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Rezumat executiv

Un mediu de reglementare favorabil și un suport 
semnificativ, atât sub formă de asistență tehnică 
internațională, cât și de finanțare, au permis Republicii 
Moldova să înregistreze progrese semnificative în ceea ce 
privește extinderea reducerii riscurilor pentru persoanele 
care consumă droguri în ultimii 20 de ani.  Moldova se 
remarcă prin implementarea serviciilor de reducere a 
riscurilor în penitenciare, fiind una dintre puținele țări din 
lume care oferă programe de schimb de seringi și terapie 
asistată medicamentos cu agonist opioid (MAT), împreună 
cu alte intervenții-cheie pentru prevenirea răspîndirii 
virusurilor transmise prin sânge. Aceste intervenții sunt 
esențiale, deoarece consumul de droguri este prezent 
în majoritatea, dacă nu în toate mediile penitenciare; 
iar persoanele din locurile de detenție sunt extrem de 
vulnerabile la HIV, hepatită virală, tuberculoză, supradoză 
și COVID-19.

Acest raport sintetizează o analiză a stării sănătății și 
a drepturilor omului în penitenciarele din Republica 
Moldova, luând în considerare impactul COVID-19 și 
analizând disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea  
și calitatea serviciilor de sănătate și de reducere a 
riscurilor. Pe baza unei revizuiri documentare, a unei 
analize și a unei cercetări calitative, acest raport oferă noi 
perspective cu privire la provocările asociate cu asigurarea 
faptului că serviciile de sănătate și de reducere a riscurilor 
respectă standardele internaționale privind drepturile 
omului - chiar și în contextul unui mediu de reglementare 
favorabil. Raportul evidențiază opiniile bărbaților și 
femeilor din penitenciare, ale persoanelor care consumă 
droguri, ale persoanelor care lucrează în penitenciare 
- detaliind experiențele și provocările acestora. Acest 
raport  se bazează pe Recomandările internaționale 
privind drepturile omului și politica în domeniul drogurilor 
și pe Instrumentul de monitorizare pentru HIV, HCV, TB 
și reducerea riscurilor în penitenciare, elaborat de Harm 
Reduction International. Se așteaptă ca această lucrare 
să contribuie la planificarea, programarea și bugetarea 
viitoare, atât la nivel național, cât și internațional.
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Reducerea riscurilor în  
context penitenciar

1 Walmsley R. World Prison Population List (ediția a XII) [Internet]. Londra: World Prison Brief; 2020. Disponibil la: http://www.prisonstudies.org/
sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf 

2 Dolan K, Moazen B, Noori A, Rahimzadeh S, Farzadfar F, Hariga F. Persoanele care își injectează droguri în închisoare: Prevalența, transmiterea 
și prevenirea HIV. Int J Drug Policy 2015;26 Suppl 1:S12-15.

3 Stöver H. Răspunsul la sondajul Global State of Harm Reduction 2020. 2020.
4 Ibidem
5 Harm Reduction International. Situația globală a reducerii riscurilor în 2020.
6 EMCDA. Luxemburg, Raport de țară privind drogurile 2019 [Internet]. Lisabona: Observatorul European pentru Droguri și  Toxicomanie; 2019 

[citat 2020 mai 16]: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11342/luxembourg-cdr-2019.pdf
7 Horsburgh K. Răspunsul la sondajul Global State of Harm Reduction 2020. 2020.
8 Harm Reduction International. Situația globală a reducerii riscurilor în 2020.

OPeste 11 milioane de persoane sunt în detenție în întreaga 
lume, cel mai mare număr înregistrat1 vreodată. La nivel 
mondial, răspunsul dominant la problema drogurilor rămân 
politicile bazate pe prohibiție și susținute de sancțiuni penale 
care au dus la creșterea populației penitenciare. Conform 
statisticilor mondiale, între o treime și jumătate din populația 
penitenciară din  lume consumă droguri sau a consumat 
droguri2.

În pofida unor exemple de evoluție către o politică în domeniul 
drogurilor axată pe sănătate, drepturi și dezincriminare 
într-un număr mic de țări din întreaga lume, infracțiunile 
legate de droguri rămân unul dintre celi mai mari factori de 
detenție. Reducerea plasării în detenție pentru infracțiunile 
legate de droguri este cea mai eficientă modalitate de a 
reduce daunele.

Persoanele aflate în penitenciare își păstrează drepturile 
omului, inclusiv dreptul la sănătate, și au nevoie de acces la 
servicii de reducere a riscurilor. Riscul crescut de infectare 
cu HIV, hepatită virală, tuberculoză și supradoză în locurile 
de detenție înseamnă că intervențiile de reducere a 
riscurilor sunt extrem de necesare și au un impact ridicat în 
penitenciare. Dovezile solide arată că serviciile de reducere 
a riscurilor reduc transmiterea HIV și a hepatitei virale, 
diminuează comportamentele de risc, reduc numărul de 
decese legate de aceste cauze și pot chiar reduce șansele ca 
persoanele să se întoarcă în penitenciar. Acesta este motivul 
pentru care Organizația Mondială a Sănătății, UNAIDS și 
Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) susțin 
reducerea riscurilor în penitenciare.

Consumul de droguri există în majoritatea, dacă nu în toate 
locurile de detenție, estimându-se că aproximativ o treime 
dintre persoanele aflate în penitenciare au consumat droguri 
cel puțin o dată în timpul detenției.3 Consumul de droguri 
injectabile apare, de asemenea, în penitenciare. Fără acces 
adecvat la echipamente de injectare sterile, consumul de 
droguri injectabile în penitenciare prezintă riscuri grave 
pentru sănătate.4 Cu toate acestea, există încă doar 10 țări la 
nivel global - inclusiv Republica Moldova - în care programul 
schimb de seringi este disponibil în cel puțin un penitenciar, 
iar acoperirea și accesul rămân  inadecvate în aceste locații.5

Deseori, persoanele sunt reținute fără a avea acces 
la tratament pentru dependența de droguri sau HIV; 
întreruperea tratamentului din cauza plasării în detenție 
sau după eliberare reprezintă, de asemenea, o problemă. 
Femeile sunt condamnate în mod disproporționat pentru 
infracțiuni legate de droguri și sunt deosebit de vulnerabile la 
consecințe negative din punct de vedere social și al sănătății 
odată ce sunt deținute.6

În Eurasia, testele și tratamentele pentru HIV sunt disponibile 
în penitenciarele din toate țările, în timp ce   numai cinci 
țări oferă teste și tratamente pentru hepatita C în toate 
penitenciarele. Există diferențe mari între regiuni în ceea 
ce privește disponibilitatea tratamentului cu agoniști opioizi 
(MAT) pentru dependența de droguri. În Europa de Vest 
și în cea mai mare parte a Eurasiei, o parte din MAT este 
disponibilă în penitenciare. Cu toate acestea, disponibilitatea 
MAT în penitenciar nu înseamnă că este accesibilitate. Cea 
mai tipică barieră în calea accesului este faptul că acesta este 
disponibil doar pentru persoanele cărora li s-a prescris MAT 
anterior de plasare în penitenciar.

La eliberarea din penitenciar, persoanele sunt deosebit de 
vulnerabile la supradozajul de opioide7, ceea ce face esențial 
ca naloxona (un medicament care inversează supradozajul 
de opioide) să fie accesibilă persoanelor atât în timpul 
detenției, cât și la ieșirea din penitenciar. Programele de 
formare în domeniul prevenirii supradozajului și programele 
de naloxonă de luat la domiciliu sunt puse în aplicare în 
penitenciare doar în cinci țări din America de Nord și Europa 
de Vest, deși naloxona nu este disponibilă nici8 în toate 
penitenciarele din aceste țări.

