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Întroducere 

 

În contextul reformelor întreprinse în materia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale este relevant de a consemna, în calitate 

de evoluţie importantă angajarea Republicii Moldova în exerciţiul evaluării periodice universale, care a contribuit semnificativ la 

estimarea, printr-o abordare globală şi coordonată, a situaţiei drepturilor omului din ţară sub aspectul implementării standardelor 

internaţionale în domeniu.  

 

În acest context, urmare a examinării RM prin prisma mecanismului UPR, în cadrul celei de-a 19 sesiuni a Consiliul ONU pentru 

drepturile omului, din perioada 14-16 martie 2012, a fost adoptat Raportul final privind evaluarea Republicii Moldova 

(A/HRC/19/18).  

 

Astfel, notăm că ţării noastre i-au fost formulate 122 de recomandări, acestea fiind acceptate parţial sau integral. Respectiv, potrivit 

punctului 2.2 al planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului, recomandările UPR urmează a fi implementate la nivel 

naţional prin a fi incluse în pnado, astfel, acest fapt a impus necesitatea modificării planului respectiv.  

În egală măsură, notăm că exercitarea acestor obligaţii vine în interesul general al societăţii, precum şi pentru a consolida instituţiile 

democratice, ceea ce va contribui pozitiv la consolidarea imaginii ţării noastre în procesul onorării angajamentelor internaţionale 

asumate.  

 

De asemenea menţionăm că modificările propuse, înglobează recomandările  UPR, în particular, cît şi recomandările altor structuri 

internaţionale şi regionale preocupate de protecţia drepturilor omului, fapt ce ne orientează spre asigurarea concordanţei acestora cu 

cadrul naţional.   

 

Astfel, rezumînd rezultatul examinării minuţioase a tuturor recomandărilor recepţionate în rezultatul exerciţiului UPR, comisia 

pentru implementare planului naţional în domeniul drepturilor omului, la şedinţa din data de 30 martie 2012 a decis demararea unui 

amplu proces de revizuire a PNADO, implicând toate autorităţile naţionale, pentru a prezenta lista acţiunilor planificate în vederea 

implementării corespunzătoare a tuturor  recomandărilor. 

 

Măsurile întreprinse întru asigurarea realizării  recomandărilor UPR: 

 Aprobate prin Hotărîrea Parlamentului  nr. 327 din  27.12.2012. 

 La momentual actual în cadrul Ministerului Justiţiei se elaborează raportul naţional intermediar de realizare a 

recomandărilor evaluării periodice universale, care urmează a fi prezentat în cadrul sesiunii plenare din trimestrul II 2014. 

 

Planul de acţiuni reprezintă un document de politici pe termen scurt,  dar care urmăreşte obţinerea rezultatelor pe termen  lung, care 

vizează o întreagă gamă de relaţii în stat, în special  s-a pus accent pe aspectele vulnerabile, care necesită o intervenţie şi o abordare 

nouă, prin urmare noul plan aspiră spre producerea  unor schimbări pozitive în acest domeniu. 
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Concomitent, acţiunile consacrate sporirii protecţiei drepturilor omului nu pot fi considerate măsuri temporare, ci părţi componente 

ale unui proces continuu, caracterizat prin abordarea coordonată şi participativă a tuturor actorilor responsabili de asigurarea 

respectării drepturilor omului şi beneficiarilor acestor drepturi. Identificînd realităţile în domeniu şi axîndu-se pe aspectele 

vulnerabile care necesită reabilitare, planul de acţiuni lansează soluţii pentru ameliorarea situaţiei în domeniul drepturilor omului şi 

vizează producerea unor schimbări pozitive. 

 

Planul vine să asigure implementarea unei politici unice în domeniu instituţiilor de stat  în colaborare cu  reprezentanţii societăţii  

civile avînd drept scop remedierea situaţie în domeniul drepturilor omului prin identificarea şi formularea continuă a sarcinilor 

prioritare şi întreprinderea măsurilor pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse în acest plan. Planul stabileşte termenele de 

realizare a măsurilor inclusiv indică subiecţii responsabili de implementarea planului nominalizat care sunt instituţiile statului în 

parteneriat cu instituţii, organizaţii ale societăţii civile de nivel naţional cît şi internaţional. 

 

Partea a II-a (partea tabelară) este structurată în 16 capitole, ca urmare a modificării şi completării Planului în  partea tabelară s-a 

introdus  două capitole noi: a) Libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie; b) Drepturile persoanelor apatride, migranţilor, 

refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil”. 

 

Fenomenul migraţilor, refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil,  pune probleme semnificative de natură economică, socială şi 

demografică.  În aceste condiţii, a devenit necesară o abordare coerentă a fenomenului la nivel naţional, sub forma unei politici 

comune, cu obiectivul unei mai bune gestionări a fluxurilor migratorii printr-o abordare coordonată care să ia în calcul situaţia 

economică şi demografică. Sub influenţa schimbărilor survenite în societate şi la recomandarea comunităţii internaţionale a fost 

inclus capitolul ”Drepturile persoanelor apatride, migranţilor, refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil”. 

 

Cu referire la introducerea capitolului „Libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie” este dictată de modernizarea şi evoluţia 

continuă a societăţii, iar religia, ca parte a acesteia nu poate evita progresul. Totuşi, respectivul domeniu este unul destul de 

„sensibil”. Reglementările juridice nu se limitează în acest cîmp doar la voinţa statului, normele juridice impuse de stat deseori 

interferează cu normele de drept canonic, luînd în consideraţie faptul că acesta este un drept fundamental, care în prezent datorită 

procesului migraţional care  a dus la convieţuirea mai multor culte religioase pe teritoriul RM, acest fapt generează necesitatea  

promovării toleranţei şi respectului reciproc faţă de orice cult religios înregistrat în RM, impunînd o abordare mai amplă la nivel 

naţional. 

 

Planului de acţiuni vizează aranjarea acţiunilor în raport cu drepturile fundamentale vizate precum şi în raport cu categoriile sociale, 

sau persoanele beneficiare a unor drepturi speciale. Această clasificare este accesibilă şi face clar scopul şi rezultatul general 

fundamental al acţiunilor care sunt incluse în capitol. Astfel, proiectul Planului de acţiuni a urmărit un criteriu mixt de împărţire a 

acţiunilor şi anume acela legat de natura drepturilor vizate şi categoriile speciale de persoane, care beneficiază de aceste drepturi. 

După obiect, acţiunile din capitole vizează drepturile politice, civile, economice, sociale şi culturale. După subiect, acţiunile 

urmăresc consolidarea protecţiei minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice, precum şi a categoriilor de populaţie aflate în 

dificultate, sau defavorizate fie datorită vîrstei, dependenţei sau a altor împrejurări (ex: minori, deţinuţi). 

 



 4 

Măsuri întreprinse pe parcursul anului  2013 

 

În procesul de coordonare de către Ministerul Justiţiei a procesului de monitorizarea a Planului   naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pe anii 2011–2014, conform prevederilor Hotărîrei   Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011, modificată prin 

hotărîrea parlamentului nr. 327, din data de 08 martie 2013, s-a constat necesitatea de a elobora un mecanism detailat de 

monitorizare a gradului de realizarea a planului de acţiuni, în mod special în raionele şi municippiile apl de gradul II şi I din RM.  

Monitorizarea la nivel APL  permite inclusiv şi cuantificarea la nivel naţional a gradului de  implementare a planului de acţiuni  şi 

evoluţia  privind: 

 Atingerea obiectivelor; 

 Consumarea resurselor; 

 Atingerea grupului ţintă; 

 Schimbările generate de implementare a planului de acţiuni la nivel naţional;  

 Existenţa  diferenţilor între calendarul propus şi cel efectiv realizat.  

