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INTRODUCERE 

 

Prezentul raport apare în cadrul proiectului „Monitorizarea respectării drepturilor 

omului în procesul de reținere în cadrul Inspectoratului de poliție din Municipiul Bălți”, 

susținut financiar de către Fundația Soros-Moldova în cadrul Programului de Drept și 

implementat într-o perioadă de 6 luni, din august până în 1 martie 2016 de către I.P. „Clinica 

Juridică Universitară” din mun. Bălți. 

La apariția acestui raport au contribuit expertul Vitalie Rusu, avocat, lector universitar 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și echipa de proiect: monitorii Maria Barbalat, Ion 

Dănoi, coordonatorul Serghei Țapordei și Olesea Tabarcea, director executiv al Clinicii Juridice 

Universitare din Bălți.  

Acest raport oferă părților interesate (organizaţiilor neguvernamentale1 (ONG-urilor), și 

structurilor academice, la necesitate) informaţii şi sugestii privind procesul de testare a 

instrumentelor de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor reținute în inspectoratele de 

poliție și rezultatele acumulate în urma acestuia şi nu are intenţia de a fi o sursă exhaustivă de 

date și informații. Sugestiile și recomandările prezentate sunt formulate în rezultatul exercițiului 

practic de testare a instrumentelor în circumstanțe reale, iar anexele prezentate sub forma 

chestionarelor adaptate, aplicabile și deja eficiente reprezintă o sursă inedită pentru a fi preluate 

și utilizate în procesele de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia 

poliției. 

Raportul conține informații atât referitoare la procesul propriu-zis al testării 

instrumentelor de monitorizare, cât și la procesul de modificare și adaptare a acestora drept 

rezultat al obstacolelor și dificultăților întâlnite pe parcursul perioadei de testare. De asemenea, 

se regăsesc și referiri teoretico-practice relevante procesului penal de reținere a persoanelor și a 

implicării altor actori procesuali, precum ofițerii de investigație, ofițerii de urmărire penală și a 

avocatului. 

                                                           
 

1 În sensul prezentului Raport, organizaţia neguvernamentală / asociaţia obştească este o organizaţie 
necomercială, independentă de autorităţile publice, constituită benevol de cel puţin două persoane fizice şi/sau 
juridice (asociaţii obşteşti), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în condiţiile legii, a unor 
drepturi legitime. A se vedea art. 1(1) al Legii nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. 
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Lucrarea este destinată comunității organizațiilor și a apărătorilor drepturilor omului care 

intenționează să dezvolte campanii de monitorizare a respectării drepturilor omului în procesele 

de reținere și aflare a persoanelor în custodia poliției.  

 

Rezultatele procesului de testare prezentate în prezentul raport pot fi utile activiștilor și 

organizaţiilor consacrate în domeniul drepturilor omului, avocaţilor, jurnaliştilor sau 

reprezentanţilor structurilor de stat împuternicite cu inspectarea și monitorizarea respectării 

drepturilor omului în instituțiile de ordine de drept. 

Una din prioritățile și destinațiile de bază ale legii procesual-penale se referă la apărarea 

persoanei de îngrădirile aduse drepturilor și libertăților ei, de rând cu recunoașterea supremației 

normelor constituționale și a reglementărilor internaționale. În acest context, o importanță 

deosebită o au problemele respectării drepturilor persoanei supuse reținerii și aflate în custodia 

poliției, deoarece persoana reținută se implică în raporturi procesual-penale în cele mai 

nefavorabile condiții ce se referă la respectarea drepturilor persoanei. Printre aceste condiții 

figurează, în mod special, aplicarea frecventă a măsurilor de constrângere procesual-penală sub 

forma reținerii persoanei bănuite în comiterea faptelor infracționale. 

Aceste circumstanțe au impulsionat necesitatea inițierii proceselor de monitorizare a 

respectării drepturilor omului în procesul de reținere în cadrul Inspectoratelor de Poliție. Cu 

prilejul lansării Ghidului practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute2, 

elaborat de către Fundația Soros-Moldova (FSM în continuare) a fost inițiat procesul de testare a 

acestuia, prin utilizarea recomandărilor și instrumentelor oferite.  

Studierea practicii din domeniu indică că ordinea instituită de reținere a persoanei nu 

permite, de fiecare dată, în mod obiectiv, de a atribui statutul corespunzător și de a asigura 

respectarea dorită a drepturilor garantate de lege persoanei reținute.  

 

Analiza rezultatelor procesului de testare a instrumentelor de monitorizare a avut drept 

scop prezentarea coerentă și sistemică a instituției reținerii și determinarea aplicabilității, iar în 

unele situații, a inaplicabilității prevederilor și a instrumentelor de monitorizare propuse în 

Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute.  

                                                           
 

2 Disponibil la: http://soros.md/files/publications/documents/Ghid%20Monitorizare%20Retinere.pdf 
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Spre deosebire de interpretarea și cercetarea tradițională, la baza acestui raport stau 

rezultatele testării practice a instrumentelor de monitorizare propuse în Ghid. De asemenea, s-a 

încercat o prezentare a evoluției modificărilor și adaptărilor instrumentelor de monitorizare 

utilizate în condiții reale de testare, pentru ca, în final, să fie prezentate variantele optime și 

lucrative ale chestionarelor cu scopul de a facilita procesul de monitorizare a respectării 

drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției.  

Acest Raport se impune prin analiza multe-aspectuală, atât din punct de vedere al 

intereselor și obiectivelor organului de poliție, cât și în latura protecției  drepturilor și intereselor 

persoanelor de rând, care se află în câmpul de acțiune al organelor de urmărire penală. Metoda 

selectată de analiză și de expunere a materialului permite nu doar de a oferi cunoștințe speciale și 

răspunsuri exhaustive, cu referire la monitorizarea respectării drepturilor omului în procesul de 

reținere în cadrul inspectoratelor de poliție și a testării prevederilor Ghidului practic de 

monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute, dar și de a recomanda anumite modele 

și exemple de instrumente eficiente și care pot fi utilizate în practică.  

Procesul de testare a aplicabilității instrumentelor de monitorizare a respectării 

drepturilor omului a fost realizat pe parcursul a 3 luni (90 de zile): septembrie, octombrie și 

noiembrie 2015. Datele au fost colectate și procesate săptămânal și transmise coordonatorului în 

vederea elaborării prezentului Raport. 

În rezultat, prin elaborarea și lansarea prezentului raport s-a urmărit constatarea 

eficacității și aplicabilității mecanismelor și instrumentelor de monitorizare a respectării 

drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției, precum și procedurile necesare de a fi 

respectate de către entitate (ONG, avocați sau monitori individuali) la faza de inițiere a 

procesului de monitorizare.  

De asemenea, raportul de testare a instrumentelor de monitorizare, expus în continuare, 

prezintă rezultatul testării mecanismelor și instrumentelor din cadrul Ghidului în condițiile reale 

de aplicare, de realizare a actului de reținere în privința persoanelor aflate în sfera activității 

poliției.  

 Prezentul raport conține informații detaliate despre procesul de testare propriu-zis, 

deficiențele cu care s-au confruntat monitorii, recomandările de depășire a acestora și un set de 

instrumente, atât cele inițiale, cât și cele adaptate, modificate și ulterior testate eficient și practic. 
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INSTRUMENTE  DE MONITORIZARE A RESPECTĂRII DREPTURILOR OMULUI 

ÎN PROCESUL DE REȚINERE ÎN CADRUL INSPECTORATELOR DE POLIȚIE 

 Testarea instrumentelor prezentate în Ghidul Practic de Monitorizare a Respectării 

Drepturilor Persoanei Reținute, elaborat în cadrul Programului de Drept al Fundației 

Soros-Moldova 

Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor reținute reprezintă 

rezultatul activității realizate în cadrul proiectului operațional cu genericul „Garanții procesuale 

la etapa urmăririi penale”, implementat prin intermediul Programului de Drept al Fundației 

Soros-Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și 

Inspectoratul General al Poliției și este baza teoretică de structurare a instrumentelor de 

monitorizare utilizate în procesul de testare practică.  

Necesitatea stringentă a elaborării acestui Ghid a fost generată, în mare parte de faptul 

că protecția și respectarea drepturilor omului este una dintre preocupările majore ale Programului 

de Drept al Fundației Soros-Moldova, în acest sens fiind invocat argumentul că drepturile omului 

sunt cel mai des ignorate la etapa urmăririi penale, în special în fazele ei incipiente.  

 

Modele de instrumente de monitorizare - chestionare privind monitorizarea respectării 

drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției 

Procesul de testare a instrumentelor de monitorizare a necesitat implicarea de resurse 

umane. Astfel, activitatea a fost realizată de către monitori, specialiști calificați și voluntari, 

studenți ai Facultății de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” 

din Bălți. 

Din start s-a preconizat ca atât monitorii, cât și voluntarii antrenați în activitatea 

respectivă vor utiliza 3 tipuri de instrumente: chestionare, interviuri și observarea locului de 

detenție provizorie, urmând a fi elaborate și structurate: 

1) chestionare zilnice, care urmau a fi completate zilnic de către voluntarii aflați la 

ieșirea din inspectorat. Acest instrument urmează să asigure colectarea de date privind numărul 

de persoane reținute, persoane eliberate din reținere, cauza reținerii (în cazul în care a fost 

comunicată sau nu persoanei reținute); 
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2) chestionare-interviuri, care urmează să asigure colectarea de date direct de la 

persoanele foste în custodia poliției, cu rudele acesteia, avocatul, ofițerul de urmărire penală și 

după caz, medicul legist. Acest tip de chestionare a fost utilizat de către monitori pentru a colecta 

informația privind respectarea drepturilor persoanei la reținere în conformitate cu legislația 

procesual penală (condițiile de deținere provizorie, comunicarea drepturilor și obligațiilor, 

accesul la apă și alimentație ș.a.); 

3) chestionar de observare a locului de detenție provizorie a persoanei reținute. Acest tip 

de instrument urma să conțină un set de întrebări referitoare la respectarea condițiilor de detenție 

provizorie a persoanelor aflate în custodia poliției. Monitorul/voluntarul a bifat doar opțiunea 

potrivită situației observate în inspectorat. 

Astfel, din conținutul Ghidului au fost preluate:1) întrebările-model privind interviul cu 

ofițerul de poliție; 2) întrebările-model privind interviul cu persoana reținută; 3) întrebările-

model privind interviul cu avocatul persoanei reținute și utilizate exact în formatul și formulările 

propuse. 

În baza acestor întrebări, au fost elaborate trei tipuri de chestionare și structurate după cum 

urmează: 

 

Chestionarul nr.1: Întrebări adresate în cadrul interviului cu avocatul persoanei reținute 

(varianta inițială) 

1. De cât timp sunteţi încadrat în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat? _______ 

Sunteţi incluşi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat de urgenţă? 

2. Expuneţi modalitatea în care aţi fost informat despre necesitatea acordării asistenţei juridice 

(garantate de stat de urgenţă)? __________________________________________________ 

3. Cine V-a informat despre necesitatea acordării asistenţei juridice (garantate de stat de 

urgenţă) sau va solicitat prezenţa în această 

privinţă?____________________________________________________________________ 

4. Cât timp a trecut de la momentul reţinerii până când aţi fost solicitat să acordaţi asistenţă 

juridică (garantată de stat de urgenţă)? _____________________ 

5. Cât timp v-a luat ca să vă deplasaţi până la locul de detenţie provizorie al clientului?  
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6. Ce acţiuni primare aţi întreprins pentru acordarea asistenţei juridice (garantate de stat de 

urgenţă) cu ocazia reţinerii persoanei căreia urma să-i acordaţi asistenţă juridică? 