Consumul de droguri există în 
majoritatea, dacă nu în toate locurile de 
detenție, estimându-se că aproximativ 
o treime dintre persoanele aflate în 
penitenciare au consumat droguri cel 
puțin o dată în timpul detenției.

http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf
http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11342/luxembourg-cdr-2019.pdf
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Penitenciarele și  
pandemia COVID-19

9 UNODC, Organizația Mondială a Sănătății, UNAIDS, OHCHR. UNODC, OMS, UNAIDS ȘI OHCHR DECLARAȚIE COMUNĂ PRIVIND COVIDUL-19 
ÎN PRISECȚII ȘI ÎN ALTE LOCURI ÎNCHISE [Internet]. Disponibil la: https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/20200513_PS_covid-
prisons_en.pdf 3 OHCHR. Este nevoie de măsuri urgente pentru a preveni “dezlănțuirea” COVID-19 în locurile de detenție - Bachelet [Internet]. 
Geneva: Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului; 2020. Disponibil la: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E

10 Pūras D. Declarația expertului ONU privind dreptul la sănătate* cu privire la protecția persoanelor care utilizează droguri în timpul pandemiei 
COVID-19 [Internet]. Geneva: Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului; 2020. Disponibil la: https://www.ohchr.
org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E

11 Girelli G. COVID-19, Prisons and Drug Policy: Global Scan martie-iunie 2020 [Internet]. Londra: Harm Reduction International; 2020. Disponibil 
la: https://www.hri.global/covid-19-prison-diversion-measures

12 https://www.hri.global/contents/2171

Criza COVID-19 a scos în evidență pericolele pentru 
sănătatea publică ale supraaglomerării din penitenciare 
și alte locuri de detenție, care sunt medii cu risc ridicat de 
răspândire a bolilor infecțioase chiar  și în absența unei 
pandemii globale.

Atunci când COVID-19 a fost identificat ca pandemie 
globală în martie 2020, Biroul Înaltului Comisar pentru 
Drepturile Omului, Raportorul Special al ONU pentru 
dreptul la sănătate și mai multe organizații internaționale 
au solicitat statelor să adopte măsuri de urgență pentru 
a aborda și a limita răspândirea COVID-19 în penitenciare 
și alte locuri de detenție.9

În contextul pandemiei, penitenciare și alte locuri de 
detenție, precum și centrele de tratament obligatoriu și 
centrele private de tratare a dependenței de droguri, au 
crescut considerabil riscurile pentru sănătatea și viața 
celor  deținuți. Guvernele au fost invitate să limiteze 
arestările, să promoveze alternative la pedepse și la 
detenție și să elibereze de urgență deținuții cu afecțiuni 
de sănătate subiacente, persoanele în vârstă și cei 
acuzați sau condamnați pentru infracțiuni minore sau 
neviolente, inclusiv infracțiuni legate de droguri, precum 
și să elibereze persoanele din centrele de tratament 
obligatoriu.10

Harm Reduction International a monitorizat schemele 
de decongestionare și eliberare a penitenciarelor 
între martie și iunie 2020 și a constatat că “aproximativ 
un sfert dintre țările care implementează scheme de 
decongestionare au exclus în mod explicit persoanele 
deținute pentru infracțiuni legate  de droguri, acordând 
efectiv prioritate abordărilor punitive ale controlului 
drogurilor în detrimentul sănătății populației penitenciare 
și a individului”. Până în iunie 2020, sistemele de 
decongestionare și  de eliberare a penitenciarelor au 
eliberat 6% din populația penitenciară la nivel mondial 
- rămânând în urma așteptărilor și a angajamentelor 
politice luate în numele sănătății publice și al COVID-1911.

Dezvoltarea vaccinurilor COVID-19 la sfârșitul anului 
2020 a reprezentat o altă oportunitate de a recunoaște 
persoanele din penitenciare ca fiind un grup vulnerabil și 
de a prioritiza accesul acestora

la vaccinuri. Un studiu realizat în 2021 de către Harm 
Reduction International și Penal Reform International 
a raportat că vaccinarea persoanelor din penitenciare 
a început în 120 de țări, în timp ce în alte 47 de țări nu 
existau suficiente informații pentru a confirma că a 
început implementarea. În octombrie 2021, în doar 20 
de țări, 80% (sau mai mult) din populația din penitenciare 
primise cel puțin prima doză de vaccin COVID-19.12

https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf 3
https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf 3
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25745&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25797&LangID=E
https://www.hri.global/covid-19-prison-diversion-measures
https://www.hri.global/contents/2171
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Standardele privind  
drepturile omului

13  https://www.hri.global/files/2021/06/14/HRI_Briefing_Prisons_June2021_Final1.pdf 
14  https://www.hri.global/files/2016/02/10/HRI_MonitoringTool.pdf
15  https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug-policy#modal-publication-download

Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru 
tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela) clarifică 
faptul că persoanele aflate în penitenciar au dreptul de 
a beneficia de același standard de asistență medicală ca 
și cel oferit în comunitate (principiul echivalenței); acest 
principiu este interpretat ca fiind aplicabil serviciilor de 
reducere a riscurilor.13 Serviciile de reducere a riscurilor 
sunt de o importanță critică pentru prevenirea, tratamentul 
și îngrijirea HIV în rândul persoanelor care consumă 
droguri. Ca atare, acestea sunt esențiale în mediile cu 
risc ridicat de răspândire a bolilor transmisibile, inclusiv 
în penitenciare. Pentru a fi eficiente și pentru a realiza 
dreptul la sănătate, serviciile  de reducere a riscurilor 
trebuie nu numai să fie disponibile pentru persoanele 
care consumă droguri, ci și accesibile, acceptabile și 
de bună calitate (adică adecvate din punct de vedere 
științific și medical). Prezentul studiu a analizat furnizarea 
serviciilor de reducere a riscurilor în penitenciarele din 
Moldova pentru a evalua dacă acestea sunt disponibile, 
accesibile, acceptabile și de bună calitate.

În 2016, Harm Reduction International a elaborat un 
instrument de monitorizare menit să ajute organismele 
de monitorizare bazate pe drepturile omului să își 
îndeplinească mandatul de prevenire în contextul 
HIV, HCV, TB și al reducerii riscurilor în penitenciare14. 
Instrumentul examinează principalele elemente ale unei 
abordări bazate pe drepturile omului în ceea ce privește 
HIV, HCV, TB și reducerea riscurilor în penitenciare. De 
asemenea, acesta identifică principalele elemente ale unui 
sistem de sănătate puternic și echitabil, care să favorizeze 
realizarea drepturilor omului ale deținuților, în special 
în contextul HIV, HCV și TB. Analizând disponibilitatea, 
accesibilitatea,     acceptabilitatea și calitatea serviciilor 
de reducere a riscurilor în penitenciare, precum și 
documentând principalele bariere în calea accesului la 
serviciile de prevenire a HIV și de reducere a riscurilor 
în penitenciarele din Republica Moldova, studiul actual 
utilizează standardul de mai sus ca referință.