Optimizarea mecanismului de monitorizare şi evaluare a gradului de realizare a obiectivelor propuse în  planului naţional 

de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014, atît la nivelul autorităţilor publice centrale cît şi la nivelul 

autorităţilor publice locale. 
În scopul realizării şi implementării calitative şi cantitative a PNADO, Ministerul Justiţiei a solicitat Congresului autorităţilor locale 

din moldova şi Oficiului Consiliului Europei în Moldova delegarea unei persoane în calitate de membru permanent al comisiei 

pentru implementarea PNADO.  

Monitorizarea la nivel APL/APC  ar permite inclusiv şi cuantificarea pe tot parcursul implementării planului de acţiuni  a 

evoluţiei  privind: 

 Atingerea obiectivelor; 

 Consumarea resurselor; 

 Atingerea grupului ţintă; 

 Schimbările generate de implementare planului de acţiuni la nivel naţional;  

 Existenţa  diferenţilor între calendarul propus şi cel efectiv realizat.  

Aceste măsuri ar permite şi ar forma un mediu favorabil pentru : 

 Punerea în aplicare a programelor de cooperare cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniul drepturilor omului 

ale ONU şi a Înaltului Comisar al ONU pentru refugiaţi, UNICEF, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, alte organizaţii 

regionale ; 

 Promovarea şi dezvoltarea sistemului de parteneriat social cu guvernul şi instituţiile   societăţii civile în domeniul controlului 

şi monitorizarea punerii în aplicare a PNADO 2011-2014  şi a întări  interacţiunea  societatăţii civile cu apc, apl, inclusiv 

atragerea de fonduri; 

 Extinderea condiţiilor, şi mijloacelor pentru  a implica cetăţenii şi societatea civilă în gestionarea activităţilor de stat în 

domeniul drepturilor omului organizat; 
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 Responsabilizarea autorităţilor pentru realizare a panului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–

2014, apc şi apl să fie mai conlucrătive respectînd termenii propuşi,  

 Raportarea ministerului justiţiei în termen privind gradul de realizarea PNADO, cît şi parvenirea propunerilor da la APL nu 

numai la APC  în partea ce ţine de modul de organizare cît mai eficient  a şedinţelor comisiei pentru implementarea panului 

naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011–2014.  

 Implicarea mai activă şi mai eficientă  a autorităţilor publice  locale în procesul de implementare şi monitorizare. 

Procesul de monitorizare 

 

Raportul a fost elaborat de ministerul justiţiei întru realizarea prevederilor pct. 2 din capitolul IV monitorizarea implementării 

planului de acţiuni a planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 aprobat prin hotărîrea 

parlamentului nr.90 din 12.05.2011. 

Ministerul Justiţiei a solicitat informaţia privind rezultatele obţinute de către autorităţile publice desemnate responsabile de 

implementarea planului de acţiuni conform tabelului care este parte integrantă a acestui plan de acţiuni (partea a II-a), ce prezintă 

măsurile şi etapele realizării obiectivelor trasate, resursele financiare necesare şi cele existente pentru executarea acţiunilor. 

 

Un aspect important al planului de acţiuni este mecanismul de monitorizare a implementării obiectivelor propuse. Monitorizarea are 

o importanţă decisivă, întrucît verificarea eficienţei măsurilor adoptate pentru reducerea impactului negativ  asupra drepturilor 

omului şi modului în care obiectivele realizate produc efectele scontate este premordială în situaţia în care ne propunem să realizăm 

schimbări calitatative şi cantitative în domeniu. 

 

Totodată succesul implementării planului de acţiuni  nu este condiţionată numai  de atitudinea responsabilă a structurilor statale, dar 

şi de planificarea financiară obiectivă şi identificarea surselor de finanţare. 

 

A fost remis către 35 consilii raionale solicitări pentru prezentarea informaţiei  privind gradul de implementare PNADO 

pentru anul 2012, ca urmare au parvenit răspunsuri de la 10 consilii raionale. 

În anul 2013 a fost remise solicitari  la fel la 35  consilii raionale şi munciapale dar răspunsuri au parvenit de la 20 consilii, 

deci remarcăm un progres remarcabil în conlucrare cu organele autoritaţilor publice locale de nivelul I şi II.   
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Tabelul reprezintă nivelul de recepţionare a raportelor de la apl în anul 2013 

din nr. Total de 35 de apl  de nivelul II. 
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nr. răspunsuri de la consilii municipale şi raionale

 

 

Actiuni în PNADO- sunt 281, actiuni nerealizate- 48 (luînd in cosideraţie că majoritatea lor sunt indicate fie pentru perioada 2013-

2014, sau doar pentru anul 2014), nerealizat in 2013- sunt  15 actiuni după cum urmează: 

1. Efectuarea unui studiu privind exercitarea de către grupurile dezavantajate a dreptului   la libertatea întrunirilor 
Executori: centrul pentru drepturile omului; comisia drepturile omului şi relaţii interetnice a parlamentului; institutul de 

istorie, stat şi drept al academiei de ştiinţe a moldovei; ministerul justiţiei; autorităţile administraţiei publice locale 

CpDOM- studiul nu a fost realizat în perioada de raportare din lipsa resurselor financiare. 

2. Efectuarea unui studiu privind calitatea implementării cadrului legislativ ce reglementează activitatea mass-mediei 

din perspectiva reflectării volumului de emisie rezervat programelor în limbile minorităţilor naţionale 

Autoritati de implementare: Consiliul Coordonator al Audiovizualului Biroul Relaţii Interetnice; Comisia Drepturile Omului 

şi Relaţii Interetnice a Parlamentului. 

Indicator: studiu efectuat şi, după caz, amendamente la legislaţie elaborate 

3. Modificarea legislaţiei pentru asigurarea drepturilor civile şi politice depline ale persoanelor cu dizabilităţi 

Executor: Comisia Electorală Centrală 

Cadru legislativ revizuit; amendamente prezentate; număr de persoane cu dizabilităţi care participă în procesul de luare a 

deciziilor. 

4. Efectuarea unui studiu privind implementarea medierii garantate de stat în cauzele penale 

Consiliul de mediere; 

Număr de campanii de informare desfăşurate; tipuri de campanii şi categorii de beneficiari 

5. Instituirea schemei de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze nonpenale 

Consiliul naţional pentru asistenţă juridică garantată de stat; Ministerul Justiţiei 

Indicatori: schemă de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în cauze nonpenale instituită; capacităţi instituţionale 

consolidate; număr de persoane din mediul rural/urban care au beneficiat de asistenţă în cauze nonpenale. 

Asigurarea asistenţei juridice gratuite victimelor violenţei în familie 
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6. Instruirea avocaţilor privind acordarea asistenţei juridice victimelor violenţei în familie 

Consiliul naţional pentru asistenţă juridică garantată de stat; Institutul naţional al justiţiei; Uniunea avocaţilor 

Număr de avocaţi instruiţi raportat la numărul total de avocaţi 

7. Revizuirea standardelor de expertiză psihiatrică şi ajustarea lor la standardele internationale 
Ministerul Sănătăţii 

Regulament al serviciului de expertiză psihiatrică  revizuit şi ajustat 

8. Evaluarea accesibilităţii, disponibilităţii şi calităţii serviciilor medicale, precum şi a nivelului de cunoştinţe şi a 

deprinderilor practice ale furnizorilor de servicii medicale, prin intermediul chestionarelor şi anchetelor 
Ministerul Sănătăţii 

Raport de evaluare a calităţii serviciilor medicale realizat;   

Număr de persoane din mediul urban/ rural chestionate; număr de furnizori de servicii  medicale evaluaţi; număr de încălcări 

depistate; număr de beneficiari 

9. Elaborarea unui mecanism care să asigure o relaţie de dependenţă directă între suma prestaţiilor de asigurări sociale 

şi contribuţiile achitate şi stagiul de cotizare 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

Mecanism elaborat şi implementat; cadru normativ elaborat şi adoptat; număr de beneficiari 

10. Elaborarea planului anual (sau bienal) de activitate a consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Plan elaborat şi implementat 

11. Crearea paginii web a Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, care va oferi 

informaţii generale, cunoştinţe, activităţi, practici şi documente relevante privind prevenirea tuturor formelor de 

discriminare 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Pagină web create 

12. Elaborarea liniilor directoare de comunicare pentru promovarea egalităţii, respectului reciproc şi a diversităţii 
Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Linii directoare aprobate şi utilizate 

Consolidarea mecanismului instituţional de prevenire şi combatere a discriminării 

13. Efectuarea unui studiu privind cazuistica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării 

Centrul pentru drepturile omului; Procuratura generală; Ministerul afacerilor interne; Consiliul pentru prevenirea şi 

eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Studiu efectuat; număr de cazuri incluse în studio 

Din lipsa surselor financiare nu a fost posibilă realizarea studiului.  

