizarea acestui obiectiv urmărim formarea şi menţinerea 
unui personal al sistemului penitenciar profesionist si organizat pe 
principii moderne. 

Ponderea angajaților satisfăcuți de 

condițiile de muncă sporeste anual 

cu 10%.

II

45% 85%

2016 2020



EFFICIENT ORGANIZATION OF 
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 
OF THE PENITENTIARY SYSTEM

The central problem of the human resources management of the 
prison system is the poor administration of the human potential. 
Therefore, although the ratio of total prisoners per employee is 
approximately 2.6 to 1, in the prison institutions this ratio varies 
enormously, reaching 10 prisoners per employee and 50 to 100 per 
employee during night shifts and holidays.   

Measures and activities within this strategic objective are aimed 
at optimization of the specific legal and institutional frameworks 
related to management of personnel of the prison system.

Concrete action from the action plan are aimed at obtaining a 
new status by the staff, decentralizing the recruitment procedure, 
implementation of modern management procedures of human 
resources, enhancing the quality in training, performance appraisals 
and motivation of individual staff.

Rezultate: 

 - Increasing the quality of training of employees of the 
penitentiary system;

 - Filling in vacancies through competition;
 - Human resources standards established for each field of 

activity and category of subdivision of DIP;
 - Establish a decision making mechanism of promoting staff 

in their career based on individual professional skills;
 - Improving working conditions for prison staff;

Impact: By achieving this goal we aim at building and maintaining 
a professional personnel in the penitentiary system organized on 
modern principles. 

Share of employees satisfied with 

their working conditions will increase 

by 10% every year

II

45% 85%

2016 2020



III

În acord cu realităţile economice şi posibilitățile reale de 
finanţare ale Republicii Moldova, Strategia conţine un plan 
multianual de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie ce se 
referă în special la reconstrucția penitenciarelor existente.

Rezultate:

 - Majorarea cu 40% a capacităţii de cazare, în condiţii 
de cel puţin 4m2 pentru o persoană, prin organizarea 
construcției unui nou penitenciar în mun. Chișinău, a 
unei case de arest în mun. Bălți și a unor noi sectoare 
de detenție în penitenciarele nr.3 - Leova, nr.5 - Cahul, 
nr.10 - Goian și nr.17 - Rezina;

 - Modernizarea a unui număr minim de 2000 de locuri 
de cazare, având în vedere standardele actuale până 
la sfîrşitul anului 2020;

 - Indicele total de ocupare va înregistra o valoare 
situată sub pragul de 100% raportat la standardul 
naţional;

 - Capacitatea de transport al sistemului penitenciar va 
creşte cu 20% până în 2020;

 - Îmbunătăţirea calităţii alimentării persoanelor private 
de libertate.

Impact: Realizarea acestui obiectiv va duce la umanizarea 
detenţiei și respectarea standardelor internaţionale și 
naţionale în materie în condiţii ce ar asigura sustenabilitatea 
pe termen lung.

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
SISTEMULUI PENITENCIAR 
PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CONDIŢIILOR DE DETENŢIE

Capacitatea sistemului penitenciar 

de a plasa persoane în spații 

modernizate va spori cu peste 2000 

locuri către anul 2020.

20% 60%

2016 2020



III

Given the economic realities and financing possibilities of 
Moldova, the strategy includes a multi-annual plan to improve 
conditions of detention especially focused on renovating the 
existing prisons.

Results:

 - 40% increase the accommodation capacity of 
the prison system of at least 4 m2 per person, by 
constructing a new prison in Chisinau municipality, an 
arrest hours in Balti and detention sectors in Leova 
Prison no.3, Cahul Prison no.5, Goian Prison no.10, 
Rezina Prison no. 17; 

 - Modernization of at least 2000 detention places given 
the current standards by the end of 2020.

 - Total occupation index will register a value below the 
threshold of 100% based on the national standard;

 - The transportation capacity of the prison system will 
increase by 20% by 2020;

 - Improving the quality of food for inmates.

Impact: Achievement of this goal will lead to humanization 
of detention and compliance with international and national 
standards, so as to ensure long-lasting sustainability.