Studiul se bazează pe Recomandările internaționale 
privind drepturile omului și politica în domeniul drogurilor, 
elaborate de o coaliție formată din statele membre 
ale ONU, OMS, UNAIDS, PNUD și experți de renume în 
domeniul drepturilor omului și al politicii în domeniul 
drogurilor. Liniile directoare evidențiază măsurile pe 
care statele ar trebui să le ia sau să se abțină de la a 
le lua, pentru   a se conforma obligațiilor lor în materie 
de drepturi ale omului, ținând seama în același timp 
de obligațiile lor concomitente în temeiul convențiilor 
internaționale privind controlul drogurilor, cu o secțiune 
care se referă în mod special la persoanele private de 
libertate15.

https://www.hri.global/files/2021/06/14/HRI_Briefing_Prisons_June2021_Final1.pdf
https://www.hri.global/files/2016/02/10/HRI_MonitoringTool.pdf
https://www.undp.org/publications/international-guidelines-human-rights-and-drug-policy#modal-publication-download
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Metodele de studiu

16 Sprijinit de aprobarea Institutional Review Board (evaluare independentă a eticii cercetării).

Republica Moldova a fost selectată pentru studiul de față 
deoarece este una dintre puținele țări care implementează 
atât programe de distribuire a acelor și seringilor, cât 
și MAT în penitenciarele sale. Prezentul raport rezumă 
constatările unui studiu realizat în perioada august-
noiembrie 2021, cu scopul de a înțelege modul în care 
dreptul la sănătate, în legătură cu reducerea riscurilor, 
este realizat în penitenciarele din Moldova. De asemenea, 
au fost identificate provocările în implementarea 
serviciilor  de reducere a riscurilor în penitenciarele din 
Moldova, în vederea depășirii barierelor în calea accesului 
la servicii în penitenciare și pentru a informa planificarea, 
programarea și bugetarea viitoare, atât la nivel  național, 
cât și internațional.

Acest studiu este alcătuit dintr-o analiză a literaturii, o 
analiză AAAQ, un studiu sociologic calitativ care include 69 
de chestionare semi-structurate aprofundate cu părțile 
interesate cheie (personal medical, psihologi, personal 
din penitenciare, structuri guvernamentale, agenții 
internaționale, societatea civilă, avocați și reprezentanți ai 
populațiilor cheie afectate, deținuți și foști deținuți) și două 
discuții de grup cu personalul medical și reprezentanți ai 
populațiilor cheie afectate și ONG

Documentele de lucru care susțin acest raport includ:

Document de lucru 1: Revizuirea cadrului de 
politici și reglementări - Reducerea riscurilor în 
penitenciarele din Republica Moldova (Doltu, 2021)

Document de lucru 2: Disponibilitatea, 
accesibilitatea, acceptabilitatea și calitatea serviciilor 
de reducere a  riscurilor în penitenciare: A global 
review of the literature (HRI, 2021)

Document de lucru 3:  Rezultatele studiului calitativ 
- Reducerea riscurilor în penitenciarele din Republica 
Moldova (Doltu, 2021)16

Cercetarea se concentrează pe accesul la reducerea 
riscurilor în penitenciare, așa cum este definit în 
instrumentul HRI de monitorizare a HIV, HCV, TB și 
reducerea riscurilor în penitenciare și în conformitate 
cu Orientările internaționale privind drepturile omului 
și politica în domeniul drogurilor. Întrebările au fost 
adaptate la contextul țării.

Participanții la studiu au fost informați cu privire 
la caracteristicile studiului, înainte de a completa 
chestionarul semi-structurat (versiunile online sau pe 
hârtie) și de a lua parte la focus grupuri. Pentru a păstra 
confidențialitatea, interviurile nu au fost înregistrate; au 
fost luate note scrise, inclusiv citate textuale anonime. 
Studiul a fost realizat în deplină conformitate cu 
reglementările internaționale privind etica cercetării. 
Protocolul a fost evaluat și aprobat de către Comitetul 
Național de Etică, Chișinău, Republica Moldova.
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Reducerea riscurilor în  
penitenciarele din Moldova

17 17 Art. 230 (2) din Codul de executare, aprobat prin Legea nr. 443 din 24/12/2004; Regulamentul privind acordarea de asistență medicală 
persoanelor private de libertate în penitenciare (aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr. 478 din 15 decembrie 2006; Regulamentul privind 
tratamentul și conduita deținuților bolnavi de tuberculoză (aprobat prin Ordinul MJ nr. 278 din 17 iulie 2007; Regulamentul privind modul de 
prezentare a condamnaților grav bolnavi pentru liberarea de la executarea pedepsei (aprobat prin Ordinul MJ nr. 331 din 06 septembrie 2006

18 http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-schimb-de-seringi-NSEP-spre-tipar-23.02.2015.pdf
19 https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/323258/Profile-health-well-being-Rep-Moldova.pdf 
20 Document de lucru 1 - pagina 7
21 Document de lucru 1 - pagina 7

CADRU DE REGLEMENTARE PENTRU 
SĂNĂTATE ÎN MOLDOVA 

Sănătatea în penitenciarele din Republica Moldova este 
organizată sub responsabilitatea Ministerului Justiției și 
a Administrației Naționale a Penitenciarelor din cadrul 
acesteia, fiind în gestiunea Direcției Medicale.

La momentul realizării studiului, în țară existau 17 
penitenciare, inclusiv 4 izolatoare de urmărire penală. 
Capacitatea totală era de 6743 de locuri (1514 în instituțiile 
de detenție preventivă). În urma unei reforme a legislației 
penale, populația penitenciară a scăzut de la 10 633 în 
2002 la aproximativ 6 423  în 2021, deci la 95,4% grad de 
ocupare. 16,4% din populația penitenciară este formată 
din deținuți aflați în detenție preventivă. Cu toate acestea, 
supraaglomerarea continuă să fie o problemă, în special  
în izolatoarele de urmărire penală. Femeile reprezintă 
aproximativ 6,0% din populația penitenciară, 1,2% din 
persoanele deținute sunt străini și 0,6% sunt minori.

Acordarea asistenței medicale în penitenciare în Moldova 
este reglementată de o serie de reglementări naționale;17 
în conformitate cu aceste prevederi: 

 Ü Asistența medicală este asigurată de personal medical 
calificat, este gratuită - atât pentru tratamentul 
medical, cât și pentru medicamente - și ușor de găsit.

 Ü Examenele medicale se efectuează la intrare și ar 
trebui să fie disponibile pe durata ispășirii pedepsei, 
la cererea persoanei aflate în penitenciar sau la 
inițiativa administrației, dar nu mai puțin de o dată 
la 6 luni.

 Ü Examinarea medicală se va efectua în condiții de 
confidențialitate. Dispoziții speciale se referă la 
diagnosticarea și tratamentul tuberculozei și al 
HIV/SIDA și la eliberarea anticipată în caz de boală, 
inclusiv pentru tuberculoză și SIDA.

Personalul medical din penitenciarele din Moldova se 
află sub responsabilitatea Ministerului Justiției, și nu a 
Ministerului Sănătății. Acest lucru înseamnă că regulile și 
prioritățile penitenciarului prevalează, influențând adesea 
în mod negativ standardul și calitatea asistenței medicale 
pe care personalul medical este capabil să o ofere.

Sistemul penitenciar concomitent cu sistemul de sănătate 
comunitar, a introdus și oferă programe de schimb de 
seringi și tratament farmacologic cu opioide; intervențiile 
sunt reglementate de un Protocol național, precum și de 
manuale18 de proceduri pentru penitenciare elaborate cu 
suportul și asistența tehnică a UNODC Moldova.