Acţiunea este inclusă în mod prioritar în activitatea CpDOM pentru anul 2014 

MAI- ce vizează consolidarea mecanismului instituţional de prevenire şi combatere a discriminării, prin participarea la 

efectuarea unui studiu privind cazuistica naţională în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, vă informăm că, în 
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perioada de raport, mai nu a participat la careva studiu în acest sens, nefiind asigurată convocarea de către centrul pentru 

drepturile omului, instituţie responsabilă, în conformitate cu prevederile planului. 

Revizuirea componentelor de formare şi training specializat în vederea garantării egalităţii de şanse în toate domeniile 

14. Elaborarea curriculei pentru instruirea judecătorilor, procurorilor, ofiţerilor de urmărire penală privind 

mecanismul de aplicare a legislaţiei şi a standardelor în domeniul antidiscriminării 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii 

Curriculă elaborată şi implementată 

 

15. Efectuarea unei analize a prevederilor naţionale care obligă adulţii să prezinte acordul ambilor părinţi autentificat 

notarial pentru a emigra; ajustarea acestor prevederi la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului 
Centrul pentru drepturile omului; Ministerul muncii, protecţiei sociale şi familiei; Ministerul afacerilor interne 

Studiu efectuat şi, după caz, proiect de lege elaborat şi adoptat 

MAI- pe parcursul anului 2013, în adresa ministerului afacerilor interne solicitări de asistenţă din partea centrului pentru 

drepturile omului nu au parvenit. 
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Tabelul rprezintă nivelul de realizre a acţiunelor pentru anul 2013 din nr. Total de 281 de acţiuni în cadrul APC. 
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În concluzie observăm că pe parcursul anului 2013 au fost realizate în jur de 86%din numarul total de acţiuni. 

 

Pentru comparaţie putem să analizăm  tabelul de mai jos 
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Printre realizări, remarcăm: 

1. Elaborarea/modificarea cadrului normativ; 

2. Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară; 

3. Încheierea acordurilor de cooperare bi- şi multilaterale;  

4. Elaborarea/implementarea programelor în domeniul social şi educaţional; 

5. Elaborarea studiilor/metodologiilor în variate domenii de activitate;  

6. Consolidarea capacităţilor instituţionale de utilizare a reparaţiilor civile ce rezultă din  cauzele privind tortura şi alte rele 

tratamente;  

7. Promovarea unor măsuri active privind aplicarea principiului egalităţii de gen pe piaţa muncii;  

8. Organizarea instruirilor, conferinţelor, seminarelor, şedinţelor cu tematica drepturilor omului, accesului la informaţie şi 

obţinerii cunoştinţelor juridice;   

9. Asigurarea transparenţei în procesul decizional.  

 

 

Provocări 

 

 Cooperarea dintre APL - urile de gr.I si II- în raportarea pe PNADO, elaborarea unui raport consolidat pe unitate 

administrativă;   

 Elaborarea şi implementarea a unui mecanism de monitorizare la nivel de APL pentru o conlucrare mai eficintă între 

autoritaţi  autoritati de nivelul I şi II; 

 Respectarea termenului de raportare de 1 februarie  catre Ministerul Justitiei  de către APL şi APC; 

 Implicarea activă a APL în procesul de elaborare şi monitorizare PNADO; 

 Înbunătăţirea mecanismului de estimare şi planificare financiară în cadrul APL şi APC în scopul asigurării cu resurse 

financiare implementarea acţiunelor planificate; 

 Efectuarea unei analize ample a PNADO 2005-2008 şi PNADO 2011-2014 

 Elaborarea unui nou PNADO pentru perioada  2015-2018. 
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Raport privind gradul de implementare a acţiunilor 

din Planul Naţional pentru Drepturile Omului 2011-2014, 

pentru anul 2013 , în cadrul Autorităţilor Publice Centrale 

 

 

Nr. 

crt. 

Obiective Acţiuni 

 

Perioada 

de 

executare 

Responsabili Indicatori de 

progres 

Informaţia privind gradul de executare a 

acţiunilor 

Nivel de 

realizare 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Aderarea la instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului  

Indicatori generali ai nivelului de implementare:  

a) convenţii ratificate; 

b) proiecte de legi elaborate şi adoptate; 

c) studii de fezabilitate efectuate. 

1 

 

 

 

 

 

 

Semnarea şi 

ratificarea 

instrumentel

or juridice 

internaţional

e în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

 

1) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

oportunitatea 

ratificării Cartei 

europene a 

limbilor 

regionale sau 

minoritare 

Anul 2013 Cancelaria de Stat; 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale; Academia 

de Ştiinţe a 

Moldovei 

 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

Cancelarie- Pe parcursul anului curent, au fost 

identificate eventualele resurse necesare pentru 

estimarea necesităţilor şi mecanismelor de 

implementare a prevederilor Cartei europene a 

limbilor regionale sau minoritare la nivel local. 

BRI- În 2012 Biroul Relaţii Interetnice a efectuat un 

studiu privind oportunitatea ratificării Cartei 

europene a limbilor regionale şi minoritare de către 

Republica Moldova. 

În aprilie 2012 BRI a prezentat ministerelor de resort 

proiectul instrumentului legii de ratificare a Cartei 

spre examinare şi consultare. 

Consultanţii din cadrul proiectului ECORYS 

”Consolidarea capacităţilor de management al 

politicilor publice” au realizat un studiu preliminar 

privind costurile ratificării de către Republica 

Moldova a Cartei menţionate în baza proiectului dat. 

Conform recomandărilor formulate în urma studiului 

menţionat, reieşind din subiectul sensibil, pregătirea 

insuficientă a autorităţilor, condiţiilor de austeritate 

bugetară, inexactitatea estimărilor efectuate în baza 

coordonării cu MAEIE, a fost propusă prelungirea 

procesului de pregătire a ratificării acestui document 

şi revenirea la consultările pe interior vis-a-vis de 

oportunitatea ratificării Cartei şi determinarea 

Cancelarie- În 

proces de 

realizare BRI- 

Realizat 
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riscurilor iminente şi soluţiilor de depăşire a acestora. 

Pe parcursul anului 2013, Biroul, în limitele 

competenţei instituţionale, a continuat consultările cu 

reprezentanţii minorităţilor naţionale şi administraţiei 

publice locale din localităţile compact populate de 

minorităţile naţionale cu scopul coordonării 

ulterioare a listei angajamentelor statului 

moldovenesc cu privire la limbile: rusă, găgăuză, 

ucraineană, bulgară, germană, idiş, poloneză, romani, 

în baza prevederilor Cartei pentru includerea în 

proiectul instrumentului de ratificare.  

În anul 2013, reprezentanţii Biroului au participat la 

12 emisiuni TV şi radio pe marginea situaţiei 

minorităţilor naţionale din Republica Moldova; 

Biroul a continuat distribuirea bucletului  „Planul de 

acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă 

din Republica Moldova pentru anii 2011-2015, 

aprobat şi modificat prin Hotărîrile de Guvern nr. 494 

din  08.07.2011 şi nr. 56 din  31.01.2012” şi Ghidului 

pentru familiile de romi în comunităţile compact 

populate de romi, elaborate şi publicate în 2012 în 

cadrul proiectului „Promovarea Planului de acţiuni 

privind susţinerea populaţiei de etnie romă din 

Republica Moldova pentru anii 2011-2015” susţinut 

financiar de către OSCE/ODIHR. 

2) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

oportunitatea 

ratificării 

Convenţiei 

Consiliului  

Europei asupra 

relaţiilor 

personale care 

privesc copiii 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 nerealizat 

4) Elaborarea 

proiectului de 

lege privind 

ratificarea 

Acordului cu 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 Ministerul Justiţiei a remis autorităţilor 

interesate Acordul cu privire la privilegiile 

şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale 

spre egzaminare  în vederea analizei şi 

stabilirei  oportunităţii de aderare la 

 în curs de 

realizare 
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privire la 

privilegiile şi 

imunităţile 

Curţii Penale 

Internaţionale 

acolrdul sus menţionat 

5) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

necesitatea  

racordării 

legislaţiei 

naţionale la 

Acordul cu 

privire la 

privilegiile şi 

imunităţile 

Curţii Penale  

Internaţionale, 

pentru a asigura 

executarea 

hotărîrilor 

organelor 

convenţionale 

ale ONU 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene 

Studiu efectuat 

şi, 

după caz, 

proiect de lege 

elaborat 

 

1. S-a realizat analiza cadrului legislativ în 

vederea racordării legislaţiei naţionale la 

prevederile Acordului. 

2. A fost schiţat planul studiului de fezabilitate. 

3. Finalizarea acţiunii este planificată pentru 

semestrul II 2014. 

 

realizat 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinarea 

oportunităţilo

r de ratificare 

a 

instrumentel

or 

internaţional

e de protecţie 

a drepturilor 

omului, 

conform 

recomandăril

or Evaluării 

1) Efectuarea 

unui studiu de 

fezabilitate 

privind 

ratificarea 

Convenţiei 

internaţionale 

privind protecţia 

tuturor 

persoanelor 

împotriva 

dispariţiilor 

forţate 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice a 

Parlamentului 

Studiu efectuat 

şi, 

după caz, 

proiect de lege 

elaborat 

 

Ministerul Afacerilor Interne (în continuare MAI) a 

expediat în adresa Ministerului Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene prin scrisoarea nr. 18/1678 din 

08.10.2012, setul definitivat de materiale necesare 

pentru ratificarea Convenţiei prenotate. 

În acest sens, ca urmare a avizării de către MAEIE a 

proiectului Convenţiei internaţionale privind 

protecţia tuturor persoanelor contra dispariţiilor 

forţate, s-a decis suspendarea ratificării, pînă la 

prezentarea şi examinarea Raportului Hammanberg, 

respectiv pînă în primul trimestru al anului 2014. 

MAI-realizat 

partial 
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Periodice 

Universale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Elaborarea 

proiectului de 

lege pentru 

ratificarea 

Convenţiei 

internaţionale 

privind protecţia 

tuturor 

persoanelor 

împotriva 

dispariţiilor 

forţate 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 nerealizat 

3) Finalizarea 

procedurilor 

interne pentru 

formularea unei 

declaraţii de 

recunoaştere a 

competenţei 

Comitetului 

pentru 

Eliminarea 

Discriminării 

Rasiale, în 

conformitate cu     

art. 14 din 

Convenţia 

internaţională 

privind 

eliminarea 

tuturor formelor 

de discriminare 

rasială 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

 

Recunoaşterea 

de către 

Republica 

Moldova a 

competenţei 

Comitetului 

pentru 

Eliminarea 

Discriminării 

Rasiale  

 Republica Moldova a atins rezultate 

însemnate în domeniul protecţiei drepturilor 

omului prin ratificarea mai multor 

instrumente internaţionale şi regionale din 

domeniul drepturilor omului, acordând 

atenţie sporită consolidării legislative a 

acestor drepturi.  

 Astfel, la data de 26 decembrie 2012, 

Parlamentul a MD a aprobat Legea pentru 

formularea declaraţiei în baza art. 14 al 

Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare rasială (Legea nr. 

311 din 26.12.2012 publicată în Monitorul 

Oficial al MD data de 08.02.2013). Prin 

această declaraţie, MD recunoaşte 

competenţa Comitetului ONU pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale de a primi 

şi examina comunicări de la indivizi şi 

grupuri de indivizi care se află sub jurisdicţia 

Republicii Moldova şi pretind a fi victime ale 

unei încălcări din partea autorităţilor MD a 

unor drepturi în Convenţie, cu condiţia ca 

aceeaşi chestiune nu este luată în considerare 

sau nu a fost deja luată în considerare în 

cadrul altei proceduri internaţionale de 

anchetă sau de reglementare.  

 În acest context, Guvernul prin Hotărîrea nr. 

644 din 23 august 2013 a desemnat Biroul 

Relaţii Interetnice în calitate de organ 

realizat 



 15 

naţional responsabil de realizarea 

prevederilor articolului 14 al convenţiei 

menţionate, pentru ca acest nou mecanism de 

protecţie să fie unul viabil şi efectiv în 

spiritul convenţiei. În acest sens, Biroul va fi 

responsabil de prezentarea comentariilor din 

partea Guvernul pe marginea cererilor 

individuale şi/sau colective contra Republicii 

Moldova, adresate Comitetului ONU pentru 

Eliminarea Discriminării Rasiale.    

 

5) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

oportunitatea 

ratificării 

Protocolului 

opţional la 

Pactul 

internaţional cu 

privire la 

drepturile 

economice, 

sociale şi 

culturale 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Afacerilor Externe  

şi Integrării  

Europene; 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice a 

Parlamentului 

Studiu efectuat 

şi, după caz,  

proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

MMPSF- Studiul de Fezabilitate privind 

oportunitatea ratificării Protocolului Opţional la 

Pactul Internaţional cu privire la Drepturile 

Economice, Sociale şi Culturale a fost elaborat cu 

sprijinul Oficiului Naţiunilor Unite al Înaltului 

Comisar pentru Drepturile Omului (OHCHR) la 

solicitarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

al Familiei. 

 MMPSF- 

realizat 

  6) Elaborarea 

Raportului 

naţional 

intermediar de 

realizare a 

recomandărilor 

Evaluării 

Periodice 

Universale 

Anul 2014 Ministerul  

Justiţiei 

Raport elaborat La momentul actual în cadrul Ministerului Justiţiei se 

elaborează Raportul naţional intermediar de realizare 

a recomandărilor Evaluării Periodice Universale, care 

urmează a fi prezentat în cadrul sesiunii plenare din 

trimestru II 2014. 

realizat 

2. Asigurarea accesului la informaţie, a libertăţii de exprimare, a libertăţii întrunirilor şi a libertăţii de asociere 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) încălcări depistate; 

e) campanii de informare desfăşurate. 
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3 

 

 

 

 

Asigurarea 

libertăţii de 

întruniri 

paşnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Instruirea şi 

perfecţionarea 

profesională a 

judecătorilor şi 

procurorilor în 

domeniul 

asigurării 

respectării 

drepturilor 

omului în timpul 

întrunirilor 

Anual 

 

Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Consiliul Superior 

al Procurorilor 

Număr de 

judecători  

şi procurori 

instruiţi raportat 

la   numărul 

total de 

judecători şi 

procurori 

INJ- INJ a organizat 3 seminare cu genericul 

„Asigurarea respectării drepturilor omului în timpul 

întrunirilor”, la care au fost instruite 71 persoane, 

dintre care 13 judecători, 18 procurori, 14 

colaboratori de poliţie, 23 colaboratori ai CpDOM, 

alte categorii - 3, inclusiv: 

   - la 10 aprilie, în colaborare cu PROMO-LEX, au 

fost instruiţi 5 judecători, 13 procurori, 6 colaboratori 

de poliţie, alte categorii -1 persoană; 

   - la 16 iulie, în colaborare cu CpDOM, au fost 

instruiţi 23 colaboratori ai CpDOM; 

   - la 8 noiembrie, au fost instruiţi 8 judecători, 5 

procurori, 8 colaboratori de poliţie,alte categorii  

MAp- Au fost instruiţi tot efectivul Armatei 

Naţionale (militari în termen, militarii prin contract), 

angajaţii civili ai Ministerului Apărării şi din cadrul 

Armatei Naţionale privid  dreptul cetăţenilor de a 

avea acces la informaţie 

CSM- Întru exercitarea funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii are un şir competenţe în 

domeniul instruirii iniţiale şi continue a judecătorilor 

şi a personalului secretariatului instanţelor 

judecătoreşti. Pe parcursul anului 2013, CSM a 

asigurat prezenţa judecătorilor la seminarele, mesele 

rotunde  desfăşurate atît în cadrul INJ cît şi în afara 

acestuia la subiectul dat. 