MODERNIZATION OF THE PRISON 
SYSTEM INFRASTRUCTURE
IN ORDER TO IMPROVE 
DETENTION CONDITIONS

The capacity of the prison system 

to allocate prisoners to modernized 

spaces will increase with 2000 

places by 2020

20% 60%

2016 2020



IVINSTITUIREA SISTEMULUI PROGRESIV 
DE EXECUTARE A PEDEPSEI

Realizarea măsurilor și activităţilor propuse vizează 
ajustarea cadrului normativ execuţional penal, a procedurilor 
de lucru şi activităţilor oferite în penitenciar, dezvoltarea 
instrumentelor și metodelor de lucru, dezvoltarea 
competenţelor profesionale pentru a contribui eficient la 
reeducarea și reintegrarea socială a condamnatului.

Rezultate:

 - Modificarea cadrului normativ în privinţa excluderii 
tipurilor de penitenciare, cu atribuirea de competenţe 
administraţiei penitenciare de a plasa deţinuţii 
pe regimuri de detenţie în baza regulilor de 
individualizare;

 - Crearea sectoarelor de detenţie pentru deţinerea 
separată a deţinuţilor în regimuri diferenţiate de 
detenţie;

 - Crearea Structurii de evaluare şi planificare a 
executării pedepsei;

 - Eficientizarea mecanismului de implementare a 
Programului individual de executare a pedepsei;

 - Crearea condiţiilor de încadrare pentru toți deţinuţii 
în programe de educaţie și intervenţie psihosocială, 
inclusiv şcolarizare şi calificare profesională;

 - Instituirea unui sistem eficient de motivare a 
deţinuţilor de a participa la programe și activităţi 
recomandate în planul individual de executare a 
pedepsei;

 - Interacţiune eficientă cu birourile de probaţiune şi 
serviciile sociale din comunitate.

Impact: Realizarea acestui obiectiv va duce la creşterea 
şanselor de reintegrare socială a deţinuţilor şi reducerea 
numărului de evenimente negative în sistemul penitenciar.

Cota deținuților ce participă la 

activitățile prevăzute în Planul 

individual de executare a pedepsei 

va spori cu 10% anual.

20% 60%

2016 2020



IVINSTITUTING A PROGRESSIVE SYSTEM 
OF PUNISHMENT ENFORCEMENT

Implementation of measures and activities aims at adjusting 
the regulatory framework proposed penal execution, working 
procedures and activities offered in prison, developing 
tools and working methods, developing professional skills 
to contribute effectively to the rehabilitation and social 
reintegration of the convicted person.

Results:

 - Changing the regulatory framework for excluding the 
types of prisons, and giving the prison administration 
the power to place prisoners in detention regimes 
based on individualization rules;

 - Creating detention sectors for separate detention of 
prisoners in differentiated detention regimes;

 - Creating a structural unit for assessment and 
planning of sentence enforcement;

 - Efficient mechanism for implementation of the 
individual sentence enforcement program;

 - Creating conditions of engaging willing prisoners 
in literacy programs, trainings and professional 
qualification;

 - Establishing an effective system of motivation of 
inmates to participate in programs and activities as 
recommended in the individual sentence plan;

 - Efficient interaction with probation and social services 
in the community.

Impact: Achievement of this objective will lead to an increase 
in the chances of social reintegration of prisoners and 
reducing the number of negative events in the prison system. 

Percentage of prisoners 

participating in the activities 

stipulated in the Individual Sentence 

Plan will increase with 10% yearly. 

20% 60%

2016 2020



VGARANTAREA SIGURANŢEI 
SISTEMULUI DE DETENŢIE

Măsurile şi activităţile în cadrul acestei obiectiv strategic 
au drept scop diminuarea gradului de vulnerabilitate al 
administrației penitenciarului în privința garantării siguranţei 
sistemului de detenţie.

Rezultate:

 - Implementare unui program de reducere a violentei 
ce va avea drept scop scăderea nivelului actelor de 
agresiune asupra personalului şi între persoanele 
private de libertate cu 25% până în 2020;

 - Îmbunătăţirea sistemelor de detectare, avertizare şi 
semnalizare a incidentelor critice și operaţionale, și a 
situaţiilor de urgenţă;

 - Crearea echipelor de intervenţie și a negociatorilor la 
nivelul instituţiilor penitenciare;

 - Echiparea corespunzătoare a angajaţilor conform 
misiunilor de serviciu, cu instituirea unor garanţii 
instituţionale de protecţie juridică a personalului 
domeniului regim şi pază;

 - Compartimentarea spaţiilor de detenţie (dormitoare şi 
curţi de plimbare);

 - Instituirea la nivelul fiecărui penitenciar a echipelor de 
escortă;

 - Reabilitarea şi construirea edificiilor de pază şi 
echipamentelor de siguranţă.