POVARA BOLII ÎN MOLDOVA

Bolile infecțioase, în special tuberculoza, reprezintă 
încă o povară considerabilă pentru sănătatea publică 
din Moldova. În ciuda unei scăderi după 2005, rata 
tuberculozei în 2013 (126/100 000) rămâne cea mai 
ridicată din regiune. Incidența HIV a crescut de aproape 
cinci ori între 2000 și 2013, iar cea mai recentă valoare 
de 19,8 la 100 000 este a treia cea mai mare din regiune. 
În plus, incidența SIDA a crescut foarte mult din 2000, 
cu variații anuale mari. Prevalența tulburărilor mentale 
și comportamentale raportate a crescut cu 16% între 
2000 și 2013, ajungând la o rată de 4,4%, cu peste 50% 
mai mare decât media regiunii.19 Nu există statistici 
comparative cu privire la profilul de sănătate al 
deținuților, cu excepția tuberculozei, despre care se 
raportează că este de aproximativ 10 ori mai mare 
în penitenciare decât în rândul populației generale.20  

Principala cauză de mortalitate în rândul deținuților în 
2020 a fost reprezentată de bolile cardiovasculare (14 
cazuri), urmate îndeaproape de cancer (12 cazuri); alte 
cauze majore de deces includ bolile sistemului nervos, 
traumatismele și intoxicațiile, precum și sinuciderea.21 

http://www.leahn.org/wp-content/uploads/2014/05/Manual-schimb-de-seringi-NSEP-spre-tipar-23.02.2015.pdf
https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0005/323258/Profile-health-well-being-Rep-Moldova.pdf
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SERVICII DE REDUCERE A RISCURILOR ÎN 
PENITENCIARELE DIN MOLDOVA

Sesiunile de informare și educare privind HIV, TB și 
MAT în penitenciare (inclusiv sesiuni informative de la 
egal la egal și grupuri de ajutor reciproc) sunt realizate 
de ONG-uri, psihologi din penitenciare, personal medical, 
voluntari. Mai multe ONG-uri au acces în penitenciare 
pentru a oferi sesiuni de informare și educație, sprijin 
psihosocial, sprijin de la egal la egal, pentru a asigura 
testarea, pentru a pregăti persoanele să inițieze 
tratamentul, pentru a oferi sprijin în timpul tratamentului 
și după eliberare. ONG-urile oferă, de asemenea, sprijin 
juridic. Voluntarii din rândul deținuților implicați în 
programe de reducere a riscurilor oferă formare de la 
egal la egal. 

Din 1999, sunt disponibile programe de schimb de 
seringi (PSS), precum și distribuirea de prezervative, 
lubrifianți, dezinfectanți și medicamente pentru îngrijirea 
venelor. În 2020, existau 34 de site-uri PSS operaționale 
în 15 penitenciare și izolatoare de urmărire penală 
(detenție preventivă). Anual sunt distribuite între 100.000 
și 200.000 de seringi.

Echipamentul de injectare sterilă este disponibil în 15 din 
cele 17 penitenciare. Schimbul de seringi se realizează în 
puncte care sunt operate de deținuți voluntari. Acestea 
sunt situate, de obicei, în zonele de dormit ale voluntarilor, 
iar schimbul se realizează în mod anonim, confidențial și 
pe principiul “unul pentru unul” (adică o seringă folosită 
în schimbul uneia sterile). La punctele de schimb de 
seringi sunt disponibile materiale informaționale despre 
bolile infecțioase și riscurile legate de folosirea în 
comun a echipamentului de injectare, precum și despre 
unele medicamente și dezinfectanți. Seringile folosite 
sunt colectate în containere sigure pentru eliminare 
inofensivă. Deținuților li se permite să păstreze seringi 
sterile  ambalate, însă deținerea de seringi folosite sau de 
seringi cu conținut neidentificat poate declanșa aplicarea 
de sancțiuni administrative.

Personalul medical, psihologii și asistentul social oferă 
informații despre orele de vizită ale ONG-urilor, serviciile 
disponibile, locația punctelor de schimb PSS.

Terapia cu antagoniști opioizi (MAT) (tratament asistat 
medicamentos pentru dependența de droguri) este 
disponibilă în 13 din cele 17 penitenciare din Moldova, 
inclusiv în toate cele patru izolatoare de urmărire 
penală (detenție preventivă). Există   proceduri pentru 
continuarea MAT la o instituție medicală fără întrerupere 
după eliberarea din penitenciar.  În plus, persoanele 
care își injectează droguri pot iniția MAT în penitenciar. 
Metadona este medicamentul furnizat pentru 
dependența de droguri. Buprenorfina a fost disponibilă 

anterior pentru tratamentul dependenței de droguri în 
Moldova, inclusiv în penitenciare (din mai 2019 până în 
august 2020), dar a fost suspendată în mediul penitenciar 
din cauza epuizării stocurilor. Din decembrie 2020, 
buprenorfina este din nou disponibilă în comunitate, dar 
nu și în penitenciare.

De la introducerea MAT în 2005, 525 de deținuți au 
accesat acest serviciu. În 2020, 21 de beneficiari noi 
au  fost incluși în program, 19 deținuți au fost eliberați 
sau au finalizat tratamentul, iar 18 deținuți au renunțat 
la tratament. În plus, 35 de persoane au beneficiat de 
continuarea tratamentului în cadrul Ministerului Sănătății, 
la eliberarea din penitenciar. Datele medicale raportează 
diferite doze de metadonă administrată de deținuți de la 
10 la 160 mg, cu o doză medie între 60 și 70 mg. În teorie, 
nu există nicio limitare a duratei tratamentului MAT, nici 
o presiune pentru reducerea dozei sau pentru finalizarea  
tratamentului. 

Consilierea și testarea voluntară și confidențială 
pentru depistarea infecției cu HIV și a hepatitei sunt 
oferite și efectuate de personalul medical. Vaccinarea 
împotriva hepatitei B este un program național obligatoriu 
din 1995 doar pentru nou-născuți, nu există intervenții în 
penitenciare.

În 2007, sistemul penitenciar din Republica Moldova 
a încetat testarea obligatorie a deținuților la HIV. Din 
2013, testarea și consilierea voluntară a deținuților este 
disponibilă prin ONG-uri (teste rapide de depistare a 
HIV). Din 2015, testele combinate privind HIV și sifilisul și 
hepatita C (HCV) sunt disponibile prin intermediul ONG-
urilor și al serviciului medical, oferite tuturor deținuților 
nou-sosiți. Testarea și tratamentul ARV pentru deținuți 
sunt acoperite de Programul național HIV. Pe parcursul 
anului 2020, au fost efectuate 4169 de teste rapide HIV, 
iar 22 de teste au fost pozitive.

Tratamentul, îngrijirea și sprijinul pentru HIV sunt 
disponibile în sistemul penitenciar din 2005, ca și în 
Republica Moldova în general. Tratamentul este prescris 
de către medicul specialist în boli infecțioase specializat 
în HIV-SIDA din spitalul penitenciar, în baza Protocolului 
clinic național privind HIV-SIDA. La sfârșitul anului 2020, 
159 de persoane care trăiesc cu HIV erau înregistrate 
în sistemul administrației naționale a penitenciarelor, 
iar 88% (140 de deținuți) au beneficiat de tratament 
antiretroviral. 51 de deținuți au început tratamentul 
antiretroviral în penitenciare în 2020 (22 de pacienți noi și 
29 de persoane care au reintrat în tratament).
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În ianuarie 2021 (pe baza supravegherii medicale la 
01.01.2021), existau 94 de deținuți cu hepatită B (HBV) 
(1,6%) și 233 de deținuți cu hepatită C (HCC) (3,6%). Pe 
parcursul a 6 luni 2021, au fost efectuate 375 de teste de 
depistare a HCV și HBV, fiind diagnosticate 2 cazuri noi de 
HCV  și 4 cazuri de HBV. 