 

realizată 

2) Instruirea 

poliţiştilor în 

domeniul 

asigurării ordinii 

publice pe 

timpul 

desfăşurării 

întrunirilor 

Anual 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Academia „Ştefan 

cel Mare” 

Număr de 

poliţişti instruiţi 

raportat la 

numărul total de 

poliţişti 

MAI- Pe parcursul anului 2013, în domeniul 

asigurării ordinii publice pe timpul desfăşurării 

întrunirilor, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI (în 

continuare Academia), a organizat şi desfăşurat un şir 

de ore de dezvoltare profesională cu genericul 

„Activităţile desfăşurate de organele afacerilor 

interne în vederea asigurării securităţii publice în 

cadrul desfăşurării întrunirilor şi manifestaţiilor în 

masă”, asigurînd instruirea a 316 angajaţi ai MAI. 

Realizarea acestei acţiuni este o prioritate în procesul 

de elaborare a curriculelor la disciplinele de bază şi 

cele de specialitate pentru studiile în cadrul 

facultăţilor Academiei, precum şi la elaborarea 

conţinutului planurilor tematice pentru perfecţionarea 

Acţiune  

Realizată 

 

În total pe anul 

2013 au fost 

instruiţi  2052  

poliţişti din 

Sistemul 

afacerilor interne 
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şi pregătirea iniţială a angajaţilor MAI. 

Un rol important în promovarea principiilor de 

activitate şi modul de acţiune al Poliţiei în 

menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii, revin 

cursurilor de pregătire iniţială a noilor angajaţi ai 

MAI, care sunt familiarizaţi cu specificul acestui 

domeniu de activitate poliţienească. 

Astfel, compartimentul vizat a fost inclus în 

curriculele elaborate la disciplinele de studii:  

 „Procedura poliţienească în domeniul 

contravenţiilor”;  

 „Reglementări contravenţionale în domeniul 

convieţuirii sociale, ordinii şi liniştii publice”;  

 „Modul de acţiune în situaţii speciale”;  

 „Teoria şi tactica intervenţiei poliţieneşti”; 

 „Intervenţia poliţienească în condiţiile 

aplicării forţei fizice, a mijloacelor speciale şi a armei 

de foc”; 

 „Aspecte practice privind conduita 

poliţistului în diverse situaţii”. 

De asemenea, conform solicitărilor subdiviziunilor 

Inspectoratului General al Poliţiei al MAI (în 

continuare IGP al MAI), la compartimentul pregătirii 

profesionale generale, corpul profesoral al 

Academiei, a desfăşurat ore de instruire, accentul 

find axat în special, pe segmentul respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în 

timpul întrunirilor. 

Concomitent, la desfăşurarea orelor de curs, lectorii 

catedrei „Ştiinţe poliţieneşti şi socio-umane”, în 

cadrul temei cu privire la modul de organizare şi 

desfăşurare a întrunirilor, abordează atît prevederile 

legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, cît şi 

prevederile legislaţiei internaţionale şi în deosebi 

practicile avansate ale ţărilor europene ce ţin de 

asigurarea ordinii publice pe parcursul desfăşurării 

evenimentelor publice, în contextul demarării 

procesului de integrare a Republicii Moldova în 

spaţiul Uniunii Europene. 

Totodată, menţionăm că, în perioada anului 2013 în 

cooperare şi cu suportul ambasadei SUA şi 
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Instrumentului de Asistenţă Tehnică „TAIEX” al 

Comisiei Europene, angajaţii MAI, atît în ţară cît şi 

peste hotare, au beneficiat de instruire şi au fost 

familiarizaţi pe domeniul vizat cu practica satelor 

Uniunii Europene şi anume: Germania, Estonia, 

Romnia, Franţa, Marea Britanie etc. 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Poliţiei Române, în 

perioada 25-29 martie 2013, trei ofiţeri din corpul de 

comandă superior al Academiei „Ştefan cel Mare”, 

au participat la Conferinţa internaţională „Ordinea 

publică în Europa, între tradiţie şi 

contemporaneitate”, desfăşurată în or. Cluj Napoca, 

România.  

De către corpul profesoral didactic al Academiei în 

perioada 25.11 - 27.11.2013, au fost desfăşurate 3 

traininguri „Asigurarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor participante la 

manifestaţiile în masă prin prisma actelor legislative 

şi normative ale RM şi ale actelor internaţionale” 

fiind instriuţi 110 studenţi. 

AcademiaSM- De către lectorii Catedrei „Ştiinţe 

poliţieneşti şi socio-umane” în cadrul 

Departamentului dezvoltare profesională şi 

managerială al Academiei „Ştefan cel Mare” au fost 

citite teme la capitolul „activităţi desfăşurate de 

organele afacerilor interne în vederea asigurării 

securităţii publice în cadrul desfăşurării întrunirilor şi 

manifestaţiilor în masă” următoarelor grupe de 

perfecţionare: 

1. Conform dispoziţiei MAI nr.10/223 din 

30.01.2013, în perioada 04.02 -  01.03.2013 s-a 

organizat şi desfăşurat cursurile de perfecţionare a 

şefilor de post şi ofiţerilor operativi de sector, pentru 

34 colaboratori. 

2. Conform ordin MAI nr. 178 din 05.06.2012, în 

perioada 04.02 -  01.03.2013, s-a organizat şi 

desfăşurat cursurile de perfecţionare a Poliţiei 

criminală,  pentru 10 colaboratori. 

3. Conform ord. MAI nr.19 din 23.01.2013, în 

perioada 28.01.2013 - 12.07.2013, s-a organizat şi 

desfăşurat cursurile de perfecţionare a angajaţilor 
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efectivului de trupă şi corpului de comandă inferior al 

OAI, pentru 182 colaboratori. 

4. Conform dispoziţiei MAI nr.10/444 din 

07.03.2013, în perioada 11.03 - 22.03.2013 s-a 

organizat şi desfăşurat cursurile de perfecţionare a 

colaboratorilor DTC pentru 18 colaboratori. 

5. Conform dispoziţiei MAI nr.10/913 din 

17.05.2013,  în perioada 20.05 - 14.06.2013 s-a 

organizat şi desfăşurat cursurile de perfecţionare a 

ofiţerilor de investigaţii, pentru 19 colaboratori. 

6. Conform dispoziţiei IGP nr. 34/3-4224 din 

03.10.2013, în perioada 07.10 – 09.10.2013 s-a 

organizat şi desfăşurat cursurile de specializare a 

ofiţerilor de investigaţii şi urmărire penală în 

domeniul protecţiei juridice a drepturilor omului 

pentru 19 colaboratori. 

7. Conform dispoziţiei IGP nr. 34/3-4416 din 

10.10.2013, în perioada 15.10 – 18.10.2013 s-a 

organizat şi desfăşurat cursurile de specializare a 

inspectorilor/ofiţeri ai secţiilor securitate publică, 

ofiţeri de investigaţii în domeniul intervenţiei 

profesionale pentru 34 colaboratori. 

Total la cursurile de  perfecţionare instruiţi 316 

funcţionari de poliţie. 