7. Ce acţiuni aţi întreprins în vederea verificării şi clarificării faptului dacă clientul Dvs. are 

vreo vulnerabilitate? ____________________________________________ 

8. Aţi încercat de a clarifica faptul exercitării unor anumite influenţe asupra clientului Dvs. din 

partea ofiţerilor de investigaţie sau a ofiţerului de poliţie ce documentează actul de reţinere în 

vederea recunoaşterii faptului infracţiunii şi a vinovăţiei. Dacă da, apoi ce măsuri aţi întreprins 

cu această ocazie? ____________________________________________________ 

9. Aţi avut vreo întrevedere confidenţială cu clientul Dvs.?______ Câte întrevederi aţi 

avut?________ În ce condiţii aceasta a avut loc?________________   S-a încercat din partea 

ofiţerilor de poliţie de a limita întrevederile în acest sens ca număr şi ca durată ?____________ 

10. Aţi explicat clientului Dvs. drepturile sale procesuale la reţinere?______ Aţi asigurat 

transmiterea către clientul Dvs. a informaţiei în formă scrisă privind drepturile 

acesteia?_______ Ce acţiuni aţi întreprins pentru a verifica dacă clientul Dvs. a înţeles aceste 

drepturi?__________ În caz de necesitate, aţi recurs la explicarea esenţei şi conţinutului 

anumitor drepturi ale celui reţinut? Dacă da, specificaţi pe care drepturi ale acestuia s-a pus 

accentul în mod aparte.__________________                     

11. Expuneţi câteva laturi importante pe care practicaţi să le comunicaţi clientului la prima 

intrevedere:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Clientul Dvs. a dat declaraţii/explicaţii până la sosirea Dvs.?________ Dacă da, aceste 

explicaţii au fost oferite verbal, sau au fost expuse în scris în procesul verbal de 

reţinere?_________ Ce aţi întreprins în acest sens? 

_____________________________________________________________________________ 

13. Aţi fost prezent la completarea procesului-verbal al reţinerii?_________ Dacă da, indicaţi 

ce obiecţii/comentarii înaintaţi, de obicei, după întocmirea procesului verbal de reţinere a 

persoanei, considerându-le drept abateri de la prevederile legale în acest sens? 

___________________________________________________________________  

14. Clientul Dvs. înţelegea limba în care comunicaţi?_____ Aţi vorbit cu clientul Dvs. în limba 

pe care acesta o posedă, insistând asupra întocmirii actelor procesuale în limba pe care acesta 

o vorbeşte sau aţi solicitat ca acesta să beneficieze de serviciile unui traducător 

(interpret)?_____________________________________ 

15. Aţi solicitat transmiterea către persoana reţinută, aflată în izolatorul de detenţie preventivă 

a anumitor colete, produse alimentare sau medicamente la cererea acestuia?__________ 

16. În toate cazurile s-a ţinut cont de solicitarea persoanei reţinute de a înştiinţa pe cineva din 

persoanele apropiate despre faptul reţinerii lui? ________ Aţi avut careva intervenţii în vederea 
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comunicării nemijlocite de către Dvs. a unor astfel de informaţii rudelor apropiate? _____ Dacă 

da, apoi în ce mod aţi efectuat această informare? _______________  

17. Aţi avut întrevederi cu rudele persoanei reţinute după reţinerea ei?______ Dacă da, ce 

informaţii le-aţi comunicat lor în legătură cu această 

ocazie?_______________________________________________________________________

Aceste întrevederi au avut loc la iniţiativa Dvs. sau la rugămintea persoanei reţinute? 

___________________________ 

18. Aţi păstrat copiile de pe documentele procesuale întocmite cu participarea 

Dvs.?__________ Aţi insistat asupra oferirii copiilor de pe documentele corespunzătoare şi 

persoanei reţinute, sau v-aţi limitat doar la prezentarea acestor acte către Dvs. şi păstrarea lor 

la Dvs.? _______________________________________________________ 

19. Ofiţerul de poliţie a venit cu anumite propuneri pentru a omite/încălca procedura 

prestabilită în vederea reţinerii persoanei pe care o asistaţi.__________ Dacă da, care a fost 

reacţia Dvs. în această situaţie?________________ ________________________ 

20. Aţi avut situaţii în care aţi recurs la recuzarea ofiţerului de poliţie ce documenta actul de 

reţinere a persoanei? _____ Dacă da, cine a propus şi care au fost motivele invocate în acest 

sens? _____________________________________ ________________________ 

21. Aţi intervenit cu cereri referitoare la ulterioara aplicare în privinţa persoanei reţinute a unor 

măsuri de constrângere procesual penală neprivative de libertate, cui au fost adresate aceste 

cereri şi care au fost soluţiile pronunţate drept urmare a înaintării unor astfel de 

cereri?________________________________________________________________________ 

22. În privinţa câtor persoane la a căror reţinere aţi participat au fost aplicate ulterior măsuri 

preventive privative de libertate (arestul preventiv şi arestul la domiciliu)? 

_______________________________________________________  

 

Chestionarul nr.2: Întrebări destinate interviului cu persoana reținută  

(varianta inițială) 

1. Ce a servit drept temei invocat inițial pentru reținerea dumneavoastră și transportarea la 

sediul Inspectoratului de Poliție? În ce modalitate au fost aduse la cunoștința Dvs. aceste 

temeiuri? vi s-au explicat aceste temeiuri inițiale detaliat sau în mod superficial? 

__________________________________________________________________ 

2. Până la aducerea Dvs. la sediul Inspectoratului de poliție, asupra Dvs. au fost efectuate 

careva presiuni de către ofițerii de investigație în vederea recunoașterii comiterii faptei 

infracționale și a vinovăției în acest sens? 

_____________________________________________________ 
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3. Persoanele care v-au reţinut s-au legitimat? Descrieţi modul în care persoanele care v-au 

reținut s-au prezentat ?________________________________________________________ 

4. Cum aţi ajuns la sediul poliţiei: cu maşina poliţiei □; escortat de ofiţerul de poliţie □; de sine 

stătător □; în altă modalitate? _________________________________________________ 

5. În cazul în care aţi fost reţinut(ă) în stradă sau în alt loc, cât timp a trecut de la momentul 

reţinerii faptice până aţi fost adus(ă) la sediul poliţiei în vederea documentării actului de 

reținere? _____________ 

6. Dacă aţi fost invitat(ă) la sediul poliţiei, vi s-a comunicat inițial care a fost 

motivul?________ 

7. Cât timp aţi stat în incinta poliţiei până aţi fost informat(ă) că sunteţi reţinut(ă)?______ În 

acest timp aţi avut posibilitatea/permisiunea de a vă deplasa?________ Aţi avut acces la 

apă, la veceu, la telefon? ___________ 

8. În cazul în care nu aţi fost reţinut(ă) în stradă sau în alt loc, la ce moment aţi înţeles că nu 

sunteţi liber(ă) să plecaţi şi că aţi putea fi reţinut(ă) de către organul de poliţie? 

_____________________________________________________________________ 

9. Poliţia a aplicat la reţinere forţa fizică, mijloace speciale sau arma de foc?_________ Dacă 

da, ce anume: 

a. forţa fizică - descrieţi în măsura posibilităţilor ce fel de procedee speciale a utilizat 

poliţia 

__________________________________________________________________ 

b. mijloace speciale - descrieţi în măsura posibilităţilor ce fel de mijloace au fost puse 

în aplicare (baston de cauciuc, scut, baston telescopic, câine de patrulă, gaz 

lacrimogen, 

altele:)______________________________________________________________ 

c. arma de foc - descrieţi în măsura posibilităţilor cum a avut loc utilizarea armei de 

foc (avertisment, tragerea în aer, tragerea spre 

ţintă)_________________________________ 

10. Vi s-a explicat temeiul reţinerii invocate de către poliţie când vă aflați în sediul 

inspectoratului de poliție? ________________ Care au fost aceste motivele/temeiurile? ___ 

11. Vi s-a oferit, prezentat informația despre drepturile procesuale la etapa reţinerii?_________ 

Dacă da, cum ați fost informat(ă): verbal □; scris □; contra semnătură □; într-un alt mod □ - 

explicați: _______________________  
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12. La ce moment al reţinerii aţi fost informat(ă) despre drepturile procesuale la etapa reţinerii: 

în momentul reţinerii de facto □; în timpul aducerii la sediul poliţiei □; în timpul completării 

procesului-verbal al reţinerii □; în momentul plasării în detenţie provizorie □ 

13. Unde aţi fost informat(ă) despre drepturile procesuale la etapa reţinerii: la locul reţinerii / 

în mijlocul de transport/la sediul poliţiei/în incinta locului de detenţie/în alt loc? 

_______________________________________________________________________ 

14. Cine v-a informat s-au va prezentat informația scrisă despre drepturile procesuale la etapa 

reţinerii: ofiţerul de poliţie care v-a reţinut / ofiţerul de poliţie care a completat procesul-

verbal al reţinerii (dacă este altul decât persoana care a efectuat reţinerea) / altă persoană? 

___________________________________________________________________ 

15. Vi s-au explicat drepturile procesuale la etapa reţinerii? Vi s-a explicat fiecare drept în 

parte sau toate la un loc? Enumeraţi cel puţin trei drepturi procesuale a căror esență și 

conținut au fost explicate de către organul de 

poliţie________________________________________________________________ 

16. Cine era prezent în momentul documentării actului de reținere când vi s-au explicat 

drepturile procesuale la etapa reţinerii?__________________________________ 

17. La momentul aflării Dvs. în incinta poliţiei ați avut acces la pliante, afişe, panouri 

informative etc., care să vă permită informarea privind drepturile procesuale specifice 

dumneavoastră la etapa reţinerii?_______________________________________ 

18. Ofiţerul de poliţie v-a explicat în ce constă dreptul la tăcere?________Cum aţi înţeles Dvs. 

dreptul la tăcere?____________________________________________________ 

19. Ofiţerul de politie v-a solicitat explicaţii până la sosirea avocatului Dvs.?________ 

20. Dacă aţi refuzat să daţi declaraţii/explicaţii, care a fost reacţia ofiţerului de poliţie în 

această privință?___________________________________________________ 

21. Au fost exercitate asupra Dvs. de către ofițerul de poliție care perfecta procesul-verbal de 

reținere anumite presiuni în vederea recunoașterii comiterii faptei infracționale și a 

vinovăției în acest sens_______? 

22. Ofițerul de poliție care documenta actul de reținere, va dat promisiuni sau anumite asigurări 

că nu va recurge la această măsură în cazul în care veți recunoaște faptul comiterii 

infracțiunii și vinovăția în această privință?________ 

23. Dacă aţi dat declaraţii (verbale sau scrise) în absenţa avocatului, aţi informat ulterior 

avocatul despre acest fapt? _______ Ce acţiuni a întreprins avocatul în situația dată? 

________________________________________________ 
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24. Înţelegeţi limba în care a comunicat poliţia cu Dvs.? ________ Aţi avut nevoie de asistenţa 

unui interpret?______ Cine a solicitat prezenţa interpretului: dumneavoastră□; ofițerul de 

poliție din propria inițiativă□.  

25. Ce măsuri a luat și ce acţiuni a întreprins ofiţerul de poliţie pentru a clarifica ce limbă 

înţelegeţi și vorbiţi ?__________________________________________________________ 

26. Cine a participat în calitate de interpret la perfectarea actului de reținere a Dvs.: interpretul 

autorizat □;  interpretul neautorizat □; un terţ angajat al poliţiei □; avocatul □; altă 

persoană? _____________________________ 

27. Cum a avut loc interpretarea în procesul reținerii: în persoană □; prin telefon □; prin 

mijloace de comunicare electronică □; altă modalitate?_____________________ 

28.  Dacă interpretarea a avut loc în persoană, cât de repede s-a prezentat interpretul drept 

urmare a solicitării Dvs. sau a ofițerului de poliție în acest sens?__________________ 

29. Au fost efectuate anumite acţiuni procesuale, la care interpretul nu a participat?_________ 

Dacă da, care sunt aceste acțiuni? Ce a întreprins avocatul Dvs. în situația 

dată?_________________________________________________ 

30. Cum aţi aprecia calitatea interpretării: slabă □;medie □; bună□? 

31. Ce acte procesuale, traduse în limba pe care o înţelegeţi, v-au fost înmânate? ______ 

Acestea au fost înmânate la solicitarea Dvs. □; a avocatului Dvs. □; a ofițerului de poliție 

care a întocmit procesul verbal de reținere□? 

