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Monitorizarea instituțiilor psihiatrice – Workshop organizat de către 
Asociația pentru Prevenirea Torturii din Geneva, în vederea mai bunei 

pregătiri a personalului Domeniului privind prevenirea torturii în locurile 
de detenție, din cadrul Avocatului Poporului        

 
 
 
 

În vederea perfecționării activității Domeniului privind prevenirea 

torturii în locurile de detenție, în calitate de Mecanism Național de Prevenire a 

Torturii (MNP), în perioada 13-16 mai 2019, a avut loc la sediul instituției 

Avocatul Poporului, un workshop practic privind ”Monitorizarea instituțiilor 

psihiatrice” organizat de Asociația pentru prevenirea torturii (APT) cu sediul în 

Geneva, reprezentată de doamnele Eva Csergö, reprezentant APT pentru Europa 

și Asia Centrală și Isabelle Heyer, consilier de cercetare și advocacy, cu 

participarea domnului Nika Kvaratskhelia, Șef al Departamentului de prevenire 

și monitorizare, MNP Georgia. Obiectivele workshopului au vizat: metodologia 

monitorizării instituțiilor psihiatrice, o vizită la un spital de psihiatrie, urmărirea  

implementării  recomandărilor (follow-up). 

De asemenea, în data de 16 mai 2019, a avut loc, tot la sediul instituției 

Avocatul Poporului, o întâlnire la care au participat domnul Victor Ciorbea, 

Avocatul Poporului,  doamna Magda Constanța Ștefănescu, Adjunct al 

Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de 

detenție, doamnele Eva Csergö și Isabelle Heyer, reprezentante ale Asociației 



pentru prevenirea torturii (APT), membri ai MNP și autorități implicate în 

activitatea spitalelor de psihiatrie: Ministerul Sănătății, reprezentat de doamna 

Ileana Botezat-Antonescu; Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției 

ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, reprezentat de domnul 

Gheorghe Aștileanu; Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu 

Dizabilități, reprezentată de doamnele Monica Solomie și Mihaela Idita; 

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, 

reprezentată de doamna Izabella Popa. Întâlnirea cu autoritățile menționate a avut 

ca obiectiv stabilirea unei mai bune colaborări între instituțiile implicate în 

protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Matei Vîrtosu                                                                              21 mai 2019       
Purtător de cuvânt, 
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