Aceste ore au fost incluse în planurile tematice 

elaborate la respectivele discipline de studii: 

o Intervenţia poliţienească în procesul 

asigurării securităţii traficului rutier; 

o Tactica intervenţiei poliţieneşti în diverse 

situaţii de menţinere a ordinii publice; 

o Reglementări contravenţionale în domeniul 

menţinerii ordinii publice; 

o Procedura poliţienească în domeniul 

contravenţiilor; 

o Probleme actuale privind organizarea 

serviciului de menţinere a ordinii publice; 

o Particularităţile cadrului juridic al serviciului 

de patrulă şi santinelă; 

o Interacţiunea şi conlucrarea serviciilor ordine 

publică cu diverse instituţii de stat şi obşteşti; 

o Organizarea şi planificarea activităţii 
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unităţilor de gardă; 

o Etica şi deontologia poliţienească. 

Un rol important în promovarea principiilor de 

activitate şi modul de acţiune al poliţiei în menţinerea 

şi restabilirea ordinii şi securităţii publice revin 

cursurilor de pregătire iniţială a noilor angajaţi în 

rîndurile organelor afacerilor interne, care sunt 

familiarizaţi cu specificul acestui domeniu de 

activitate poliţienească. 

 

3) Organizarea 

audierilor în 

Parlament cu 

privire la 

implementarea 

Legii privind 

întrunirile 

Semestrial Comisiile 

parlamentare 

 

Număr de 

şedinţe 

organizate; 

număr de 

încălcări 

depistate 

 

 nerealizat 

4) Identificarea 

şi investigarea 

cazurilor de 

încălcare a 

legislaţiei 

privind 

întrunirile şi 

sancţionarea 

persoanelor care 

se fac vinovate 

de comiterea 

acestor încălcări 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

dosare intentate; 

număr  

de persoane 

sancţionate; 

tipuri  

de sancţiuni 

aplicate 

MAI- În vederea identificării şi investigării cazurilor 

de încălcare a legislaţiei cu privire la întruniri, 

precum şi sancţionarea persoanelor care se fac 

vinovate de comiterea unor asemenea încălcări. 

Angajaţii MAI, pe parcursul anului 2013, au întocmit 

9 procese-verbale cu privire la contravenţie şi 

identificate 9 încălcări din domeniul dat. 

Astfel, conform prevederilor art. 67 alin. (1) din 

Codul contravenţional (Organizarea şi desfăşurarea 

întrunirii fără a fi notificată primăria) au fost 

identificate 4 încălcări, în baza art. 67 alin. (2) din 

Codul contravenţional (Împiedicarea organizării ori a 

desfăşurării întrunirilor conforme legii) au fost 

documentate 2 încălcări, în baza art. 67 alin. (3) din 

Codul contravenţional (Neîndeplinirea de către 

organizatorul (conducătorul) întrunirii a obligaţiilor 

prevăzute de lege) au fost documentate 2 încălcări, în 

baza art. 67 alin. (5) din Codul contravenţional 

(Împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile 

din imediata apropiere a locului de desfăşurare a 

întrunirii) a fost documentată o încălcare, materialele 

acumulate în temeiul prevederilor art. 396 alin. (1) al 

aceluiaşi Cod, au fost expediate pentru examinare şi 

adoptarea deciziei conform competenţei în adresa 

realizată 
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Procuraturii. 

Pentru neadmiterii cazurilor de blocare intenţionată a 

arterelor de transport, care ar provoca sau care ar 

putea provoca perturbarea funcţionării normale a 

transportului auto sau feroviar, în cadrul întrunirilor 

însoţite de pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor 

ori săvîrşite în urma înţelegerii prealabile a unui grup 

de persoane în cadrul întrunirilor, în conformitate cu 

prevederile art. 225 alin. (1) din Codul 

contravenţional, au fost încheiate 755 procese-

verbale cu privire la contravenţie, persoanele 

implicate fiind sancţionate cu amendă. 

 

PG- Libertatea exprimării, libertatea întrunirilor şi 

libertatea de asociere sînt drepturi fundamentale ale 

omului, baza dezvoltării unei societăţi democratice. 

Autorităţile statului au obligaţia pozitivă de a 

interveni în vederea garantării dreptului la întrunire, 

protejării contra imixtiunilor agresive din partea 

terţilor. 

E de menţionat că practica identificării şi investigării 

cazurilor de încălcare a legislaţiei privind întrunirile 

indică atât  la încălcarea libertăţii la  întrunire, cât şi a 

prevederilor legislaţiei vizând desfăşurarea 

întrunirilor. Cazuri de dispersare neîntemeiată  a 

întrunirilor de către forţele de ordine ale  statului nu 

s-au atestat. 

Potrivit informaţiilor procurorilor teritoriali, pe 

parcursul anului 2013, au fost înregistrate 4 sesizări 

cu privire la cazuri de încălcare a legislaţiei privind 

întrunirile, urmare a examinării cărora într-un caz a 

fost pornită urmărirea penală în baza prevederilor art.  

184 alin.(1) lit. b) şi c) din Codul penal -  violarea 

dreptului la libertatea întrunirilor. 

Astfel, la 30.09.2013 inspectoratul de poliţie Cimişlia 

a examinat sesizarea privind desfăşurarea unui 

protest, fără notificarea prealabilă a primăriei, de 

către partidul politic PCRM, la intersecţia traseelor 

naţionale de lângă localitatea s. Valea Perjei, raionul 

Cimişlia. La 30.10.2013 Procuratura raionului 

Cimişlia a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale, 
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cu clasarea procesului penal, din motivul că fapta nu 

întruneşte elementele infracţiunii. În acelaşi timp, 

acţiunile persoanelor care au organizat şi participat la 

miting cad sub incidenţa contravenţiei, prevăzute de 

art.225 Cod contravenţional, acestea urmând a fi 

identificate şi trase la răspundere. 

La 30 septembrie 2013 circa 200 membri ai PCRM 

din diferite raioane ale Republicii Moldova au blocat 

circulaţia pe traseul naţional în apropierea satului 

Şolcani, raionul Soroca. Pe faptul dat la 28 octombrie 

2013 procuratura raionului Soroca a dispus refuzul în 

începerea urmăririi penale, din motiv că fapta nu 

întruneşte elementele infracţiunii, cu clasarea 

procesului penal. 

Procuratura sectorului Buiucani, mun. Chişinău a 

examinat adresarea fracţiunii parlamentare a 

Partidului Comuniştilor privind pretinsele acţiuni 

ilegale ale colaboratorilor de poliţie din 11 octombrie 

2013, manifestate prin aplicarea forţei fizice asupra 

protestatarilor enoriaşi, jurnalişti şi deputaţi. La 22 

noiembrie 2013 pe faptul dat a fost emisă ordonanţa 

privind refuzul începerii urmăririi penale, în temeiul 

art. 275 pct. 3) din Codul de procedură penală, 

deoarece nu s-au confirmat alegaţiile autorului 

sesizării. 

Procuratura sectorului Centru, mun.Chisinau la 

28.06.2013 a deferit justiţiei cauza penală în privinţa 

preşedintelui Partidului ”Patrioţii Moldovei” Mihail 

Garbuz. Această cauză penală a fost disjunsă din 

cauza penală, pornită la 30 martie 2012 în baza art. 

184 alin.(1) lit. b) şi c) din Codul penal.  

În cadrul urmăririi penale s-a stabilit ca la 25 martie 

2012 circa 250 de membri şi simpatizanţi ai 

partidului ”Patrioţii Moldovei”, nerespectând locul 

desfăşurării întrunirii, indicat în declaraţia de 

notificare, au blocat trecerea coloanei de manifestanţi 

ai grupului de iniţiativă ”Faptă nu vorbă”, care 

desfăşurau o procesiune, consacrata aniversării a 94-a 

de la unirea Basarabiei cu România.  În vederea 

excluderii provocărilor şi a unor eventuale altercaţii, 

colaboratorii de poliţie au îndepărtat protestatarii pe 
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partea pietonală a bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 

deblocând trecerea coloanei. În timpul deblocării, 

colaboratorii de politie au fost ultragiaţi, fiindu-le 

deteriorate uniformele de serviciu.  