32. Vi s-a explicat dreptul de a înştiinţa o rudă sau un terţ despre faptul reţinerii Dvs. de către 

poliţie?_______În ce modalitate vi sa oferit să realizați acest 

drept?_______________________________________________________ 

33. Vi s-a explicat esența și conținutul dreptului la asistenţă juridică? __________ Aţi avut 

avocat prin contract □ sau aţi apelat la serviciile unui avocat care acordă asistență juridică 

garantată de stat de urgență □?  

34. V-a sugerat ofiţerul de poliţie să contactaţi un avocat anume?_______ Dacă da, cum aţi 

reacţionat la această sugestie? Dacă aţi refuzat, care a fost reacţia ofiţerului de poliţie în 

legătură cu acest fapt? _______________________________________________ 

35. Cât timp a trecut de la solicitarea avocatului până la prezentarea acestuia la locul deținerii 

Dvs. în vederea documentării actului de reținere_____________? 

36. Care au fost primele acţiuni ale avocatului solicitat de a se prezenta în legătură cu 

realizarea actului de reținere a 

Dvs.?________________________________________________________________ 
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37. Aţi avut vreo întrevedere confidenţială cu avocatul Dvs.? ________ Câte întrevederi cu 

avocatul au avut loc pe durata detenţiei provizorii?__________ Au fost întreprinse încercări 

ale ofițerului de poliție de a le limita ca număr sau ca durată întrevederile?___________ 

38. Unde și în ce modalitate ați realizat întrevederile confidențiale cu avocatul Dvs. în perioada 

reținerii?____________________________________ 

39. Care au fost primele cuvinte ale avocatului de serviciu, desemnat în vederea acordării 

asistenței juridice garantate de stat de urgență, adresate Dvs. la momentul prezenței la locul 

aflării Dvs.? _________________________________________________________ 

40. Expuneţi trei fraze/lucruri importante relatate de către avocatul Dvs. în acest sens? 

_______________________________________________________________________ 

41. Cum aţi aprecia calitatea serviciilor avocatului: slabă □;medie □; bună□ S-a sugerat/insistat 

asupra încheierii unui contract de acordare a asistenței juridice cu avocatul 

dat?______________ 

42. Avocatul de serviciu a pretins vreo remunerare suplimentară cu ocazia participării sale la 

reținerea Dvs.? __________ 

43. Cine a perfectat, întocmit procesul-verbal de reţinere: ofiţerul de poliţie care v-a reţinut □; o 

careva altă persoană? ______________________________________________ 

44. Dvs. eraţi prezent în procesul completării și perfectării procesul-verbal de reținere?_______ 

45. Aţi scos la iveală și ați invocat anumite obiecţii/comentarii la cele indicate în procesul-

verbal?________ Dacă da, aţi comunicat aceste obiecţii/comentarii persoanei care 

completa, perfecta procesul-verbal de reținere? __________Ce reacţie a avut persoana care 

completa procesul-verbal la obiecţiile/comentariile Dvs. în această 

privință?____________________________________________________________ 

46. Avocatul era prezent când se completa procesul-verbal al reţinerii? __________ Avocatul 

Dvs. a avut anumite obiecții/comentarii la procesul-verbal, insistând asupra introducerii lor 

în conținutul procesului verbal de reținere?_____________ 

47. Ați fost plasat în detenţia provizorie a poliţiei?___________Cât timp a trecut de la momentul 

reţinerii până la momentul plasării Dvs. în detenţie provizorie?_______________ 

48. Cât timp v-ați aflat în detenţia provizorie a poliţiei?_________________________________ 

49. Câte persoane erau în celulă la momentul plasării Dvs. în detenția provizorie?___________ 

50. Câte persoane erau în celulă la momentul eliberării Dvs. din detenţia provizorie a organului 

de poliţie?___________ 
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51. Indicați utilităţile disponibile din celula unde v-ați aflat în detenție provizorie: apă □; 

canalizare □; lumină □; lumină naturală □; ventilare □; altele?___________ 

52. De câte ori pe zi aţi fost alimentat(ă)? _________Ce produse alimentare ați primit? _______ 

53. Aţi fost examinat medical la momentul admiterii în izolatorul de detenţie 

provizorie?__________ Ați fost supus examenului medical la solicitarea insistența Dvs. sau 

la inițiativa personalului medical din cadrul izolatorului de detenție 

provizorie?_______________________________________________ 

54. Unde a avut loc această examinare? __________Cine era prezent pe durata acestei 

examinări? ______________________ ___________________________ 

55. De câte ori pe durata detenţiei provizorii aţi ieşit din celulă?__ Care au fost motivele acestor 

deplasări? ________________________________________________________ 

Ați avut ieșiri din celulă și la solicitarea Dvs.?____________ dacă da, apoi din care motive? __ 

56. De câte ori aţi fost examinat(ă) de către personalul medical la ieşirea şi revenirea în celulă 

pe durata detenției provizorii a Dvs.?__________________________________ 

57. Ați solicitat, vi s-a acceptat sau vi s-a refuzat transmiterea de alimente sau a cărora obiecte 

de uz personal, vestimentar, medicamente din partea rudelor apropiate pe perioada detenției 

provizorii a Dvs.?_________________________________________________ 

58. Ați înaintat cereri de întrevedere?______________Care a fost motivul solicitării unor astfel 

de întrevederi? __________ Au fost acceptate astfel de întrevederi ?____________________  

59. Aţi înaintat plângeri cu ocazia reținerii aplicate în privința Dvs., fiind invocate anumite 

încălcări ale prevederilor legale în acest sens? _______________Dacă da, din care 

considerente/încălcări?________________ ______________________  

60. Ulterior, după expirarea termenului de reținere a Dvs. a fost aplicată o careva măsură 

preventivă sau o careva altă măsură de constrângere procesual-penală.____________ Dacă 

da, specificați care? _____________________________________________________ 

 

Chestionarul nr.3: Întrebări în vederea realizării interviului cu ofițerul de poliție (ofițerul de 

urmărire penală) împuternicit de a documenta actul de reținere a persoanei  

 (varianta inițială) 

1. Ați avut cazuri de reținere a infractorului de către alte persoane în temeiul art. 37 Cod 

penal al Republicii Moldova (Reținerea infractorului) și care a fost modalitatea de transmitere a 

acestuia în custodia poliției în vederea realizării și documentării actului de reținere? ______ 
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2. Cât timp a trecut de la momentul reţinerii faptice a persoanei până la transmiterea 

acesteia ofițerului de urmărire penală în vederea perfectării actului de 

reținere?________________ 

3. Cât timp va luat întocmirea procesului-verbal al reţinerii de la momentul aducerii 

persoanei la sediul Inspectoratul de Poliție?______________________________ 

4. Pe durata reținerii faptice a persoanei, până la și după perfectarea procesului verbal de 

reținere, a avut aceasta acces la apă, la veceu, la telefon?____________________________ 

5. A fost aplicată în procesul de reținere forţa fizică, mijloace speciale sau arma de foc? 

Dacă da, ce anume: 

• forţa fizică - descrieţi ce fel de procedee speciale aţi utilizat:_____________________ 

• mijloace speciale - descrieţi ce fel de mijloace aţi utilizat (baston de cauciuc, scut, baston 

telescopic, câine de patrulă, gaz lacrimogen, alte mijloace): __________________________ 

• arma de foc - descrieţi modalitatea utilizării armei de foc (avertisment, tragerea în aer, 

tragerea spre ţintă) _________________________________________________ 

6. Care au fost motivele/temeiurile, invocate pentru reţinerea persoanei? ____________ 

7. Ați informat persoana reținută asupra conținutului bănuielii și despre încadrarea 

juridică a faptelor infracționale de săvârșirea cărora este suspectat?_______________ 

8. De fiecare dată ați înmânat persoanei reținute și avocatului acesteia copia de pe 

procesul verbal de reținere? ________________________________________________ 

9. De obicei, persoanele reținute doresc sau refuză de a face declarații în timpul reținerii 

lor în legătură cu bănuiala ce li se aduce?____________________________________ 

10. Ați avut situații în care persoana reținută a solicitat administrarea unor anumite 

documente sau a altor mijloace de probă pentru a fi anexate la dosar, nemijlocit, în procesul 

reținerii și care a fost soluția luată de Dvs. în acest sens? _________________________ 

11. Ați avut situații în care ați fost recuzat de către persoana reținută sau de avocatul 

acesteia , care au fost motivele unei astfel de recuzări și care a fost soluția luată în astfel de 

cazuri?____________________________________________________________________ 

12. Aţi explicat persoanei reținute temeiurile reținerii acesteia?___________________  

13. Aţi informat persoana reţinută despre drepturile procesuale de care beneficiază la etapa 

reţinerii?________________________________________________________________  

14. Ați transmis persoanei reținute contra semnăturii copia informației în scris despre 

drepturile sale procesuale? ____________________________________________  
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15. La ce moment al reţinerii aţi informat persoana despre drepturile procesuale ale 

acesteia: în momentul reţinerii faptice / în momentul aducerii la sediul poliţiei / în procesul de 

completare procesului-verbal al reţinerii / în momentul transmiterii persoanei reținute pentru a 

fi plasată în detenţie provizorie? _____________________________________________ 

16. Indicați locul în care aţi informat persoana despre drepturile sale procesuale la etapa 

reţinerii: la locul reţinerii faptice/ în mijlocul de transport / la sediul Inspectoratului de Poliție / 

în incinta locului de detenţie provizorie / în alt loc?____________________________________ 

17. De către cine a fost informată persoana reținută asupra drepturilor sale procesuale la 

etapa reţinerii: de către ofiţerul de poliţie care a reţinut-o / de către ofiţerul de poliţie care a 

completat procesul-verbal al reţinerii / de către o altă persoană implicată în actul de reținere? 

_________________________________________________________________ 

18. I-aţi explicat persoanei reţinute drepturile sale procesuale la etapa reţinerii?__________ 

19. Aţi explicat persoanei reținute fiecare drept în parte sau toate la un loc luate? ______ 

20. A avut posibilitate persoana reținută de a se informa în incinta Inspectoratului de Poliție 

asupra specificului actului de reținere prin intermediul pliantelor, afişelor, panourilor 

informative etc., care informează asupra drepturile procesuale ale bănuitului la etapa reţinerii? 

21. I-aţi explicat persoanei reţinute esența dreptului la tăcere?_________________ 

22.  Cum v-aţi convins și v-ați asigurat că persoana reţinută a înţeles acest drept?_____ 

23. Cât de frecvent persoanele reţinute ca fiind bănuite recurg la aplicarea dreptului lor la 

tăcere?_____________________________________________________________________ 

24. Cum este documentat faptul că persoana reţinută a fost informată asupra drepturilor sale 

procesuale de care beneficiază la etapa reținerii şi dacă a înţeles esența drepturilor sale 

procesuale în acest sens? _______________________________________________________ 

25. Aţi efectuat careva acțiuni procesuale sau ați întocmit careva acte procesuale în privința 

persoanei reținute sau cu participarea acesteia până la sosirea avocatului ei (ales sau desemnat 

în vederea acordării asistenței juridice garantate de stat de 

urgență)___________________________________________________________________? 

26.  Ați luat explicaţii, lămuriri de la persoana reţinută faptic până la sosirea avo¬catului 

acesteia și cum a reacţionat persoana reţinută în acest sens?______________________ 

27. Ați audiat persoana reținută în absenţa avocatului său, întocmind în acest sens și 

procesul verbal de reținere, informând ulterior avocatul asupra acestui fapt și care a fost reacția 

avocatului avocatul în această situație? ____________________________________________ 
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28. Până la documentarea actului de reținere a persoanei și a completării documentelor 

procesuale necesare în acest sens, v-aţi asigurat că persoana reţinută înţelege limba în care 

comunicaţi cu ea? _______________________________________________________  

29. În ce mod ați identificat limba pe care o înţelege persoana reținută?_________________ 

30. Ce măsuri ați luat din momentul în care aţi înţeles că persoana reţinută nu înţelege limba 

în care comunicaţi cu ea? ________________________________________________________ 

31. Cine a participat în calitate de interpret la reținerea persoanei care nu cunoaște limba în 

care se desfășoară procesul penal (perfectarea actului de reținere): interpretul autorizat / 

interpretul neautorizat / un terţ angajat al poliţiei / avocatul / altă persoană? 