Impact: Realizarea acestui obiectiv va limita violenţa în 
detenţie şi va descuraja ierarhiile informale, eliminând orice 
formă de influenţă la nivelul instituţiilor penitenciare, prin 
netolerarea acestora şi elaborarea programelor de intervenţie 
imediată.

Nivelul percepției de siguranță 

în mediul penitenciar pentru 

personalul și persoanele private de 

libertate va spori 

cu 25% către 2020.

50% 75%

2016 2020



VENSURING THE SAFETY 
OF THE PRISON SYSTEM 

The measures and activities within this strategic objective 
aim at reducing the vulnerability of prison administration as 
to guaranteeing safety in the prison system.

Results:

 - Implementation of a violence reduction program with 
the aim at lowering acts of aggression against staff 
and inter-prisoner violence by 25% by 2020;

 - Improving the systems of detection, alarm and 
signalling of operational critical incidents and 
emergencies;

 - Creating intervention teams and negotiators at the 
prison level;

 - Appropriate equipment to all employees according to 
the work missions, and instituting certain institutional 
guarantees for legal protection of staff working in 
regime and guarding;

 - Detailed regulation of all processes specific to 
guarding, escort and surveillance (particularly for 
crisis situations involving physical force and applying 
special means);

 - Division of detention spaces (bedrooms and 
courtyards walk);

 -  Establishment of escort teams in each prison;
 - Rehabilitation and construction of safety and 

guarding facilities and equipment. 

Impact: Achieving this goal will limit the violence in prisons 
and discourage the informal hierarchies, eliminating any form 
of influence at the prisons level, through their zero tolerance 
and plans of immediate intervention.

The level of perceived safety in the 

prison environment by both staff and 

prisoners will increase 

with 25% by 2020. 

50% 75%

2016 2020



VI

Scopul acestui obiectiv este de a dezvolta servicii 
medicale, echivalente celor din comunitate, pentru toate 
persoanele private de libertate prin: asigurarea independenţei 
profesionale și acreditarea serviciilor medicale.

Rezultate:

 - Independența lucrătorilor medicali față de șeful 
penitenciarului, prin instituirea unei structuri 
responsabile de administrare a domeniului de 
asistenţă medicală a deţinuţilor (cu atribuirea șefului 
subdiviziunii a calității de director adjunct al DIP);

 - Acreditarea serviciilor medicale din penitenciare;
 - Achiziţionarea medicamentelor și serviciilor medicale 

conform necesităţilor;
 - Includerea deţinuţilor în categoria persoanelor 

asigurate medical.
 - Instituirea unui mecanism eficient de interacţiune 

cu instituţiile din subordinea Ministerului Sănătăţii, 
pentru facilitarea implementării în penitenciare a 
programelor naţionale de sănătate;

 - Crearea în instituţiile medico-sanitare publice a 
saloanelor specializate pentru asistenţa medicală a 
persoanelor deţinuţi.

Impact: Prin realizarea acestui obiectiv se urmăreşte 
asigurarea unui act medical de calitate, reducerea morbidităţii 
şi a mortalităţii, în condiţii specifice sistemului penitenciar 
și în concordanţă cu evoluţia acestor indicatori în populaţia 
generală.

DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
MEDICALE DE CALITATE 
PENTRU PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE, 
ECHIVALENTE CU CELE PRESTATE 
ÎN SISTEMUL PUBLIC DE SĂNĂTATE

Toate seviciile medicale din sistemul 

penitenciar acreditate către 2020.

0% 100%

2016 2020



VI

The purpose of this objective is to develop healthcare 
services equivalent to those in the community for all persons 
deprived of liberty, by ensuring professional independence, 
and accreditation of healthcare services. 

Results:

 - Establish a unit coordinating the healthcare services 
provided to detained persons;

 - Accreditation of medical services in prisons;
 - Purchasing of medicine and healthcare services 

according to the needs;
 - Including certain categories of prisoners in the 

category of medically ensured persons.
 - Effective mechanism of interaction with the 

institutions under the Ministry of Health to facilitate 
implementation of national health programs in 
prisons;

 - Creating public medical institutions of specialized 
saloons for healthcare of prisoners.

Impact: By achieving this objective we pursue a qualitative 
medical act and reducing morbidity and mortality in prisons 
to the evolution of respective rates in the general population.

DEVELOPING QUALITATIVE 
HEALTHCARE SERVICES FOR INMATES, 
EQUIVALENT TO THOSE PROVIDED 
IN THE PUBLIC HEALTHCARE SYSTEM

All healthcare services in prisons 

are accredited by 2020
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