De asemenea, la 11.10.2013 a fost expediată în 

Judecătoria Centru pentru examinare în fond şi cauza 

penală, disjunsă din cauza penală, pornită la 30 

martie 2012 în baza art. 184 alin.(1) lit. b) şi c) din 

Codul penal, în privinţa lui O. O.,care a participat la 

manifestaţia din 25.03.2012, fiind unul din membrii 

partidului ”Patrioţii Moldovei”.    

Totodată, evenimentele din 25.03.2012 în legătură cu 

desfăşurarea manifestaţiilor partidului ”Patrioţii 

Moldovei” şi a grupului de iniţiativă ”Faptă nu 

vorbă”, constituie în prezent obiect de examinare în 

cadrul a două cauze penale, în baza art. 184 alin.(1) 

lit. b) şi c) din Codul penal, urmărirea penală fiind 

efectuată de către organul de urmărire penală al 

Inspectoratului de poliţie al sectorului Centru. 

5) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

exercitarea de 

către grupurile  

dezavantajate a 

dreptului   la 

libertatea 

întrunirilor  

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice a 

Parlamentului; 

Institutul de Istorie, 

Stat şi Drept al 

Academiei de 

Ştiinţe a Moldovei; 

Ministerul Justiţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Studiu efectuat 

care include 

aspecte 

legislative, 

cazuistică 

judiciară, 

recomandări 

CpDOM- Studiul nu a fost realizat în perioada de 

raportare din lipsa resurselor financiare 

Nerealizat 

4 

 

 

 

 

 

 

Promovarea 

dreptului la 

informare şi 

asigurarea 

transparenţei 

procesului 

decizional 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de 

sensibilizare a 

populaţiei, de 

promovare a 

cunoştinţelor 

juridice privind 

Anual, 

27 

septembrie 

– 3 octombrie 

 

Cancelaria de Stat; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

campanii  

de informare 

desfăşurate, 

tipuri de 

campanii şi 

categorii de 

Cancelariea- În contextul desfăşurării campaniilor 

de sensibilizare a populaţiei au fost distribuite în 

administraţiile publice locale 600 de cărţi ”Îndrumar 

juridic elementar”. În baza contractului între 

Cancelaria de Stat şi Fundaţia Soros – Moldova, au 

fost donate 1000 de exemplare Cancelariei de Stat. 

Totodată, pe parcursul anului 2013 au fost organizate 

Cancelarie-

realizat 

Ancerti- partial 

realizat 

CNAS-realizat 

CNAnticoruptie- 

realizat 
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formele, 

metodele şi 

condiţiile de 

solicitare şi 

furnizare a 

informaţiilor 

oficiale, privind 

participarea 

publică la 

procesul 

decizional, 

inclusiv în 

cadrul Zilelor 

dreptului de a şti  

beneficiari (din 

mediul 

urban/rural) 

peste 20 de vizite la Guvern a studenţilor instituţiilor 

de învăţămînt. 

ANCERTI- Afişarea pe pagina web a ANRCETI a 

informaţiilor cu privire la procedura de asigurare şi 

realizare a dreptului constituţional de acces la 

informaţie, precum şi la procesul asigurării 

transparenţei în procesul decizional din cadrul 

ANRCETI  şi raporturile ei  cu cetăţenii, cu 

asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu 

alte părţi interesate în vederea participării la procesul 

decizional.  

http://www.anrceti.md/node/26 

 

ANRCETI a desfăşurat o amplă campanie de 

informare a publicului despre avantajele portabilităţii 

numerelor de telefon, serviciu lansat la 1 iulie 2013 – 

în reţelele de telefonie mobilă şi la 31 iulie 2013 -  în 

reţelele de telefonie fixă. 

ARFC-Pe parcursul anului 2013,în cadrul   ARFC de 

către conducerea Agenţiei au fost audiate 79 

persoane;  

 Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate 313 

petiţii inclusiv 6 petiţii prin poşta electronică. 

CNAS- Au fost organizate 4 campanii de informare a 

populaţiei: 

- Spotul informativ al instituţiei „Întîmpină Anul Nou 

2014 fără datorii la bugetului asigurărilor sociale de 

stat”, 

- Campania ”Pensie în altă ţară” precum şi două 

spoturi publicitare: 

 -drepturile sociale ale detaşaţilor;                                 

-obţinerea dreptului la pensie, dacă ai lucrat în altă 

ţară.  

Au fost editate flyer-e într-un tiraj de 52 de mii de 

exemplare, dintre care 48 de mii au fost repartizate la 

cîteva instituţii publice care sunt în contact direct cu 

cetăţenii noştri care muncesc peste hotarele ţării  

- Campania ”Ce ştii tu despre viitoarea pensie?”, 

astfel în nr.10 al ziarului ”Asigurarea Socială” a fost 

publicat flyerul  ”Pentru a beneficia de pensie, 

achitaţi contribuţiile de asigurări sociale de stat!” în 

Mculturii- 

realizat 

MAI-realizat 

partial 
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care într-o formă concisă se explică cum se poate 

verifica starea contului personal. 

- Campania  ”Stagiul de cotizare” în cadrul căreia a 

fost organizată  o lecţie publică la Biblioteca 

Naţională , la care s-a discutat despre condiţiile de 

stabilire a pensiei.  În cadrul aceleeaşi campanii a fost 

publicat flyer-ul ”Stagiul de cotizare”, în nr.11 al 

ziarului ”Asigurarea Socială”, unde cititorii au aflat 

care sînt perioadele necontributive incluse în stagiul 

de cotizare. 

Mesajul acestor campanii de informare a fost destinat 

întregii populaţiei Republicii Moldova. 

CNA- În conformitate cu acţiunea nr. 4.1. din  Plan, 

pe parcursul anului 2013, experţii C.N.A. au 

organizat şi desfăşurat 206 de instruiri şi activităţi de 

promovare a cunoştinţelor juridice, acordându-se 

atenţie sporită cadrului juridic din domeniul 

anticorupţie.  

Beneficiari ai instruirilor au fost 5952 de persoane 

din mediul urban şi rural. 

Ministerul Culturii- Organizarea  audienţelor 

Ministrului Culturii în teritoriu -10 audienţe 

Viceministrul  culturii – 10 audiene. În cadrul 

întîlnirilor cu populaţia în teritoriu, au fost abordate 

diverse probleme ce ţin de domeniul culturii, 

problemele de salarizare, asigurarea bibliotecilor cu 

calculatoare şi conectarea la Internet, asigurarea  

Caselor de cultură cu utilaj de sonorizare, editarea 

materialelor didactice şi manualelor necesare pentru 

procesul educaţional în şcolile de muzică, arte şi arte 

plastice, distribuirea  absolvenţilor AMTAP în 

cîmpul muncii cu preponderenţă în spaţiul rural, se 

solicită organizarea întîlnirilor în teritoriu de 2 ori pe 

lună. O problemă frecvent abordată este alocarea  

volumului necesar de finanţare pentru realizarea 

lucrărilor de reparaţie a caselor şi căminelor de 

cultură. 

De asemenea s-a solicitat ajutor metodic privind 

edificarea  în s.Todireşti, r-nul Ungheni, a unui 

monument dedicat eroilor căzuţi în războiul din 

Afganistan, de la nistru şi a victimelor avariei de la 



 26 

Cernobîl; s-a solicitat ajutor în vederea efectuîrii 

săpăturilor arheologice pe teritoriul raionului 

Ungheni pentru completarea colecţiilor muzeale; s-a 

solicitat intervenţia autorităţilor privind stoparea 

activităţilor ilicite cu detectoare de metale pe 

suprafaţa  siturilor arheologice. La Leova s-a solicitat 

sprijin financiar pentru reparaţia  caselor şi căminelor 

de cultură, s-a cerut sporirea investiţiilor financiare în  

sfera culturii  

La fiesare din aceste întîlniri, asistenţa a fost 

informată referitor la elaborarea actelor legislative şi 

normative iniţiate de către minister, a politicilor şi 

strategiilor din domeniu. 