______________________________________________________________ 

32. Cum s-a materializat actul de traducere în privința persoanei reținute care nu cunoaște 

limba în care se perfectează actul de reținere: în persoană / prin telefon / prin mijloace de 

comunicare electronică / altă modalitate? ________________________________________ 

33. Dacă interpretarea a avut loc prin intermediul traducătorului (interpretului), cât de 

repede s-a prezentat acesta la solicitarea respectivă?____________________________ 

34. Au fost realizate acțiuni procesuale cu ocazia reținerii bănuitului (contravenientului), la 

care interpretul nu a luat parte? Dacă da, specificați care acţiuni anume?__________________ 

35. Actele procesuale întocmite cu ocazia reținerii persoanei, au fost traduse în limba pe 

care persoana reţinută o înţelege, fiindu-i ulterior înmânate acesteia?_____________________ 

36. Care a fost modalitatea de înştiinţare a rudelor sau a terţilor despre faptul reţinerii: 

personal de către ofiţerul de poliţie / prin telefon / prin SMS / prin mesaj scris / altă modalitate 

_________________________________________________________________? 

37. Au existat temeiuri pentru a amâna înştiinţarea rudelor sau terţului despre reţinerea 

persoanei, dacă da indicați care sunt acestea?___________________________________ 

38. I-aţi explicat persoanei reţinute dreptul la asistenţă juridică și în ce mod a fost asigurat 

accesul la asistenţă juridică (contractuală sau garantată de stat) a persoanei reţinute? 

__________________________________________ 

39. Cât timp a trecut de la solicitarea avocatului în vederea acordării de asistență juridică 

garantată sau prin contract până la prezentarea acestuia la locul de reținere a persoanei (în 

sediul Inspectoratului de Poliție)? ______________________________________________ 

40. Specificați care au fost acțiunile inițiale ale avocatului prezent în vederea acordării 

asistenței juridice persoanei reținute?_________________________________________ 

41. Care a fost comportamentul avocatului în raport cu persoanele implicate în 

documentarea actului de reținere? _____________________________________________ 



CLINICA JURIDICĂ UNIVERSITARĂ  
Mun. Bălți, str. Pușkin 38, bl. 5, et. 1, oficiul 511  
Telefon de contact: 0231 52476 

www.clinicajuridica.md Pagina 18 
 

42. Ați oferit persoanei reținute și avocatului acesteia posibilitatea realizării întrevederilor 

în condiții de confidențialitate? Unde au avut loc aceste întrevederi (în biroul ofițerului de 

poliție, într-o odaie separată destinată unor astfel de întrevederi sau în careva alte locuri)? De 

câte ori a fost solicitată discuția celui reținut cu avocatul său în condiții de confidențialitate și 

cât, aproximativ, au durat aceste discuții? _____________________________________ 

43. Cum puteți caracteriza dreptul persoanei reținute faptic de a avea acces la asistenţă 

juridică chiar din momentul reţinerii acesteia?____________________________________ 

44. Cine era prezent sau a luat parte la procesul de completare a procesului-verbal de 

reținere în afară de ofițerul de poliție, ofițerul de urmărire penală?__________________ 

45. Au fost înaintate anumite obiecţii sau au fost efectuate anumite comentarii din partea 

persoanei reţinute sau a avocatului acesteia cu ocazia reținerii cu referire la cele indicate în 

procesul-verbal al reținerii? Dacă da, cum aţi procedat Dvs. în astfel e situații? 

____________________________________________________________________ 

46. În ce interval de timp a fost încadrat momentul reţinerii persoanei cu finalizarea plasării 

acesteia în detenţia provizorie?__________________________________________________ 

47. Ce durată de timp persoanele reținute de Dvs., persoanele reţinute s-au aflat sau se află 

în detenţie provizorie? __________________________________________________________ 

48. Câte persoane reținute sunt deţinute provizoriu la momentul de față?________________ 

49. Există posibilitate la sediul poliţiei pentru a deţine separat bărbaţii şi femeile, maturii şi 

minorii supuși actului de reținere?_______________________________________________ 

50. Ce fel de utilităţi sunt disponibile în celula unde sunt deținute persoanele reținute: apă / 

canalizare / lumină / lumină naturală / ventilare / altele? ___________________________ 

51. De câte ori pe zi are loc alimentarea persoanelor reținute deţinute provizoriu și din ce 

constau produsele alimentare?____________________________________________ 

52. Există personal medical, care să asigure examinarea medicală a persoanelor deţinute la 

momentul intrării şi ieşirii persoanelor reținute din celule? Care este regimul de lucru al acestui 

personal medical? _____________________________________________________ 

53. În ce modalitate este asigurat accesul la asistenţă medicală în regim de urgenţă sau în 

afara programului de lucru al personalului medical cu referire la persoanele reținute, deținute 

provizoriu? ______________________________________________________________ 

54. Unde are loc examinarea medicală a persoanei reţinute care urmează a fi plasată în 

detenție provizorie, cine este, de regulă, prezent pe durata acestei examinări și cum sunt 

documentate rezultatele acestei examinări? __________________________________ 
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55. Ați avut solicitări din partea rudelor persoanelor reținute, deținute provizoriu de a le 

permite transmiterea de alimente sau a cărora obiecte de uz personal, vestimentar, medicamente 

către aceștia și care a fost soluția luată de Dvs. în astfel de 

cazuri?______________________________________________________________ 

56. Ați avut solicitări din partea rudelor apropiate a persoanelor reținute, deținute 

provizoriu de a li se acorda întrevedere cu acesta? Au fost contramandate sau acceptate astfel 

de întrevederi? Din ce motiv au fost contramandate sau neacceptate?_______________ 

57. Au fost depuse împotriva Dvs. plângeri de către persoanele reținute sau de rudele 

apropiate ale acesteia cu ocazia reținerii, fiind invocate anumite încălcări ale prevederilor 

legale în acest sens? Dacă da, pe numele cui, din care considerente? Ce a avut loc drept urmare 

a înaintării și examinării unor astfel de plângeri la adresa Dvs.? _________________ 

58. În privința a câte persoane reținute de către dumneavoastră a fost aplicată ulterior 

măsura arestului preventiv sau a arestului la domiciliu de către instanța de judecată? În câte 

cazuri au fost aplicate în privința persoanei anterior reținute măsuri preventive neprivative de 

libertate și care sunt aceste măsuri?____________________________________________ 

 

Din start, s-a renunțat la întrebările-model pentru interviul cu rudele persoanelor reținute, 

din considerentul că ele, de cele mai frecvente ori, nu sunt prezente la reținerea persoanei 

bănuite, ba chiar mai mult decât atât, nu au cunoștință sau implicații referitoare la momentele și 

aspectele importante în sensul realizării și documentării actului de reținere a rudei bănuite în 

săvârșirea infracțiunii. 

Au fost întâlnite anumite dificultăți în ce privește aplicarea întrebărilor propuse în Ghid 

pentru monitorizarea respectării drepturilor omului și aplicabilitatea acestora la etapa inițială de 

testare practică în cadrul inspectoratului de poliție. Cea mai importantă dintre acestea constând în 

faptul că instrumentele/chestionarele elaborate în baza Ghidului s-au dovedit a fi dificil de 

utilizat din următoarele motive: 

a) numărul exagerat al întrebărilor (circa 60), ceea ce lua prea mult timp pentru chestionarea 

persoanelor vizate (avocat, ofițer de urmărire penală), perturbând în acest fel procesul de 

reținere și activitatea nemijlocită a persoanelor antrenate în cadrul acesteia; 

b) unele dintre întrebările prezentate în cadrul Ghidului practic s-au dovedit a fi formulate 

într-un neclar pentru percepția persoanelor intervievate, în special pentru cele supuse 

reținerii; 
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c) existența unor întrebări care se refereau la întreaga activitatea ofițerului de urmărire 

penală și a avocatului, dar nu nemijlocit la procesul de reținere și interacțiunea cu persoana 

reținută; 

d) cumulul de întrebări, preluate din conținutul Ghidului practic conținea întrebări care se 

refereau nu doar la procesul de reținere, ci și la cel de detenție provizorie, momente care ar 

trebui delimitate. 

e) Izolatorul de Detenție Provizorie din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți a fost 

nefuncțional, din cauza stării sale avariate. Din motiv că în izolatorul de detenție provizorie 

din cadrul I.P. Bălți sunt efectuate lucrări de reparație toate persoanele reținute în mun. Bălți 

sunt escortate la izolatorul de detenție din cadrul I.P. Fălești. Iar accesul în IP Fălești nu a 

fost posibil, din motivul lipsei unei înțelegeri prealabile cu șeful instituției, care a solicitat 

ORDIN special din partea IGP, privind acțiunile desfășurate în cadrul IDP al IP Fălești.  

Iată de ce, pe toată perioada de activitate a monitorilor și de testarea a chestionarelor nu a fost 

completat nici un chestionar cu întrebări generale pentru persoana reţinută și aflată în 

detenție provizorie. Din acest motiv, pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor 

reținute în cadrul I.P. Bălți, chestionarul cu întrebări generale pentru persoana reţinută în 

detenție provizorie nu a fost aplicabil. 

 Având în vedere dificultățile întâlnite, chestionarele utilizate au fost modificate și ajustate în 

privința volumului, conținutului și formei de exprimare a întrebărilor. S-a atras atenția asupra 

limbajului, care, în cele mai dese cazuri, nu era înțeles de către cei intervievați (în special, 

persoana reținută). Cu deosebită atenție au fost modificate întrebările din chestionarul dedicat 

persoanei reținute, fiind utilizate sinonimele termenilor juridici, pentru a facilita percepția 

sensului real al întrebărilor.  

De asemenea, au fost delimitate întrebările care țin nemijlocit de procesul de reținere de 

acele întrebări care fac referire la condițiile de detenție provizorie a persoanei. În rezultat, au fost 

elaborate încă 2 chestionare, care conțin întrebări mai generale cu privire la locul și condițiile de 

detenție provizorie și nu pot fi atribuite intervievării subiecților-țintă (persoana reținută care se 

află în afara izolatorului de detenție, ofițerului de urmărire penală care nu are acces în izolatorul 

de detenție) cu referire la procesul propriu-zis al reținerii (fie aceasta contravențională, fie 

penală):  
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a) Întrebări generale pentru ofițerii de poliție;  

b) Întrebări generale pentru persoana reținută în detenție provizorie. 