Asistența medicală pentru hepatita virală  este 
asigurată în conformitate cu Programul național de 
combatere a hepatitelor virale B, C și D. Tratamentul 
hepatitei virale este disponibil pentru deținuți din 2018, 
peste 500 de deținuți fiind tratați. Accesul la tratament 
depinde de o investigație medicală completă (este gratuit 
pentru deținut) efectuată de Centrul de diagnosticare 
medicală (o instituție medicală din comunitate, achitată 
pentru investigații din bugetul pe sănătate a sisemului 
penitenciar. În 2020, 105 deținuți au fost investigați și la 
finele anului 2020, 15 deținuți erau în tratament pentru 
hepatita C.

Tuberculoza (TB) este o provocare majoră pentru 
sănătatea publică în Moldova, care se numără printre 
cele 18 țări cu prioritate înaltă a TB MDR conform 
clasamentului OMS pentru regiunea europeană. 
Penitenciarele sunt incluse în Planul național de răspuns 
la tuberculoză. Toți deținuții sunt supuși unui control 
la intrareîn penitenciar prin examinare medicală și 
radiografie toracică. În penitenciare se efectuează frotiuri 
microscopice, dar pot fi colectate și probe de spută 
pentru însămînțări. Din 2012, metoda de diagnosticare 
rapidă a tuberculozei (GeneXpert) a fost introdusă în 2 
penitenciare. Toți pacienții cu TB primesc tratament în 
spitalul penitenciar în secțiile de TB (segregate în funcție 
de forma TB și de sensibilitatea la medicamente). Sistemul 
național de înregistrare și  raportare pentru pacienții cu 
TB corespunde recomandărilor internaționale și acoperă 
atât penitenciarele, cât și comunitatea. 

22 Republica Moldova Urmărirea pacienților cu TB eliberați din penitenciare, 2013, https%3A%2F%2Fwww.euro.who.int%2F data%2Fassets%2Fpdf_
file%2F0020%2F216650%2FBest-practices-in- prevention%2Ccontrol-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf

Distribuirea prezervativelor și a lubrifianților este 
efectuată de către personalul medical, precum și de către 
deținuți instruiți sau prin combinarea acestor metode. 
Accesul la prezervative este simplu și confidențial, 
organizat în celule, la serviciul medical, la dușuri, în sălile 
de vizită de lungă durată, în sălile de așteptare, în ateliere 
sau în sălile de lucru pentru deținuți. Anual sunt distribuite 
35.000 de prezervative.

Sunt disponibile măsuri de prevenire și tratament 
pentru infecțiile cu transmitere sexuală.

În spitalul penitenciar, persoanele care trăiesc cu TB și HIV 
primesc tratament integrat pentru TB și HIV, plus MAT, 
dacă este necesar. Această intervenție a fost recunoscută 
printre bunele practici ale OMS în penitenciare22.

Profilaxia post-expunere pentru HIV este disponibilă 
prin intermediul serviciului medical pentru personal și 
deținuți, în conformitate cu un protocol național. Profilaxia 
pre-expunere nu este disponibilă în penitenciare.

Nu există intervenții axate pe prevenirea transmiterii prin 
tatuare, piercing și alte forme de penetrare a pielii.

FEMEILE DIN PENITENCIARE ȘI SERVICIILE 
SENSIBILE LA DIMENSIUNEA DE GEN

După cum s-a menționat mai sus, femeile reprezintă 5,9% 
din populația penitenciară. Penitenciarele din Moldova 
oferă educație în domeniul sănătății, acces la examinare 
preventivă și la un ginecolog în detenția preventivă, în 
spitalul penitenciar și în penitenciarul pentru femei. 
Tampoane menstruale și truse de igienă de bază sunt 
furnizate la admitere și lunar tuturor femeilor deținute.

Cu sprijinul UNODC, a fost asigurată formarea 
personalului în domeniul prevenirii transmiterii HIV, 
sifilisului și HBV de la mamă la copil. O atenție deosebită 
este acordată prevenirii transmiterii HIV în timpul sarcinii. 
Personalul medical este responsabil pentru a se asigura 
că toate femeile însărcinate sunt testate pentru HIV și, 
dacă este necesar, să li se prescrie un tratament preventiv 
cu medicamente antiretrovirale în spitalul penitenciar. 
Pentru nou-născuți, alimentația artificială este asigurată 
gratuit.

http://https%3A%2F%2Fwww.euro.who.int%2F data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0020%2F216650%2FBest-practices-in- prevention%2Ccontrol-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf
http://https%3A%2F%2Fwww.euro.who.int%2F data%2Fassets%2Fpdf_file%2F0020%2F216650%2FBest-practices-in- prevention%2Ccontrol-and-care-for-drugresistant-tuberculosis-Eng.pdf
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Subcultura în  
penitenciarele din Moldova

23 https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
24 https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/20- 06330_HIV_update_eBook.pdf
25 https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0010/249193/Prisons-and-Health,-4-Violence,-sexual-abuse-and- torture-in-prisons.pdf

Un studiu din 2018 intitulat Baseline Study into Criminal 
Subculture in Prisons in the Republic of Moldova23 (Studiu 
inițial privind subcultura criminală în penitenciarele 
din Republica Moldova) raportează că subcultura 
infracțională există într-o măsură mai mare sau mai 
mică în toate penitenciarele  din Moldova. În întregul 
sistem penitenciar și în special în penitenciarele pentru 

bărbați adulți, subcultura    este impusă de grupuri 
mici și centralizate de lideri ai deținuților. Acești lideri 
ai deținuților aplică reguli informale și produc pedepse 
pentru cei care încalcă regulile. Studiul stabilește că liderii  
deținuților produc și perpetuează violența în penitenciare 
și că relațiile de dependență între deținuți sunt create 
prin lipsă de bunuri, servicii și securitate. 

Drepturile omului în  
penitenciarele din Moldova 

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii 
și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau 
Degradante (cunoscut sub numele de Comitetul 
pentru Prevenirea Torturii) (CPT) a vizitat Moldova în 
2015, 2018 și 2020. CPT și-a exprimat îngrijorarea cu 
privire la persistența unei subculturi penitenciare care 
favorizează violența între deținuți; numărul inadecvat 
de personal (atât personal penitenciar, cât și personal 
medical); și condițiile de sănătate mintală neabordate 
în rândul deținuților, inclusiv riscurile de automutilare și 
sinucidere.

De asemenea, cu referire la serviciile de reducere a 
efectelor nocive, CPT a subliniat utilizarea limitată a MAT 
în penitenciare. Mulți deținuți întrerup tratamentul MAT 
la intrarea în penitenciar și puțini acceptă tratamentul 
după ce intră în penitenciare. Un obstacol major în calea 
accesării și menținerii tratamentului MAT este raportat 
ca fiind legat de subcultura penitenciară. Deținuții care 
acceptă tratamentul cu metadonă sunt frecvent supuși 
izolării, dirijate de liderii deținuților. Se înțelege că acest 
lucru are un impact asupra acceptării tratamentului.

Mecanismul național de prevenire a torturii (MNPT) 
din Moldova, în temeiul Protocolului opțional la Convenția 
împotriva torturii (OP-CAT), vizitează, de asemenea, 
în mod regulat penitenciarele. În timp ce confirmă 
disponibilitatea celor 15 intervenții în domeniul sănătății 
recomandate de UNODC, OIM, OMS, UNFPA, UNAIDS, 
UNDP Technical brief: HIV prevention, testing, treatment, 

care and support in prisons and other closed settings: a 
comprehensive package of interventions, 2020 update;24 
MNPT notează, de asemenea, lipsa personalului medical, 
problemele legate de confidențialitate, accesul limitat la 
examinări medicale independente, lipsa unei finanțări 
suficiente pentru sănătatea din penitenciare și lipsa 
medicamentelor - deținuții fiind obligați să cumpere 
medicamente, inclusiv medicamente pentru tuberculoză.

