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NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Soroca, realizată de IDOM la data de 1 martie 2019 
 

Membrii echipei de monitorizare: Dumitru Russu, Natalia Conea-Bușilă, Radu 

Bobeică - reprezentanți ai AO ”Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova”. 

Obiectivele vizitei 

Monitorizarea și evaluarea implementării recomandărilor expuse anterior în 

Raportul privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Soroca în anul 2018, privind îmbunătățirea condițiilor de 

detenție, în vederea neadmiterii torturii și altor pedepse crude, inumane sau 

degradante. 

 

Prezenta Notă a fost întocmită de Institutul Pentru Drepturile Omului din Moldova 

(IDOM) ca urmare a vizitei de monitorizare la Izolatorul de Detenție Provizorie al 

Inspectoratului de Poliție Soroca din data de 1 martie 2019.  

IDOM apreciază efortul vizibil și considerabil în vederea implementării 

recomandărilor conținute în Raportul privind vizita efectuată în cadrul Izolatorului 

de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Soroca din anul 2018. În această 

direcție, echipa de monitorizare a constatat anumite progrese la unele capitole în 

legătură cu condițiile de detenție și situația generală din cadrul IDP al IP Soroca. 

Astfel, s-au constatat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește următoarele 

aspecte: 
- Informarea persoanelor reținute cu privire la drepturile legale din momentul 

reținerii și în cadrul custodiei poliției, prin prezența unei Scrisori de drepturi, 

care este afișată pe panourile informative precum și este adusă la cunoștința 

acestora. De asemenea, în momentul întocmirii Procesului-verbal de reținere, 

persoanei i se înmînează un formular în care sunt consemnate drepturile 

procesuale generale; 
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- Accesibilitatea și actualizarea informațiilor pe panourile informative privind 

drepturile preveniților – prezența și accesibilitate pe panourile informative a 

Procedurilor standard de operare pentru reținere, adoptate prin Ordinul IGP 

nr. 195 din 2018, a Procedurilor standard de operare privind plasarea 

persoanei reținute în IDP, adoptate prin Ordinul IGP nr. 193 din 2018, a 

Procedurilor standard de operare privind transportarea și escortarea 

persoanei private de libertate, adoptate prin Ordinul IGP nr. 194 din 2018, a 

Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare şi 

raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, 

aprobat prin Ordinul interinstituțional nr. 77/572/408/639-o/197/1589 din 

31.12.2013 ș.a.; 

- Sistematizarea și evidența registrelor de detenție din cadrul izolatorului, 

acestea fiind uniformizate și completate cu acuratețe. Au fost inscluse și 

registre noi, care pînă la vizita anterioară realizată de echipa IDOM din anul 

2018 nu existau, precum: 1. Registrul de evidență a recepționării și 

transmiterii plîngerilor, declarațiilor sau altor informații privind pretinsele 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant; 2. Registrul de evidență a 

persoanelor deținute intrate/ieșite din/în IDP al IP Soroca; 3. Registrul privind 

descrierea leziunilor corporale ș.a.  

- Lengeria de pat în celule era într-o stare satisfăcătoare, fiind recent procurată 

și blocul sanitar era într-o stare funcționabilă, însă peretele de delimitare nu 

exista, fapt ce nu asigura intimitatea persoanei ce-l folosește. 

La momentul vizitei în izolator se aflau trei persoane care au discutat cu membrii 

echipei de monitorizare. Aceștia au relatat că au fost aduși de la instituțiile 

penitenciare (Rezina și Bălți) pentru a participa la diverse acțiuni procesuale în 

Soroca.  

Celulele în care se aflau persoanele deținute nu dispuneau de geamuri, fiind 

amplasate în subsolul blocului IP Soroca, situație care limita accesul la lumina 

naturală și aerul proaspăt. Sistemul de ventilare funcționa ineficient și respectiv 

mirosul era închis, pe unele locuri a umezeală și mucegai. În prima celulă vizitată se 

aflau două persoane, care erau nevoite să utilizeze în comun blocul sanitar din celulă, 

fapt ce nu asigura intimitatea acestora. 
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Reieșind din examinarea înscrierilor din Registrul de detenție al persoanelor din 

cadrul IDP Soroca, a fost constatat că două din persoanele aflate în celulele 

izolatorului s-au mai aflat anterior aici în luna octombrie 2018, pe parcursul a cel 

puțin 8 zile consecutiv, precum și altă persoană s-a aflat 18 de zile consecutiv. Acest 

fapt contravine legislației naționale conform căreia o persoană matură poate fi 

reținută pe un termen ce nu poate depăși 72 de ore din momentul privării de libertate, 

precum și a prevederilor art. 175 din Codul de executare, conform căreia 

„Executarea arestului preventiv se asigură de către penitenciare, inclusiv de către 

izolatoarele de urmărire penală ale Administrației Naționale a Penitenciarelor”. 

Amintim și recomandarea CPT către Republica Moldova, privind sporirea 

eforturilor, astfel încît fiecare persoană plasată în detenţie provizorie sau care trebuie 

să ispăşească o pedeapsă contravenţională, să fie transferată cît mai curând posibil, 

într-un penitenciar şi că reîntoarcerea persoanelor din arest preventiv în localurile 

poliţiei, pentru orice motiv care ar fi acela, să fie solicitat şi autorizat doar atunci 

când nu există absolut nici o altă opţiune şi pentru cel mai scurt timp posibil.1 

Circumstanțele descrise crează premise reale privind tratamentul degradant și 

inuman în care se dețin persoanele în cadrul IDP al IP Soroca, datorate nu atît 

dotărilor și condițiilor materiale cît în special infrastructurii și amplasării izolatorului 

în subsolul clădirii și a tuturor efectelor negative ce reies din acestea. 

Reișind din aspectele relatate și constatările realizate în cadrul tuturor vizitelor de 

monitorizare anterioare și avînd în vedere condițiile generale de detenție, amplasarea 

și infrastructura instituției monitorizate, IDOM recomandă repetat sistarea 

temporară a activității IDP al IP Soroca pînă la înlăturarea deficiențelor majore 

semnalate.   

 

                                                           
1 Raport către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în Republica Moldova de către Comitetul European pentru 

Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 1 - 10 iunie 2011, pag. 9 
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