Astfel, s-au obținut 5 chestionare în limba română, iar chestionarul destinat persoanei reținute a 

fost tradus și în limba rusă: 

Chestionar nr.1: Întrebări adresate în cadrul interviului cu avocatul persoanei reţinute 

 

1. Sunteţi incluşi în lista avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat de urgenţă?  

2. Expuneţi modalitatea în care aţi fost informat despre necesitatea acordării asistenţei 

juridice (garantate de stat de urgenţă)? ______________________________________ 

3. Cine v-a informat despre necesitatea acordării asistenţei juridice (garantate de stat de 

urgenţă) sau va solicitat prezenţa în această privinţă?___________________________ 

4. Cât timp a trecut de la momentul reţinerii până când aţi fost solicitat să acordaţi 

asistenţă juridică (garantată de stat de urgenţă)? _____________________ 

5. Cât timp v-a luat ca să vă deplasaţi până la locul de documentare a reținerii? _________ 

6. Ce acţiuni primare aţi întreprins pentru acordarea asistenţei juridice (garantate de stat 

de urgenţă) cu ocazia reţinerii persoanei? _____________________________________ 

7. Aţi întreprins careva acțiuni în vederea verificării şi clarificării faptului dacă clientul 

Dvs. are vreo vulnerabilitate? ____________________________________________ 

8. Aţi încercat de a clarifica faptul exercitării unor anumite influenţe asupra clientului Dvs. 

din partea ofiţerilor de investigaţie sau a ofiţerului de poliţie ce documentează actul de reţinere 

în vederea recunoaşterii faptului infracţiunii şi a vinovăţiei? _________ Dacă da, apoi ce 

măsuri aţi întreprins cu această ocazie? _______________________________  

9. Aţi avut vreo întrevedere confidenţială cu clientul Dvs.?_______ În ce condiţii aceasta a 

avut loc? _________  S-a încercat din partea ofiţerilor de poliţie de a limita întrevederile în 

acest sens ca număr şi ca durată? ____________  

10. Aţi explicat clientului Dvs. drepturile sale procesuale la reţinere?______ Aţi asigurat 

transmiterea către clientul Dvs. a informaţiei în formă scrisă privind drepturile 

acesteia?_______ Ce acţiuni aţi întreprins pentru a verifica dacă clientul Dvs. a înţeles aceste 

drepturi? ___________________În caz de necesitate, aţi recurs la explicarea esenţei şi 

conţinutului anumitor drepturi ale celui reţinut?___________ Dacă da, specificaţi pe care 

drepturi ale acestuia s-a pus accentul în mod aparte: ________________________________  
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11. Au fost solicitate de la clientul Dvs. declaraţii/explicaţii până la sosirea Dvs.?________ 

Dacă da, aceste explicaţii au fost oferite verbal, sau au fost expuse în scris în procesul verbal de 

reţinere?_________ Ce aţi întreprins în acest sens? ___________________________ 

12. Aţi fost prezent la completarea procesului-verbal al reţinerii?_________ Dacă da, aţi 

înaintat careva obiecţii/comentarii la procesul verbal de reţinere a persoanei?__________ 

13. Clientul Dvs. înţelegea limba în care comunicaţi?_____ Aţi vorbit cu clientul Dvs. în 

limba pe care acesta o posedă, insistând asupra întocmirii actelor procesuale în limba pe care 

acesta o vorbeşte? __________  Aţi solicitat ca clientul Dvs. să beneficieze de serviciile unui 

traducător (interpret)?____________________________________ 

14.  S-a permis persoanei reţinute de a înştiinţa pe cineva din persoanele apropiate despre 

faptul reţinerii lui? ____Dacă da, apoi în ce mod a fost efectuată informarea? _______ 

15. Aţi avut întrevederi cu rudele persoanei reţinute după reţinerea ei?_________ Aceste 

întrevederi au avut loc la iniţiativa Dvs. □; la rugămintea persoanei reţinute □?  

16. Aţi păstrat copiile de pe documentele procesuale întocmite cu participarea 

Dvs.?__________ Aţi insistat asupra oferirii copiilor de pe documentele corespunzătoare şi 

persoanei reţinute? ___________, sau v-aţi limitat doar la prezentarea acestor acte către Dvs. şi 

păstrarea lor la Dvs.? __________________________________________________________  

17. Ofiţerul de poliţie a venit cu anumite propuneri pentru a omite/încălca procedura 

prestabilită în vederea reţinerii persoanei pe care o asistaţi.__________ Dacă da, care a fost 

reacţia Dvs. în această situaţie?________________ _______________________ 

 

Chestionar nr.2: Întrebări destinate interviului cu persoana reţinută 

 

1. Ce a servit drept temei invocat iniţial pentru reţinerea dumneavoastră şi transportarea la 

sediul Inspectoratului de Poliţie?___________ În ce modalitate au fost aduse la cunoştinţa Dvs. 

aceste temeiuri? _________________________________________ Vi s-au explicat aceste 

temeiuri iniţiale detaliat sau în mod superficial? _____________________________________ 

2. Până la aducerea Dvs. la sediul Inspectoratului de Poliţie, asupra Dvs. au fost efectuate 

careva presiuni de către ofiţerii de investigaţie în vederea recunoaşterii comiterii faptei 

infracţionale şi a vinovăţiei în acest sens ? _______________________________ 

3. Persoanele care v-au reţinut s-au legitimat (prezentat legitimația de serviciu)? _____ 

4. Cum aţi ajuns la sediul poliţiei: cu maşina poliţiei □; escortat de ofiţerul de poliţie □; de 

sine stătător □; în altă modalitate 

_____________________________________________________ 
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5. În cazul în care aţi fost reţinut(ă) în stradă sau în alt loc, cât timp a trecut de la 

momentul reţinerii faptice până aţi fost adus(ă) la sediul poliţiei în vederea documentării actului 

de reţinere? _____________ 

6. Dacă aţi fost invitat(ă) la sediul poliţiei, vi s-a comunicat iniţial care a fost 

motivul?__________ 

7. Când aţi fost informat(ă) că sunteţi reţinut(ă)? _____________________ În acest timp 

aţi avut posibilitatea/permisiunea de a vă deplasa?__________ Aţi avut acces la apă, la veceu, 

la telefon? ___________ 

8. Poliţia a aplicat la reţinere forţa fizică, mijloace speciale sau arma de foc?_________ 

Dacă da, ce anume: 

a. forţa fizică - descrieţi în măsura posibilităţilor ce fel de procedee speciale a utilizat 

poliţia __________________________________________________________________ 

b. mijloace speciale - descrieţi în măsura posibilităţilor ce fel de mijloace au fost puse în 

aplicare (baston de cauciuc, scut, baston telescopic, câine de patrulă, gaz lacrimogen, altele:) 

____________________________ _______________________________ 

c. arma de foc - descrieţi în măsura posibilităţilor cum a avut loc utiliza¬rea armei de foc 

(avertisment, tragerea în aer, tragerea spre ţintă)_________________________________ 

9. Vi s-a oferit/prezentat informaţia despre drepturile Dvs. procesuale la etapa 

reţinerii?_________ Dacă da, cum aţi fost informat(ă): verbal □; scris □; contra semnătură □; 

într-un alt mod □ - explicaţi: _______________________ _____________________ 

10. La ce moment al reţinerii aţi fost informat(ă) despre drepturile procesuale: în momentul 

reţinerii de facto □; în timpul aducerii la sediul poliţiei □; în timpul completării procesului-

verbal al reţinerii □; în momentul plasării în detenţie provizorie □ 

11. Cine v-a informat s-au va prezentat informaţia scrisă despre drepturile procesuale la 

etapa reţinerii: ofiţerul de poliţie care v-a reţinut □; ofiţerul de poliţie care a completat 

procesul-verbal al reţinerii (dacă este altul decât persoana care a efectuat reţinerea) □; altă 

persoană? _______________________________________________ 

Cine era prezent în momentul documentării actului de reţinere când vi s-au explicat drepturile 

procesuale la etapa reţinerii?____________________________________________________ 

12. La momentul aflării Dvs. în incinta poliţiei aţi avut acces la pliante, afişe, panouri 

informative etc., care să vă permită informarea privind drepturile procesuale specifice 

dumneavoastră la etapa reţinerii?__________ 

13. Ofiţerul de poliţie v-a explicat în ce constă dreptul la tăcere?________ 

14. Ofiţerul de poliţie v-a solicitat explicaţii până la sosirea avocatului Dvs.?________ 
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15. Dacă aţi refuzat să daţi declaraţii/explicaţii, care a fost reacţia ofiţerului de poliţie în 

această privinţă?________________________________________________________ 

16. Au fost exercitate asupra Dvs. de către ofiţerul de poliţie care perfecta procesul-verbal 

de reţinere anumite presiuni în vederea recunoaşterii comiterii faptei infracţionale şi a 

vinovăţiei în acest sens?_______ 

17. Ofiţerul de poliţie care documenta actul de reţinere, va dat promisiuni sau anumite 

asigurări că nu va recurge la această măsură în cazul în care veţi recunoaşte faptul comiterii 

infracţiunii şi vinovăţia în această privinţă?________ 

18. Dacă aţi dat declaraţii (verbale sau scrise) în absenţa avocatului, aţi informat ulterior 

avocatul despre acest fapt? _______ Ce acţiuni a întreprins avocatul în situaţia dată? 

________________________________________________ 

19. Înţelegeţi limba în care a vorbit poliţia cu Dvs.? ________ Aţi avut nevoie de asistenţa 

unui interpret?______ (dacă NU, treceți la întrebarea nr. 25) Cine a solicitat prezenţa 

interpretului: dumneavoastră□; ofiţerul de poliţie din propria iniţiativă□?  

20. Cine a participat în calitate de interpret la perfectarea actului de reţinere a Dvs.: 

interpretul autorizat □;  interpretul neautorizat □; un terţ angajat al poliţiei □; avocatul □; altă 

persoană? _____________________________ 

21. Cum a avut loc interpretarea în procesul reţinerii: în persoană □; prin telefon □; prin 

mijloace de comunicare electronică □; altă modalitate?_________________________________ 

22. Au fost efectuate anumite acţiuni procesuale, la care interpretul nu a 

participat?_________ Dacă da, care sunt aceste acţiuni? Ce a întreprins avocatul Dvs. în 

situaţia dată?_________________________________________________ 

23. Cum aţi aprecia calitatea interpretării: slabă □;medie □; bună□? 

24. Ce acte procesuale, traduse în limba pe care o înţelegeţi, v-au fost înmânate? 

_______________Acestea au fost înmânate la solicitarea Dvs. □; a avocatului Dvs. □; a 

ofiţerului de poliţie care a întocmit procesul verbal de reţinere □? 

25. Vi s-a explicat dreptul de a înştiinţa o rudă sau un terţ despre faptul reţinerii Dvs. de 

către poliţie?_______În ce modalitate vi sa oferit să realizaţi acest drept?____________  

26. Vi s-a explicat esenţa şi conţinutul dreptului la asistenţă juridică? __________ Aţi avut 

avocat prin contract □ sau aţi apelat la serviciile unui avocat care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat de urgenţă □?  

27. Cât timp a trecut de la solicitarea avocatului până la prezentarea acestuia la locul 

deţinerii Dvs. în vederea documentării actului de reţinere_____________? 
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28. Aţi avut vreo întrevedere confidenţială cu avocatul Dvs.? ________ Au fost întreprinse 

încercări ale ofiţerului de poliţie de a le limita ca număr sau ca durată 

întrevederile___________? 

29. Unde şi în ce modalitate aţi realizat întrevederile confidenţiale cu avocatul Dvs. în 

perioada reţinerii? ____________________________________________________ 

30. Cum aţi aprecia calitatea serviciilor avocatului: slabă □; medie □; bună□. S-a 

sugerat/insistat asupra încheierii unui contract de acordare a asistenţei juridice cu avocatul 

dat?______________ 

31. Avocatul de serviciu a pretins vreo remunerare suplimentară cu ocazia participării sale 

la reţinerea Dvs.? __________ 

32. Cine a perfectat, întocmit procesul-verbal de reţinere: ofiţerul de poliţie care v-a reţinut 

□; o careva altă persoană? ________________________________________________ 

33. Dvs. eraţi prezent în procesul completării şi perfectării procesul-verbal de 

reţinere?__________ 

34. Aţi observat şi aţi invocat anumite obiecţii/comentarii la cele indicate în procesul-

verbal?__________  

35. Avocatul era prezent când se completa procesul-verbal al reţinerii? __________ 

Avocatul Dvs. a avut anumite obiecţii/comentarii la procesul-verbal, insistând asupra 

introducerii lor în conţinutul procesului verbal de reţinere?_____________ 

36. Aţi fost plasat în detenţia provizorie a poliţiei?___________Cât timp a trecut de la 

momentul reţinerii până la momentul plasării Dvs. în detenţie provizorie? _______________ 

 

Chestionar nr.3:  Întrebări în vederea realizării interviul cu ofiţerul de poliţie (ofițerul de 

urmărire penală) împuternicit de a documenta actul de reținere a persoanei 

 

1. Cât timp a trecut de la momentul reţinerii faptice a persoanei până la transmiterea 

acesteia ofițerului de urmărire penală în vederea perfectării actului de 

reținere?_________________ 

2. Cât timp va luat întocmirea procesului-verbal al reţinerii de la momentul aducerii 

persoanei la sediul Inspectoratul de Poliție? __________________________ 

3. Pe durata reținerii faptice a persoanei, până la și după perfectarea procesului verbal de 

reținere, a avut aceasta acces la apă, la veceu, la 

telefon?____________________________ 
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4. A fost aplicată în procesul de reținere forţa fizică, mijloace speciale sau arma de foc? 