Mecanismul Național de Prevenire a Torturii (MNPT) 
a exprimat, de asemenea, preocupări cu privire la 
serviciile de sănătate pentru femeile deținute, inclusiv 
lipsa accesului la ginecolog și  furnizarea insuficientă de 
produse igienice.

În pofida măsurilor luate pentru reducerea populației 
penitenciare, în unele penitenciare există încă 
supraaglomerare. Republica Moldova continuă să fie 
sancționată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
pentru supraaglomerarea penitenciarelor. În multe 
instituții penitenciare, deținuții sunt ținuți în condiții de 
supraaglomerare, fără supraveghere și protecție adecvată, 
și sunt expuși riscului de violență sexuală. Există dovezi 
că violența, inclusiv violența sexuală, este larg răspândită 
în penitenciare.25  În acest sens, eficacitatea eforturilor 
de protejare a sănătății și a drepturilor persoanelor 
aflate în penitenciare depinde   de punerea în aplicare a 
măsurilor de prevenire a violului și a violenței sexuale în 
penitenciarele supraaglomerate.

https://rm.coe.int/criminal-subculture-md-en-/1680796111
https://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/Prisons_and_other_closed_settings/20- 06330_HIV_update_eBook.pdf
https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0010/249193/Prisons-and-Health,-4-Violence,-sexual-abuse-and- torture-in-prisons.pdf
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Voci (opinii) din penitenciare 
cu privire la standardele  
privind drepturile omului și  
serviciile de reducere a riscurilor

Această componentă de cercetare calitativă a acestui 
studiu evidențiază vocile persoanelor aflate în penitenciare, 
ale persoanelor care consumă droguri, ale personalului 
penitenciar, ale avocaților și ale reprezentanților 
ONG-urilor în cercetarea disponibilității, accesibilității, 
acceptabilității și calității (AAAQ) serviciilor de reducere a 
riscurilor în penitenciarele din Moldova. Constatările arată 
perspectivele  diverse ale diferiților actori, evidențiate prin 
prisma AAAQ, și include recomandări pentru abordarea 
provocărilor majore.

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR DE 
SĂNĂTATE ÎN PENITENCIARE - SUNT 
SERVICIILE DISPONIBILE ÎN CANTITATE 
SUFICIENTĂ?

Diferiți actori au avut interpretări foarte diferite în ceea ce 
privește disponibilitatea serviciilor de asistență medicală 
în penitenciare, după cum se evidențiază în citatele de 
mai jos.

Personalul penitenciar:

“Foarte mult chiar!!!! Oamenii și copiii din 
comunitate nu-și permit ceea ce li se oferă gratuit 
deținuților!!! (personal medical, 45 de ani)”

“Foarte bine, chiar mai bine decât în comunitate, 
la libertate, pentru că ei ajung în penitenciar deja  
cu o serie de vulnerabilități (personal medical, 42 
de ani)”

Avocați, ONG-uri:

“Foarte rău, nu se respectă (ONG, reprezentant al 
comunității, 38 de ani)”

“Da și nu. Da - deținuții au acces la servicii de 
tratament esențiale, bolile transmisibile sunt 
bine acoperite, Nu - bolile netransmisibile, 
sănătatea mintală și serviciile stomatologice 
pentru deținuți sunt slab dezvoltate și acoperite 
(Agenție Internațională, 35 de ani )”

“Îngrijirea medicală este deseori acordată cu 
întârziere, nu este axată pe nevoile deținutului 
- mai ales în cazul persoanelor cu nevoi speciale 
(apărător al drepturilor omului, 42 de ani)”

Deținuți

“Trebuie mai mult personal medical pentru un 
acces adecvat la asistență medicală. Nu există 
dreptul la sănătate în închisoare acum, când nu 
avem niciun medic de mai bine de 2 ani, ci doar 
asistent medical (deținut, 48 de ani)”

“toată lumea se gândește la medicamente și la 
boli, dar nu există măsuri eficiente de prevenire. 
Ar fi mai bine să se îmbunătățească hrana și 
condițiile de detenție și vor fi mai puțini oameni 
bolnavi (deținut cu TB, 40 de ani)”
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DISPONIBILITATEA REDUCERII RISCURILOR 
ÎN PENITENCIARE - SUNT INTERVENȚIILE DE 
REDUCERE A RISCURILOR DISPONIBILE ÎN 
CANTITATE SUFICIENTĂ?

Accesul la echipamente sterile de injectare în penitenciare 
prin intermediul unui program de schimb de seringi a fost 
confirmat de toți participanții, deși este totuși important 
să recunoaștem că 2 din cele 17 penitenciare din țară nu 
dispun de servicii de reducere a riscurilor. Acele și seringile 
sterile sunt disponibile, în mod gratuit, și sunt însoțite de 
materiale informative, inclusiv despre eliminarea sigură a 
deșeurilor. Un participant a subliniat limitarea locațiilor 
de schimb de seringi, precum și lipsa de confidențialitate 
și anonimat a serviciului.

În pofida intervențiilor în vigoare, Studiul integrat de 
supraveghere biologică și comportamentală în rândul 
femeilor care lucrează în domeniul sexului, al persoanelor 
care își injectează droguri și al bărbaților care fac sex cu 
bărbați în Republica Moldova (IBBS) din 2020 raportează 
că 22,0% dintre persoanele care își injectează droguri în 
penitenciare au făcut schimb de echipamente de injectare 
în penitenciar.26 Acest lucru ridică semne de întrebare cu 
privire la eficiența cu care sunt implementate serviciile de 
reducere a riscurilor și la informațiile furnizate deținuților 
cu privire la reducerea riscurilor. Modelul actual de 
furnizare a serviciilor prin intermediul altor deținuți și 
al personalului medical poate fi inacceptabil pentru unii 
deținuți din cauza lipsei de confidențialitate.

Toți participanții au remarcat faptul că nu era disponibil 
echipament steril pentru tatuaje.

Toți participanții au raportat că MAT sub formă de 
metadonă a fost disponibilă în timpul detenției. S-a 
menționat că tratamentul este voluntar, disponibil 
fără întrerupere pentru deținuții care îl primesc înainte 
de  detenție, accesibil femeilor, gratuit și însoțit de 
sprijin pentru aderarea la program, oferit de ONG-uri. 
Provocările semnalate de participanți au fost legate de 
lipsa buprenorfinei, de confidențialitatea redusă, de 
barierele create de influența subculturii criminale și de 
implicarea redusă a personalului  medical, psihologic și 
social.

26 Raportul IBBS 2020 https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf

Prezervativele au fost descrise de toți participanții ca 
fiind ușor de accesat în mod discret de către deținuți, 
în mai multe locații în penitenciar. Au fost evidențiate 
unele probleme legate de confidențialitate, precum și 
de disponibilitatea în anumite momente. Majoritatea 
deținuților și a reprezentanților ONG-urilor au  raportat o 
disponibilitate scăzută a lubrifiantului, o poziție contrară 
celei a personalului penitenciarului, care consideră că 
lubrifiantul este ușor accesibil.

Tinerii din penitenciarul pentru minori nu au acces la 
servicii de reducere a riscurilor.