Dacă da, ce anume: 

 forţa fizică - descrieţi ce fel de procedee speciale s-au utilizat 

_________________________________ _______________ 

 mijloace speciale - descrieţi ce fel de mijloace s-au utilizat (baston de cauciuc, scut, 

baston telescopic, câine de patrulă, gaz lacrimogen, alte mijloace) 

________________________________________________ __________ 

 arma de foc - descrieţi modalitatea utilizării armei de foc (avertisment, tragerea în aer, 

tragerea spre ţintă) ___________________________________________ 

5. Persoana reținută a solicitat administrarea anumitor documente sau a altor mijloace de 

probă? __________________  

6. Aţi informat persoana reţinută despre drepturile procesuale de care beneficiază la etapa 

reţinerii?___________________________________________________________ 

7. Ați transmis persoanei reținute contra semnătură copia informației în scris despre 

drepturile sale procesuale? ________________________________________ 

8. La ce moment al reţinerii aţi informat persoana despre drepturile procesuale ale 

acesteia: în momentul reţinerii faptice □; în momentul aducerii la sediul poliţiei □; în 

procesul de completare procesului-verbal al reţinerii □; în momentul transmiterii 

persoanei reținute pentru a fi plasată în detenţie provizorie? ________________ 

9. De către cine a fost informată persoana reținută asupra drepturilor sale procesuale la 

etapa reţinerii: de către ofiţerul de poliţie care a reţinut-o □; de către ofiţerul de poliţie 

care a completat procesul-verbal al reţinerii □; de către o altă persoană implicată în 

actul de reținere? __________________ 

10. I-aţi explicat persoanei reţinute esența dreptului la tăcere?________________ 

11.  Aţi efectuat careva acțiuni procesuale sau ați întocmit careva acte procesuale în privința 

persoanei reținute sau cu participarea acesteia până la sosirea avocatului ei (ales sau 

desemnat în vederea acordării asistenței juridice garantate de stat de 

urgență)?__________________________________________________________ 

12. Până la documentarea actului de reținere a persoanei și a completării documentelor 

procesuale necesare în acest sens, v-aţi asigurat că persoana reţinută înţelege limba în 

care comunicaţi cu ea? ____________ 

13. Persoana reținută a avut nevoie de traducător/interpret?_____________  

(Dacă NU, treci la întrebarea nr. 19) 
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14. Ce măsuri ați luat din momentul în care aţi înţeles că persoana reţinută nu înţelege limba 

în care comunicaţi cu ea? __________________________________________ 

15. Cine a participat în calitate de interpret la reținerea persoanei care nu cunoaște limba în 

care se desfășoară procesul penal (perfectarea actului de reținere): interpretul autorizat 

□; interpretul neautorizat □; un terţ angajat al poliţiei □; avocatul □; altă persoană? 

16. Cum s-a materializat actul de traducere în privința persoanei reținute care nu cunoaște 

limba în care se perfectează actul de reținere: în persoană □; prin telefon □; prin 

mijloace de comunicare electronică □; altă modalitate? _____________ 

17. Dacă interpretarea a avut loc prin intermediul traducătorului (interpretului), cât de 

repede s-a prezentat acesta la solicitarea respectivă? __________________ 

18. Au fost realizate acțiuni procesuale cu ocazia reținerii bănuitului (contravenientului), la 

care interpretul nu a luat parte? Dacă da, specificați care acţiuni 

anume?_____________________ 

19. Actele procesuale întocmite cu ocazia reținerii persoanei, au fost traduse în limba pe 

care persoana reţinută o înţelege, fiindu-i ulterior înmânate acesteia?_____________ 

20. Care a fost modalitatea de înştiinţare a rudelor sau a terţilor despre faptul reţinerii: 

personal de către ofiţerul de poliţie □; prin telefon □; prin SMS □; prin mesaj scris □; 

altă modalitate? ______________________________________  

21. I-aţi explicat persoanei reţinute dreptul la asistenţă juridică și în ce mod a fost asigurat 

accesul la asistenţă juridică (contractuală sau garantată de stat) a persoanei reţinute?_ 

22. Cât timp a trecut de la solicitarea avocatului în vederea acordării de asistență juridică 

garantată sau prin contract până la prezentarea acestuia la locul de reținere a persoanei 

(în sediul Inspectoratului de Poliție)? ___________________  

23. Ați oferit persoanei reținute și avocatului acesteia posibilitatea realizării întrevederilor 

în condiții de confidențialitate? _____________ Unde au avut loc aceste întrevederi? în 

biroul ofițerului de poliție □; într-o odaie separată destinată unor astfel de întrevederi □; 

în careva alte locuri □; De câte ori a fost solicitată discuția celui reținut cu avocatul său 

în condiții de confidențialitate și cât, aproximativ, au durat aceste discuții? ___ 

24. Cine era prezent sau a luat parte la procesul de completare a procesului-verbal de 

reținere în afară de ofițerul de poliție, ofițerul de urmărire penală?__________ 

25. Au fost înaintate anumite obiecţii sau au fost efectuate anumite comentarii din partea 

persoanei reţinute sau a avocatului acesteia cu ocazia reținerii cu referire la cele 

indicate în procesul-verbal al reținerii? Dacă da, cum aţi procedat Dvs. în astfel e 

situații? ________________________________________ 
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26. Cât timp a durat din momentul reţinerii persoanei până la plasarea acesteia în detenţia 

provizorie?____________ 

27. A fost solicitată examinarea medicală de către persoana reținută? _______________ 

dacă da, unde a avut loc examinarea? _____________________________ 

 

Chestionarul nr.4: Întrebări generale pentru persoana reţinută în detenție provizorie 

1. Câte persoane erau în celulă la momentul plasării Dvs. în detenția 

provizorie?____________ 

2. Câte persoane erau în celulă la momentul eliberării Dvs. din detenţia provizorie a organului 

de poliţie? ___________ 

3. Indicați utilităţile disponibile din celula unde v-ați aflat în detenție provizorie: apă □; 

canalizare □; lumină □; lumină naturală □; ventilare □; 

altele?____________________________  

4. De câte ori pe zi aţi fost alimentat(ă)? ____ Ce produse alimentare ați primit? 

___________________________________________________ 

5. Aţi fost examinat medical la momentul admiterii în izolatorul de detenţie 

provizorie?__________ Ați fost supus examenului medical la solicitarea/insistența Dvs. sau 

la inițiativa personalului medical din cadrul izolatorului de detenție 

provizorie?___________________________________________________ 

6. Unde a avut loc această examinare? _______Cine era prezent pe durata acestei examinări?   

7. De câte ori pe durata detenţiei provizorii aţi ieşit din celulă?____________ Care au fost 

motivele acestor deplasări? _________________________________________ 

Ați avut ieșiri din celulă și la solicitarea Dvs.?____________ Dacă da, apoi din care motive? 

______________________________________________________________________ 

8. De câte ori aţi fost examinat(ă) de către personalul medical la ieşirea şi revenirea în celulă 

pe durata detenției provizorii a Dvs.?_____________ 

9. Ați solicitat, vi s-a acceptat sau vi s-a refuzat transmiterea de alimente sau a cărora obiecte 

de uz personal, vestimentar, medicamente din partea rudelor apropiate pe perioada detenției 

provizorii a Dvs.? _________________________ 

10. Ați înaintat cereri de întrevedere?_______________ Care a fost motivul solicitării unor 

astfel de întrevederi? ________Au fost acceptate astfel de întrevederi ?____________  
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11. Aţi înaintat plângeri cu ocazia reținerii aplicate în privința Dvs., fiind invocate anumite 

încălcări ale prevederilor legale în acest sens? _______________ Dacă da, din care 

considerente/încălcări? ______________________________________________________  

12. Ulterior, după expirarea termenului de reținere a Dvs. a fost aplicată o careva măsură 

preventivă sau o careva altă măsură de constrângere procesual-penală.____________ Dacă 

da, specificați care? ________________  

 

N.B. Colectarea informației la întrebările 2) și 12) din acest chestionar sunt condiționate de timp 

și în cazul intervievării persoanei în cadrul izolatorului de detenție provizorie, aceste întrebări nu 

vor fi relevante. Colectarea informației integrale în baza acestui chestionar este posibilă doar în 

cazul în care persoana este eliberată din detenție provizorie, și monitorul are posibilitatea, fie să 

o contacteze ulterior (având date de contact), fie să aplice acest instrument imediat după 

eliberarea din detenție. 

 

Chestionar nr. 5: Întrebări generale pentru ofițerii de poliție (ofițerii de investigație) 

1. Ați avut cazuri de reținere a infractorului de către alte persoane în temeiul art. 37 Cod 

penal al Republicii Moldova (Reținerea infractorului) și care a fost modalitatea de transmitere a 

acestuia în custodia poliției în vederea realizării și documentării actului de reținere? _____ 

2. Care au fost motivele/temeiurile, invocate pentru reţinerea persoanei? ___________ 

3. De fiecare dată ați înmânat persoanei reținute și avocatului acesteia copia de pe 

procesul verbal de reținere? ______________________________________________ 

4. Persoanele reținute au dat declarații în timpul reținerii? _____________ 

5. Ați avut situații în care ați fost recuzat de către persoana reținută sau de avocatul 

acesteia , care au fost motivele unei astfel de recuzări și care a fost soluția luată în astfel de 

cazuri? ___________________________________________________________________ 

6. A avut posibilitate persoana reținută de a se informa în incinta Inspectoratului de Poliție 

asupra specificului actului de reținere prin intermediul pliantelor, afişelor, panourilor 

informative etc., care informează asupra drepturile procesuale ale bănuitului la etapa reţinerii? 

7. Cât de frecvent persoanele reţinute ca fiind bănuite recurg la aplicarea dreptului lor la 

tăcere? _____________________________________________________________________ 

8. Există posibilitate la sediul poliţiei pentru a deţine separat bărbaţii şi femeile, maturii şi 

minorii supuși actului de reținere?_______________________________________________ 
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9. Ce fel de utilităţi sunt disponibile în celula unde sunt deținute persoanele reținute: apă □; 

canalizare □; lumină □; lumină naturală □; ventilare □; altele? 

__________________________________________________________ 

10. De câte ori pe zi are loc alimentarea persoanelor reținute deţinute provizoriu și din ce 

constau produsele alimentare?_________________________________________ 

11. Există personal medical, care să asigure examinarea medicală a persoanelor deţinute la 

momentul intrării şi ieşirii persoanelor reținute din celule?_____________ Care este regimul de 

lucru al acestui personal medical? __________________________________________ 

12. În ce modalitate este asigurat accesul la asistenţă medicală în regim de urgenţă sau în 

afara programului de lucru al personalului medical cu referire la persoanele reținute, deținute 

provizoriu? ____________________________  

13. Unde are loc examinarea medicală a persoanei reţinute care urmează a fi plasată în 

detenție provizorie, cine este, de regulă, prezent pe durata acestei examinări și cum sunt 

documentate rezultatele acestei examinări? ___________________________________ 

14. Ați avut solicitări din partea rudelor persoanelor reținute, deținute provizoriu de a le 

permite transmiterea de alimente sau a cărora obiecte de uz personal, vestimentar, medicamente 

către aceștia și care a fost soluția luată de Dvs. în astfel de cazuri?___________________ 

15. Ați avut solicitări din partea rudelor apropiate a persoanelor reținute, deținute 

provizoriu de a li se acorda întrevedere cu acesta?__________Au fost contramandate sau 

acceptate astfel de întrevederi?___________Din ce motiv au fost contramandate sau 

neacceptate? _____________________________________________ 

16. Au fost depuse împotriva Dvs. plângeri de către persoanele reținute sau de rudele 

apropiate ale acesteia cu ocazia reținerii, fiind invocate anumite încălcări ale prevederilor 

legale în acest sens?_______Dacă da, pe numele cui, din care considerente?____________Ce a 

avut loc drept urmare a înaintării și examinării unor astfel de plângeri la adresa Dvs.? 

______________________________________________________________ 

17. În privința a câte persoane reținute de către dumneavoastră a fost aplicată ulterior 

măsura arestului preventiv sau a arestului la domiciliu de către instanța de judecată. În câte 

cazuri au fost aplicate în privința persoanei anterior reținute măsuri preventive neprivative de 

libertate și care sunt aceste măsuri? ___________________________________ 

18. Câte persoane reținute sunt deţinute provizoriu la momentul de față?____________ 

N.B. Întrebările 9-11 pot fi aplicate la intervievarea doar a polițiștilor din cadrul izolatorului de 

detenție provizorie.  
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De asemenea, în rezultatul testării s-a dovedit că nu toți ofițerii de investigație sunt în cunoștința 

faptului privind numărul de persoane deținute în izolator (întrebarea nr.18), iar răspunsul la 

întrebarea 17) din prezentul chestionar necesită timp pentru verificarea datelor statistice din 

arhiva personală a ofițerului.  

Varianta în limba rusă a chestionarului destinat persoanei reținute: 

Вопросы, предназначенные для опроса лица, задержанного по подозрению в 

совершении преступления  

1. Что послужило основанием для вашего задержания и доставления в Инспекторат 

Полиции? _______________Каким образом довели до вашего сведения соответствующие 

основания? _______________Были ли вам объяснены данные изначальные основания 

подробно или поверхностно? ____________ 

2. Были ли осуществлены в отношении вас, какие-либо давления со стороны сотрудников 

полиции до доставления в Инспекторат Полиции с целью признания совершения 

преступления или вины? ________ 

3. Лица, которые вас задержали, представились или нет? ____________ 

4. Как вы добрались до Инспектората Полиции: на полицейском автомобиле □; под 

надзором офицера полиции □; самостоятельно □; иным образом? ____________________ 

5. В случае вашего задержания на улице или в ином месте, сколько времени прошло с 

момента фактического задержания до вашей транспортировки в Инспекторат Полиции 

с целью документации задержания? _________________ 

6. В случае вашего вызова в Инспекторат Полиции, был ли вам сообщен изначально 

мотив данного вызова? _____________________ 

7. Когда вы были проинформированы, что вы задержаны? _____________  Была ли у вас 

возможность все это время свободно передвигаться? _______________ Имелся ли у вас 

доступ к питьевой воде, к туалету и телефону? _______________ 

8. Полиция применила при задержании физическую силу, специальные средства или 

огнестрельное оружие? ____________ Если да, что именно: 

а) физическую силу – опишите, по возможности, какие специфические приемы были 

применены сотрудниками полиции_________________________________________ 

б) специальные средства – опишите, по возможности, какие специальные средства были 

применены (резиновая дубинка, щит, патрульная собака, слезоточивый газ и 

др.____________________ 
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в) огнестрельное оружие – опишите, по возможности, как происходило применение 

огнестрельного оружия (предупреждение, предупредительный выстрел, выстрел на 

поражение)?________________________ __ 

9. Была ли вам предоставлена информация о ваших процессуальных правах на стадии 

задержания? ___________ Если да, каким образом были проинформированы: устно □; 

письменно □; под роспись □; иным образом – объясните_____________________ 

10. На каком этапе задержания были проинформированы относительно ваших 

процессуальных прав: в момент фактического задержания □; в момент доставки в 

Инспекторат Полиции □; в процессе оформления протокола задержания □; в момент 

помещения в ИВС □;  

11. Кто проинформировал или предоставил письменную информацию относительно 

ваших процессуальных прав, на этапе задержания: офицер полиции который вас 

задержал □; офицер полиции который заполнил протокол задержания (если это иной 

сотрудник, чем тот который вас задержал)□; другое лицо ________________ 

Кто присутствовал в момент оформления задержания, когда вам были объяснены 

процессуальные права в стадии задержания?________________ 

12. В момент вашего нахождения в здании органа полиции, был ли у вас доступ к 

афишам, информационным панно и др. которые предоставляли бы информацию о ваших 

процессуальных правах на этапе задержания? _____________  

13. Офицер полиции объяснил вам, в чем состоит сущность права не давать показания? 

14. Офицер полиции требовал ваших объяснений до прибытия вашего адвоката?____ 

15. Если отказались от дачи объяснений или показаний, какова была реакция офицера 

полиции? _________________ ______________________________________ 

16. Были ли осуществлены в отношении вас какие-либо давления офицером полиции в 

целях признания совершения преступления или вины_______________________? 

17. Давал ли офицер полиции, оформляющий протокол задержания, обещание, что не 

будет вас задерживать в случае признания совершения преступления либо 

вины?_______________  

18. В случае если вы давали показания (устные или письменные) в отсутствии адвоката, 

проинформировали ли вы его в последующем об этом факте?_______Что предпринял 

адвокат в этом случае? ________________ 

19. Понимаете язык, на котором с вами общались сотрудники полиции?_______ была 

необходимость вашего обеспечения услугами переводчика?_________(если нет, 
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переходите к 25-му вопросу). Кто потребовал присутствие переводчика: вы □; адвокат 

□; офицер полиции по собственной инициативе □? 

20. Кто участвовал в качестве переводчика при оформлении вашего задержания: 

авторизированный переводчик □; неавторизированный переводчик □; третье лицо их 

штата сотрудников полиции □; адвокат □; третье лицо□? 

21. Каким образом осуществлялся перевод в процессе вашего задержания: 

непосредственно переводчиком □; по телефону □; посредством средств электронной 

коммуникации □; другим образом □? 

22. Были осуществлены следственные действия, при которых переводчик не принимал 

участие?_________ Если да, то каковы эти действия?____________Что предпринял ваш 

адвокат в этом случае?_________________ 

23. Как вы оцениваете качество перевода: неудовлетворительное □; среднее □; 

хорошее□? 

24. Какие процессуальные документы были предоставлены вам на языке, которым вы 

владеете?_______________Данные документы были предоставлены по вашему 

требованию □; вашего адвоката □; или по собственной инициативе офицера полиции, 

который составил протокол задержания □? 

25. Было ли вам объяснено право известить близкого родственника или другого лица о 

вашем задержании?____________  Каким образом вам позволили воспользоваться 

данным правом?_________ 

26. Было ли вам объяснено суть и содержания права на защиту?________________ 

Имелся у вас адвокат по контракту □; или адвокат, оказывающий срочную юридическую 

помощь гарантированная государством □? 

27. Сколько времени прошло с момента вызова адвоката до его прибытия по месту 

вашего нахождения в целях оформления задержания?__________________________ 

28. Были ли у вас конфиденциальные общения с вашим адвокатом?________ Были ли 

предприняты попытки со стороны офицера полиции с целью ограничить количество или 

длительность конфиденциальных общений?_______________? 

29. Где и каким образом осуществлялись конфиденциальные общения с вашим адвокатом 

в период задержания?______________________________ 

30. Как вы оцениваете качество услуг адвоката: неудовлетворительное □; среднее □; 

хорошее □? Намекалось, либо настаивалось на заключении договора об оказании 

юридической помощи с данным адвокатом? ______________  
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31. Потребовал ли, дежурный адвокат, какие либо денежные суммы в связи с его 

участием в вашем задержании? ________________ 

32. Кто оформил протокол задержания: офицер полиции, который вас задержал □; либо 

другое лицо?_____________________________________________________ 

33. Вы присутствовали при составлении, оформлении и заполнении протокола 

задержания?__________ 

34. Предъявили ли вы какие-либо замечания или осуществили определенные комментарии 

по поводу содержания протокола задержания? _______________ 

35. Присутствовал ли адвокат при заполнении протокола задержания?____________ 

Предъявил ли ваш адвокат какие-либо замечания или осуществил определенные 

комментарии в отношении протокола задержания и настаивал ли он на их внесение в 

содержание данного протокола?____________________________________________ 

36. Были ли вы помещены под временным содержанием полиции? ________________ 

Какой период времени прошел с момента задержания до вашего доставления и 

помещения под временное содержание?________________________ 

 

Traducerea întrebărilor destinate persoanei reținute în limba rusă a fost absolut necesară. Astfel, 

s-a asigurat eficiența eforturilor monitorilor în procesul de intervievare și chestionare a 

persoanelor care nu posedă limba română. Trebuie să menționăm că în regiunea de desfășurare 

a procesului de testare a instrumentelor, vorbitorii de limbă rusă au constituit 60% din 

persoanele supuse intervievării. 

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

 

În rezultatul testării mecanismelor și instrumentelor de monitorizare a respectării 

drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, venim cu anumite concluzii și 

recomandări în privința aplicabilității și eficienței acestora, precum și cu un set de recomandări 

concrete de acțiuni pentru îmbunătățirea unor instrumente în cazul unei ulterioare aplicări. 

Concluzii:  

Până la elaborarea Ghidului practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei 

reținute nu a existat un set de instrumente și mecanisme de monitorizare sistematizate, destinate 

ONG-urilor, care să fie clar definite și aplicabile în procesul de supraveghere a modalităților și 
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condițiilor de reținere. Chiar și astăzi, nu putem identifica practici viabile de monitorizare a 

situației persoanelor reținute și aflate în custodia poliției, organizațiile societății civile 

confruntându-se cu multiple dificultăți în procesul de colectare și de analiză a datelor în acest 

domeniu. 

Datorită apariției acestui Ghid, a fost posibilă materializarea informațiilor și sugestiilor 

privind instrumentele de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în 

custodia poliției, care a și fost testat în condiții reale de către echipa de monitori și voluntari în 

cadrul unui inspectorat de poliție. Având in vedere specificul activității ofițerilor de urmărire 

penală, dar și a avocaților la această etapă procesuală; ținând cont de secretul urmăririi penale și 

accesul limitat prin lege la materialele cauzei, la procesele-verbale de reținere, la persoana 

reținută; luând în calcul și reticența din partea tuturor actorilor implicați în procesul penal și 

vulnerabilitatea deosebită a celui reținut – s-a impus aplicarea unor mecanisme deosebite, 

neordinare de colectare de date și monitorizare. Astfel, întreg procesul de testare a instrumentelor 

de monitorizare a încercat să implice instrumente indirecte și strategii de alternativă precum 

observații, discuțiile/interviurile cu persoana reținută, avocatul sau/și ofițerul de urmărire penală, 

consultarea dosarului apărării la permisiunea avocatului și pe alocuri interpretarea/traducerea 

întrebărilor într-o altă limbă decât cea în care erau chestionarele. De asemenea, am fost și în 

situația în care era necesar de a modifica strategia de acțiune, precum selectarea chestionarelor și 

adaptarea acestora pentru a depăși obstacolele întâlnite. 

Cu referire la subiectul chestionarelor privind monitorizarea respectării drepturilor 

omului și aplicabilitatea acestora la etapa inițială, menționăm că au fost întâlnite anumite 

dificultăți. Cea mai esențială dintre ele constând în faptul că, instrumentele/întrebările elaborate 

în baza Ghidului s-au dovedit a fi dificil de utilizat din următoarele motive: 

 Fără un acord prealabil și accept din partea IGP și a conducerii inspectoratului de poliție, 

acțiunile de utilizare a instrumentelor de monitorizare a drepturilor persoanelor reținute și a 

procesului de monitorizare în general sunt imposibile; 

 Fără o instruire minuțioasă și specializată a monitorilor și voluntarilor (după caz), procesul 

de aplicare și utilizare a instrumentelor va fi ineficient și nu va produce rezultatele dorite. 