ACCESIBILITATE - SUNT SERVICIILE DE 
REDUCERE A RISCURILOR ACCESIBILE FĂRĂ 
DISCRIMINARE?

Studiul a avut loc într-o perioadă în care accesul la toate 
serviciile de sănătate a fost grav afectat de restricțiile 
introduse ca răspuns la pandemia COVID-19. Accesul la 
personalul medical și la programări a devenit foarte dificil 
în timpul pandemiei, iar centrele de sănătate (asistență 
medicală ambulatorie) au fost în mare măsură lipsite de 
personal în timp ce erau în vigoare restricțiile de circulație 
COVID- 19.

Sănătatea mintală, care era deja un motiv de îngrijorare 
în penitenciarele din Moldova, a fost grav agravată  în 
timpul pandemiei COVID-19 și nu a fost abordată, potrivit 
participanților la cercetare. Unul dintre participanți, cu un 
istoric de autoagresiune și probleme de sănătate mintală, 
a menționat. 

“M-a afectat (...despre pandemia COVID) pe partea 
medicală pentru că am vrut să fac consultație și 
nu am putut duce, era pentru medicul specialist 
în ficat și ei (personalul medical din comunitate) 
nu mi-au dat programare (deținut cu HCV, 31 de 
ani)”

“Eram fără tratamentul pentru cap (...problema 
psihiatrică) în acest moment, medicii nu 
m-au programat pentru internare la spitalul 
penitenciar; medicul penitenciarului îmi spune, că 
psihiatrul nu mai lucrează  în spitalul penitenciar 
și asta mă stresează foarte mult.” (deținut, 40 de 
ani)

https://sdmc.md/wp-content/uploads/2020/12/IBBS_REPORT_MD_2020_FINAL_eng.pdf


Disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea și calitatea serviciilor de reducere a riscurilor în penitenciarele din Republica Moldova       15

Deținuții au declarat că au fost discriminați în comunicarea 
cu personalul medical dacă au un venit scăzut sau aparțin 
unor niveluri inferioare ale subculturii criminale, dacă 
sunt tineri, suferă de boli, au dizabilități intelectuale sau 
provin din grupuri etnice minoritare, cum ar fi romii.

“... ar fi bine ca cineva să ne întrebe ce părere 
avem despre problemele din închisori. Nu pentru 
a scrie petiții, ci pentru a vorbi cu omenie și a găsi 
înțelegere și soluții pentru problemele noastre.” 
(deținut, reprezentant al comunității, 37 de ani)

Un studiu care a implicat persoane după eliberarea 
din penitenciarele din Moldova a constatat27 că, deși 
MAT este înțeleasă și accesibilă în rândul persoanelor 
care își injectează droguri în Moldova, stigmatizarea și 
prejudecățile reprezintă o barieră majoră, în special în 
mediul penitenciar. Pacienții MAT sunt susceptibili să 
se simtă stigmatizați sau discriminați în penitenciare, 
individual și/sau în grup, și pot deveni izolați, ostracizați 
și hărțuiți de alți deținuți. Bătaia de joc și hărțuirea 
sunt raportate pe scară largă, contribuind probabil la 
descurajarea persoanelor de la inițierea și menținerea în 
tratament. 

ACCEPTABILITATE - SERVICIILE RESPECTĂ 
ȘI RĂSPUND NEVOILOR DIFERITELOR 
GRUPURI DE DEȚINUȚI, PRECUM ȘI ALE 
MINORITĂȚILOR? SERVICIILE RESPECTĂ 
CONFIDENȚIALITATEA? 

Diferiți actori au avut concepții foarte diferite în ceea 
ce privește acceptabilitatea serviciilor de sănătate și 
de reducere a riscurilor în penitenciare, după cum se 
subliniază în citatele de mai jos.

““Confidențialitatea nu este respectată” (ONG, 
persoană care trăiește cu HIV, 56 de ani)

“Nu există programe specializate de asistență 
socială integrată pentru personalul penitenciar, 
cu excepția asistenței medicale. Poate fi 
îmbunătățit prin consolidarea colaborării cu 
ONG-urile din domeniu, identificarea de noi 
parteneri, proiecte.” (personal medical, 38 de ani)

27 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/

“Suportul social este slab dezvoltat. Este nevoie de 
un sistem de refere, de asistență și de o implicare 
mai activă a serviciului de probațiune pentru a 
reduce supraaglomerarea în penitenciare.” (ONG, 
avocat, 44)

Participanții au recunoscut nivelul scăzut de solicitare 
a serviciilor de tratament a dependenței de droguri în 
penitenciare și au atribuit acest lucru stigmatizării și 
discriminării, lipsei de confidențialitate și existenței  unor 
subculturi penitenciare care reglementează în mod 
informal accesul la tratament:

“Suportul (MAT) este disponibil, dar nu este 
funcțional din cauza subculturii criminale și a 
lipsei de voință a administrației de a se opune” 
(personal penitenciar, 42 de ani).

“Este o interdicție nescrisă a deținuților de 
rang superior (liderii informali ai subculturii 
criminale)” (personal penitenciar, 35 de ani)

“Din câte știu eu, accesul la programul de 
metadonă este restricționat pentru unii deținuți 
din cauza statutului lor ierarhic în subcultură” 
(personal penitenciar, 45 de ani).

“Se tem că vor fi verificați, nu vor ca personalul 
penitenciar să știe despre dependența lor. 
Anonimatul  nu este garantat.” (medic, 42 de ani)

“Pentru că acest tratament [metadona] nu este 
bun” (reprezentant al comunității, 23 de ani)

CALITATE - SUNT SERVICIILE ADECVATE DIN 
PUNCT DE VEDERE ȘTIINȚIFIC ȘI MEDICAL ȘI 
DE BUNĂ CALITATE? 

Serviciile de calitate necesită personal medical calificat, 
echipamente, medicamente și scheme aprobate științific 
și neexpirate, apă sigură și potabilă și condiții igienice 
adecvate. Răspunsurile participanților au evidențiat 
deficitul de resurse care are implicații asupra calității 
serviciilor.

“accesul este [bine], dar calitatea - cine știe, nu 
vine nimeni de la Ministerul Sănătății să verifice 
și să ne spună. Doar o dată Consiliul de prevenire 
a torturii a întrebat, dar vin rar (deținut cu HIV, 
35 de ani)”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592800/
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“dreptul la sănătate pare să fie respectat, dar 
este de o calitate mai slabă decât în afara 
penitenciarului” (femeie, 56 de ani).

“[dreptul la sănătate al deținuților] este respectat 
și se depun eforturi mari în acest sens, însă se 
observă stigmatizarea din partea personalului 
medical din instituțiile medicale civile față de 
deținuți, ceea ce afectează și accesul la asistență 
medicală de calitate. Medicii din penitenciare nu 
doresc să viziteze prea mult instituțiile civile cu 
deținuții.” (personal medical penitenciar, 49 de 
ani)

RECOMANDĂRI DIN PARTEA 
PERSOANELOR CU EXPERIENȚĂ DE 
DETENȚIE ȘI A CELOR CARE LUCREAZĂ 
ÎN PENITENCIARE

Participanții au formulat recomandări privind 
măsurile pe care factorii de decizie politică le-ar 
putea lua pentru a îmbunătăți accesul la asistență 
medicală și reducerea riscurilor în sistemul 
penitenciar; aceste recomandări s-au axat în linii 
mari pe cinci teme-cheie, evidențiate în citatele 
selectate mai jos:

1. Resurse adecvate - personal 
calificat, medicamente și 
echipamente medicale;

2. Stabilirea independenței 
personalului medical din 
penitenciare față de Ministerul 
Justiției;

3. Abordarea influenței și controlului 
subculturii penitenciare;

4. Confidențialitatea și drepturile 
deținuților;

5. Reducerea numărului de persoane 
aflate în detenție.

“Îmbunătățirea condițiilor de detenție și 
remunerării lucrătorilor medicali; o gamă mai 
largă de investigații, consultații și intervenții 
chirurgicale pentru deținuți în instituțiile medicale 
comunitare” (medic, 35 ani)

“Asigurarea sustenabilității programelor de 
reducere a riscurilor, dar și implementarea noilor 
recomandări trebuie să fie luate în considerare” 
(medic, 38 de ani)

“Îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
modernizarea echipamentelor medicale” (medic, 
28 de ani)

“Asigurarea independenței profesionale a 
personalului medical rămâne o problemă actuală, 
iar identificarea celei mai bune modalități de 
a minimiza dubla loialitate trebuie să fie o 
prioritate pentru instituțiile centrale” (medic, 35 
de ani)

“...reducerea numărului de persoane aflate în 
detenție și, prin urmare, reducerea încărcăturii 
asupra sistemului; programe comune cu Ministerul 
Sănătății, procurarea serviciilor medicale de la 
Ministerul Sănătății, mai multe medicamente și 
echipamente, motivarea personalului medical 
(Agenție internațională, 35 de ani)

“Integrarea serviciului medical penitenciar în 
sistemul public de sănătate” (ONG, femeie 51)

“Serviciul medical trebuie să devină independent 
de administrația penitenciarelor, să fie în structura 
Ministerului Sănătății. Reducerea riscurilor în 
penitenciare nu este așa, pentru că reducerea 
riscurilor nu înseamnă doar distribuirea de 
seringi și prezervative ... O serie de servicii și o 
gamă largă de activități trebuiesc și activități nu 
sunt. Aceasta nu este reducerea riscurilor. Nu 
există buprenorfină. Confidențialitatea nu este 
respectată (ONG, reprezentant al comunității, 54 
de ani)

“Lupta împotriva corupției și a “nanashismului” 
(promovarea rudelor), responsabilitate, 
eradicarea conceptelor de penitenciar și 
subcultură, reforme în justiție (deținută, 40 de 
ani)
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“Eliminarea subculturii criminale, mai multă 
transparență în toate din partea penitenciarelor, 
monitorizarea serviciilor” (ONG, reprezentant al 
comunității, 25 de ani)

“Promovarea drepturilor pacienților; asigurarea 
accesului la informații pentru deținuți, 
despre serviciile medicale disponibile în afara 
penitenciarului în instituției medicale; asigurarea 
confidențialității la prestarea serviciilor 
pentru femei, excluderea stigmatizării pentru 
comunitățile cheie afectate (reprezentant ONG, 
45 de ani) 

“... starea de sănătate a deținuților trebuie 
monitorizată mai des. Intri în închisoare sănătos, 
dar când te eliberezi - fără dinți și cu o mie de 
boli... “ (deținut, 43 de ani)

Deținuții raportează că sunt rareori consultați în procesul 
de luare a deciziilor sau de elaborare a politicilor, 
cu excepția anchetelor periodice privind studiile 
biocomportamentale. O participantă în vârstă de 24  de 
ani a remarcat: “Din păcate, nu participăm, problemele de 
sănătate nu sunt luate în considerare din punctul nostru 
de vedere”.

Există posibilitatea ca deținuții să depună plângeri cu 
privire la condițiile de detenție, îngrijirea și tratamentul 
medical. Aceste mecanisme de petiționare sunt descrise 
ca fiind ușor accesibile, dar există îndoieli cu privire la 
anonimatul acestor procese; ceea ce ar putea duce la 
potențiale repercusiuni. Marea majoritate a plângerilor 
comunicate de deținuți sau de ONG-uri se referă la 
condițiile de detenție și alegații la  încălcarea drepturilor. 
Subcultura criminală menționată în citate, a fost rareori 
temei al depunerii de plângeri. 
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Analiză 

Reducerea riscurilor a fost implementată atât în 
comunitate, cât și în penitenciarele din Republica 
Moldova încă din   anii 2000. În această perioadă, a 
evoluat un mediu de reglementare favorabil, au fost 
aprobate planuri  naționale privind tuberculoza și HIV 
și a fost oferită finanțare și asistență tehnică extinsă 
prin intermediul Fondului Global de combatere a SIDA, 
tuberculozei și malariei, UNODC, UNAIDS și Fundației 
Soros. Acest lucru a creat un mediu în care serviciile de 
reducere a riscurilor în penitenciare ar putea fi, în mod 
fezabil, echivalente cu furnizarea de servicii de reducere 
a riscurilor în comunitate, dar barierele și provocările 
pentru a adera pe deplin la normele Nelson Mandela și 
la principiile dreptului la sănătate continuă să existe - așa 
cum au fost identificate în acest raport.

Cele mai semnificative și în mare măsură aliniate cu 
recomandările participanților sunt provocările legate de: 

1. deficitul de resurse - inclusiv în ceea ce privește 
personalul medical calificat și medicamente, 
precum și personal de supraveghere și securitate;

2. independența personalului medical din 
penitenciare față de Ministerul Justiției;

3. influența subculturii penitenciare;

4. stigmatizarea și discriminarea care au un impact 
asupra dreptului deținuților la sănătate, precum 
și necesitatea unor servicii mai sensibile la 
problematica de gen; și

5. lipsa de confidențialitate în cadrul serviciilor

La aceste provocări se adaugă implicațiile supraaglomerării 
asupra sănătății fizice și psihice a persoanelor aflate în 
penitenciare.

Aceste provocări oferă perspective utile pentru 
planificarea, programarea și bugetarea viitoare, aplicabile 
pe scară largă la nivel național și internațional.

Abordarea 
provocărilor 
structurale 

Poziționarea personalului medical din penitenciare sub mandatul 
Ministerului Justiției are un impact asupra capacității acestuia de a acorda 
prioritate sănătății publice.

Chiar și într-un mediu de reglementare favorabil pentru sănătate, 
reglementările penitenciarelor pot fi incoerente sau contradictorii, având un 
impact asupra realizării dreptului la sănătate în penitenciare.

Abordarea 
provocărilor 
legate de resurse 

Serviciile de asistență medicală și de reducere a riscurilor din penitenciare 
trebuie să fie finanțate în mod adecvat din bugetele guvernamentale; acest 
lucru include un personal calificat și remunerat corespunzător, medicamente 
și echipamente medicale suficiente.

Intervențiile de reducere a riscurilor sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor și pot face economii pe termen lung.

Abordarea 
stigmatizării și a 
discriminării 

Personalul penitenciarelor și personalul medical din penitenciare trebuie să 
fie instruiți cu privire la drepturile omului, gen, stigmă și discriminare pentru 
a crea un mediu care să sprijine utilizarea și includere în servicii de reducere 
a riscurilor de bună calitate.

Conducerea penitenciarelor trebuie să fie responsabilă în mod activ
pentru tratamentul respectuos al deținuților. Un sistem de monitorizare 
independent și  funcțional este important pentru a asigura responsabilitatea.

Abordarea 
provocărilor 
operaționale

Trebuie create sisteme care să garanteze că deținuții pot accesa serviciile în 
mod confidențial.

Sistemele funcționale și dotate cu resurse adecvate au mai multe șanse de 
a gestiona bunurile, serviciile și securitatea într-un mod  care să atenueze 
controlul și violența subculturii penitenciare.