Factorul uman este resursa principală în orice proces ce implică interacțiune și comunicare 

umană; 

 Numărul exagerat al întrebărilor în chestionare (circa 60 de întrebări), ceea ce lua prea 

mult timp pentru chestionarea persoanelor vizate (avocat, ofițer de urmărire penală), 
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perturbând în acest fel procesul de reținere și activitatea nemijlocită a persoanelor antrenate 

în cadrul acesteia; 

 Unele dintre întrebările prezentate în Ghid, practic, s-au dovedit a fi formulate neclar pentru 

percepția persoanelor intervievate, în special, pentru cele supuse reținerii, din diverse 

motive. Un motiv fiind și limba vorbită, alta decât cea în care au fost întocmite 

chestionarele, precum și utilizarea terminologiei juridice specializate; 

 Existența unor întrebări care se refereau la întreaga activitate a ofițerului de urmărire 

penală și a avocatului, dar nu nemijlocit de procesul de reținere și interacțiunea cu persoana 

reținută; 

 Cumulul de întrebări, preluate din conținutul Ghidului practic conținea întrebări care se 

refereau nu doar la procesul de reținere, ci și la cel de detenție provizorie, momente care ar 

trebui delimitate. 

 

 

Recomandări:  

Pentru a spori eficiența și utilitatea instrumentelor de monitorizare a respectării 

drepturilor persoanei reținute, venim cu următoarele recomandări referitoare la etapele 

premergătoare inițierii procesului de monitorizare și față de instrumentele de monitorizare:  

1. Stabilirea obligatorie și absolut necesară a acordului și permisiunii conducerii 

instituției (inspectoratului de poliție) în care urmează a avea loc aplicarea 

instrumentelor de monitorizare. 

În lipsa unui acord, accesul monitorilor va fi imposibil în inspectoratele de poliție, căci acestea 

sunt instituții de tip închis și nu permit accesul liber.  

Din experiența testării instrumentelor de monitorizare, s-a constatat faptul că nu este suficient de 

a purta discuții doar cu Inspectoratul de Poliție local, în care se intenționează procesul de 

aplicare a instrumentelor de monitorizare. În lipsa unui acord de colaborare/parteneriat cu 

Inspectoratul General de Poliție (IGP), nu va fi posibil nici măcar dialogul cu conducerea 

Inspectoratului de Poliție (IP) în care se intenționează desfășurarea acțiunilor de monitorizare.  
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Iată de ce, recomandarea este de a iniția, mai întâi de toate, un dialog cu instituția ierarhic 

superioară, și anume cu IGP. Atragem atenție la faptul că, acest exercițiu este unul de lungă 

durată și trebuie planificat din timp. Pentru a obține permisiunea IGP pentru realizarea 

procesului de monitorizare într-un oarecare IP, procedura ar fi următoarea: 

- Solicitarea unei colaborări cu IGP prin intermediul unei scrisori, expediate pe numele 

șefului IGP; 

Rezultatul ar putea fi, fie unul pozitiv, fie unul negativ. În cazul avizului pozitiv, va fi 

organizat un dialog cu reprezentanții IGP și semnat un acord de colaborare.  

La această etapă ar fi oportun de solicitat acces și permisiune în formă scrisă pentru  

efectuarea acțiunilor de monitorizare în Inspectoratul de Poliție respectiv. Anume acest 

document va servi baza inițierii dialogului cu șeful IP țintă. 

- Dialogul cu reprezentanții IP țintă. Reieșind din faptul că instituțiile de drept au un regim 

special de activitate și sunt închise pentru accesul liber al cetățenilor, permisiunea 

instituției ierarhic superioare, ar facilita dialogul cu reprezentanții IP, dar nicidecum nu ar 

servi drept obligativitate pentru conducerea IP local.  

N.B Pentru claritate, organul ierarhic superior ar putea impune obligativitate de acces și 

alte acțiuni unei instituții subalterne doar prin ORDIN, emis în conformitate cu rigorile 

legislative. 

Doar în cazul în care ați obținut permisiunea de a avea acces in incinta Inspectoratului de 

Poliție pentru desfășurarea acțiunilor de utilizare a instrumentelor de monitorizare și ați convenit 

cu reprezentanții IP modul și metodologia de lucru a monitorului în cadrul acestuia, puteți iniția 

procesul de monitorizare! 

 

2. Asigurarea unei instruiri specializate, detaliate și bazate atât pe procesul de 

reținere, cât și pe metode de comunicare și flexibilitate comportamentală și 

verbală în diverse situații.  

Este absolut necesar ca persoanele care vor desfășura procesul de monitorizare să participe la o 

instruire specializată pe tematica etapei pre-judicare a procesului penal, cu accente pe etapa 

reținerii, drepturile și garanțiile procesuale ale persoanelor reținute și condițiile de detenție 

provizorie și pe metodele de comunicare cu diverse categorii de specialiști implicați în procedura 
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de reținere și detenție provizorie. De asemenea, persoanele implicate în procesul de monitorizare 

trebuie să fie pregătit pentru diverse situații stresante precum: agresiune verbală, ofense, injurii 

sau indiferență totală din partea grupului-țintă și opunere/refuz de a participa la interviuri. 

Instruirea persoanelor care vor fi implicate în monitorizare trebuie să conțină exemple, modele 

practice de situații reale ale procesului de monitorizare. Astfel, elaborarea și prezentarea unor 

soluții și modele de comportament pentru diverse situații atipice pentru manifestările obișnuite 

interumane ar eficientiza activitatea monitorului și ar spori rezistența la stres. În rezultat, 

monitorul realizează eficient lucrul său, instrumentele de monitorizare sunt aplicate corect și sunt 

generatoare de date și informații valoroase din cadrul procesului de monitorizare. 

3. Adaptarea și simplificarea limbajului utilizat la formularea întrebărilor destinate 

interviurilor, în special, pentru persoanele reținute.  

Prin simplificarea limbajului și terminologiei juridice specializate utilizate în exces în formularea 

întrebărilor destinate persoanei reținute, are loc sporirea înțelegerii din partea persoanei 

intervievate, în special, dacă aceasta este persoana reținută, care nu posedă cunoștințe în 

domeniul juridic sau nu are un nivel înalt de cunoaștere a limbii române literare 

Pentru a spori eficiența instrumentelor de monitorizare, este necesar de a folosi un limbaj mai 

simplu  și accesibil în formularea întrebărilor destinate persoanelor reținute. Este de dorit 

evitarea formulărilor complicate ale frazelor și utilizarea termenilor juridici specializați. În 

cazurile în care este imposibil de a utiliza sinonimele în formularea întrebărilor, monitorul 

trebuie să fie pregătit să ofere explicațiile de rigoare persoanei intervievate. 

4. Traducerea chestionarelor destinate intervievării, în special a persoanei reținute 

și a rudelor acesteia, într-o altă limbă de circulație, decât cea în care sunt 

elaborate.  

În procesul de testare a instrumentelor de monitorizare a drepturilor persoanei reținute s-a 

constatat că, în unele cazuri, nu a fost posibilă intervievarea reținutului, pe motivul că, acesta nu 

poseda limba română, iar traducerea verbală a întrebărilor a fost mai dificilă. Reținutul a 

considerat dubioasă o astfel de traducere și, în final, a refuzat colaborarea. 

 În rezultatul traducerii chestionarului pentru intervievarea persoanei reținute, s-au obținut 

rezultate apreciabile, care au demonstrat eficiența acestui instrument.  
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Recomandarea de bază este traducerea chestionarelor în atâtea limbi, câte sunt vorbite în 

regiunea în care are loc procesul de monitorizare.  

5. Micșorarea în volum a chestionarelor destinate intervievării avocaților și ofițerilor 

de poliție. 

Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute propune în anexe un 

număr de circa 50 de întrebări generale, însoțite de întrebări suplimentare de concretizare, ceea 

ce sporește enorm volumul unui chestionar. Aplicarea unor instrumente cu conținut exagerat de 

mare nu este eficientă din mai multe motive. În primul rând, pentru că sustrage din activitatea de 

muncă persoana intervievată (ofițerul de poliție și/sau avocatul). În al doilea rând,  la un moment 

dat, persoana intervievată obosește să asculte sau să citească și chiar renunță să mai colaboreze. 

Iată de ce, simplificarea chestionarelor după modelul celor prezentate mai sus a facilitat 

activitatea monitorului și a demonstrat eficiența și aplicabilitatea acestora în situații reale de 

utilizare.  

6. Evitarea formulărilor exagerat de complicate din punct de vedere al coerenței 

gândurilor și al utilizării terminologiei juridice specializate.  

7. Evitarea și eliminarea unor întrebări irelevante în chestionarele pentru ofițerii de 

urmărire penală/investigație, care nu se referă nemijlocit la procesul de reținere și 

separarea în 2 categorii tematice pentru reținere și detenția provizorie. 

Aplicarea instrumentelor de monitorizare elaborate inițial a demonstrat faptul că, deși aparent 

ofițerii de urmărire penală și cei de investigație au atribuții directe în procesul de reținere, aceștia 

dețin informații diferite cu privire la situația persoanei reținute. Acest fapt se datorează etapelor 

și fazelor reținerii persoanei. Ofițerii de urmărire penală dețin mai multă informație privind 

reținerile penale și, în rezultat lucrează, cu persoana reținută în afara Izolatorului de Detenție 

Preventivă, iar ofițerii de investigație sunt implicați în procesul de reținere 

administrativă/contravențională și detenție provizorie a persoanei reținute. Iată de ce, în 

intervievarea reprezentanților poliției, este recomandată utilizarea chestionarelor separate pentru 

tematica reținerii faptice/de facto și cea a detenției provizorii a persoanei. 

8. Evitarea și excluderea întrebărilor care nu țin de competența sau/și de 

cunoștințele subiecților supuși intervievării. 
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În cazul în care, monitorul are posibilitatea de a intervieva o persoană reținută de facto doar, ci 

nu de jure (persoană adusă/escortată în incinta IP fără a fi documentată/înregistrată și plasată 

în IDP), utilizarea întrebărilor cu privire la condițiile de detenție nu vor fi relevante. În  astfel de 

situații, nici intervievarea avocatului nu va fi posibilă. De cele mai dese cazuri,  avocații nu sunt 

prezenți și persoanele reținute sunt eliberate în scurt timp.  

9. Evitarea formulărilor de întrebări complexe, care să conțină mai mult de două 

sub-întrebări de concretizare sau de alt tip. 

Această recomandare se referă la discuția și colectarea de date în urma interacțiunii cu 

persoanele reținute. În cazul în care, sunt utilizate fraze complexe, care conțin încă 2 sau chiar 3 

propoziții de concretizare, poate apărea o confuzie din partea celui intervievat. Pentru a depăși 

această situație, este recomandată  formularea întrebărilor cât mai clar și mai concis. Dar cel mai 

bine este  atunci când întrebările sunt de tip închis, care presupun un răspuns sigur de tip ”da” 

sau ”nu” și cele la care răspunsul ar urma prin bifarea acestuia. 

În cazul intervievării ofițerilor de poliție și a avocatului persoanei reținute formulările complexe 

nu au adus dificultăți și au fost păstrate în chestionarele de lucru. 

10. Elaborarea unor instrumente de tip formulare care ar include întrebări generale 

privind locul de detenție și respectarea dreptului la asistență medicală și asistență 

juridică de urgență și utilizarea metodei de observație pentru colectarea acestui tip 

de date. 

Metodologia aplicării instrumentelor de monitorizare trebuie să implice și metoda observării ca 

proces facilitator și complementar. Aceasta se referă la locul de detenție (în cazul în care 

monitorul are acces în izolator) și presupune colectarea de date, perfectarea chestionarelor nu 

doar din spusele celor intervievați, ci și din observațiile făcute individual de către monitor. În așa 

mod se va colecta informația complexă și realistă a situației privind condițiile de detenție 

provizorie și respectarea drepturilor persoanei reținute. 