MAI- La 10 septembrie 2013, în cele 42 de 

Inspectorate de poliţie a fost desfăşurată „Ziua uşilor 

deschise” cu genericul „Toţi trecem prin momente 

grele - împreună să învăţăm din ele” consacrată 

„Zilei mondiale de prevenire a suicidului”, la care au 

participat 3565 de persoane, care au fost informate şi 

instruite cum să acţioneze şi ce măsuri urmează să 

întreprindă în asemenea cazuri. 

În scopul asigurării participării publicului în procesul 

decizional, pe bannerul ”Transparenţa decizională” a 

paginei web a Ministerului Afacerilor Interne au fost 

plasate: 

„Anunţuri privind organizarea consultării publice” – 

89 proiecte în limba de stat; 

„Proiecte de decizii elaborate, materialele aferente 

acestora şi rezultatele consultării publice” - 6 proiecte 

în limba de stat; 

„Decizii adoptate” – 1 în limba de stat şi 1 în limba 

rusă;  

„Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul 

decizional” – raportul pentru anul 2012. 

În scopul actualizării banner-ului „Transparenţa 

decizională” au fost verificate listele proiectelor de 

decizii şi au fost retrase din următoarele rubrici:  

Anunţuri privind organizarea consultării publice - 2 

proiecte în limba de stat; 

Proiecte de decizii elaborate, materialele aferente 

acestora şi rezultatele consultării publice – 2 proiecte 
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în limba de stat. 

Deasemenea, pentru asigurarea informării publicului:  

La rubrica „Întrebaţi - Răspundem”, în perioada 

nominalizată, autorităţile administarative şi 

instituţiile din subordinea MAI,au răspuns în termeni 

reduşi la 173 întrebări ale vizitatorilor paginii în 

limba de stat şi rusă. 

Au fost plasate 15 note informative în limba de stat şi 

4 note informative în limba rusă. 

MTIC- În cadrul  MTIC este implementat şi 

funcţionează sistemul de petiţionare, care include mai 

multe modalităţi de bază de depunere a petiţiilor, în 

special: prin poştă, pe cale electronică, prin 

înmânarea directă a petiţiei reprezentatului instituţiei, 

prin intermediul lădiţelor pentru petiţii de la intrare în 

instituţie, prin organizarea audienţei pentru cetăţeni 

(programul este plasat pe pagina web şi cuprinde: 

fiecare zi de Luni a lunii curente, de la 9.00 până la 

12.00, prin intermediul liniei telefonice de 

încredere/anticorupţie (tel. 022 255-999), precum şi 

alte modalităţi (spre exemplu: audienţa şi întâlnirea 

cu cetăţenii în teritoriu a membrilor Guvernului, 

stipulată de Hotărîrea Guvernului  nr.78  din 

12.02.2010 privind stabilirea zilei de audienţă şi de 

întrunire a membrilor Guvernului şi a conducătorilor 

autorităţilor administrative centrale cu cetăţenii).  

Pe parcursul anului 2013: 

 1. au fost publicate 167 de comunicate de presă 

(informaţii de interes public); 

2.  au fost audiaţi 11 persoane;  

3. au fost consultate 33 de proiecte de acte legislative 

şi normative; 

4. au parvenit 423 petiţii ale cetăţenilor, inclusiv 21 

adresări prin intermediul poştei electronice. 

MAp - - au fost desfăşurate: 

 -3 campanii de informare a angajaţilor Ministerului 

Apărării, Armatei Naţionale şi efectivul de militari 

Armatei Naţionale, de promovare a cunoştinţelor 

juridice, a formelor, metodelor şi condiţiilor de 

solicitare şi furnizare a informaţiilor oficiale, de 

participare publică la procesul decizional. 
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- mese rotunde (semestrial); 

-serate de întrebări şi răspunsuri  (lunar/la necesitate). 

2) Monitorizarea 

gradului de 

implementare de 

către autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale a Legii 

privind 

transparenţa în 

procesul 

decizional  

Anual Cancelaria de Stat Raporturi de 

evaluare 

efectuate 

Raportul privind monitorizarea gradului de 

implementare de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale a Legii privind transparenţa 

în procesul decizional pentru anul 2012 a fost plasat 

pe site-ul Cancelariei de Stat.  

Conform Legii nr.239 din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, raportul anual va 

fi făcut public în condiţiile legii nu mai tîrziu de 

sfîrşitul trimestrului I al anului imediat următor 

anului de referinţă. 

Realizat 

3) Asigurarea 

accesului la 

datele statistice,  

garantîndu-se 

protecţia 

informaţiei 

confidenţiale 

Permanent 

 

Biroul Naţional  

de Statistică 

Număr de 

beneficiari;  

modalităţi de 

acces la datele 

statistice 

Accesul la datele statistice are loc prin intermediul 

paginei oficiale www.statistica.md;  Banca de date 

statistice http://statbank.statistica.md; Formularul 

online al solicitării de informaţie statistică se 

accesează de pe pagina web oficială 

www.statistica.md rubrica Produse şi servicii 

subrubrica Solicitare de informaţii statistice sau 

nemijlocit depunerea acestuia în Secţiei servicii 

interne, bir.201 cît şi prin poşta electronică la adresa 

moldstat@statistica.md 

De asemenea formularele de solicitare sunt 

disponibile electonic pe portalul servicii.gov.md 

https://servicii.gov.md rubrica Informare şi 

petiţionare subrubrica Informaţii statistice. 

Se realizeaza 

4) Informarea 

publicului (prin 

plasarea 

informaţiei pe 

panouri 

informative, pe 

paginile web ale 

autorităţilor 

publice etc.) 

despre modul de 

depunere şi 

Permanent Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

informaţii 

plasate; 

număr de 

persoane 

audiate; număr 

de petiţii 

depuse; număr 

de petiţii depuse 

online 

MJ Pe pagina web a ministerului este creat bannerul 

„Petiţii şi adresări”.  

Acesta conţine informaţia privind: 
1. cerinţe faţă de petiţii; 

2. procedura de depunere a petiţiilor; 

3. adresarea mesajului electronic; 

4. note informative cu privire la examinare 

apetiţiilor; 

procedura de contestare a deciziilor organului sau 

persoanei oficiale care a examinat petiţia. 

 -Pe parcursul perioadei de referinţă, au fost 

ANCERTI-

realizat 

CNAS- 

Realizat 

MAgr- Nr. 

cursurilor de 

instruire -94 ; 

Nr. de persoane 

instruite - 70 ; 
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examinare a  

petiţiilor, de 

contestare a 

acţiunilor şi 

deciziilor 

autorităţilor 

publice sau ale 

persoanelor 

competente, 

precum şi 

despre 

programul de 

audienţe 

înregistraţi 107 cetăţeni care au fost primiţi 

în audienţă şi au depus petiţii. 

 

 -1045 de petiţii au fost depuse prin poştă, 

 

  iar 237 au fost depuse personal de către 

petiţionari. 

-16 de petiţii au fost depuse prin poşta electronică. 

ANCERTI- ANRCETI a primit 242 solicitări privind 

accesul la informaţie, inclusiv depuse electronic, 169 

- cereri de expertizare tehnică, juridică, economică 

din partea publicului, ceea ce dovedeşte faptul că 

industria şi utilizatorii finali sunt tot mai familiarizaţi 

cu activitatea Agenţiei şi apelează la aceasta pentru 

informaţii veridice şi clarificări. 

Pe parcursul anului 2013, la ANRCETI au fost 

înregistrate în total 172 de petiţii, (105 - de la 

utilizatorii finali (consumatorii) şi 67 de la utilizatorii 

(furnizorii) serviciilor publice de comunicaţii 

electronice). 

Adresări in cadrul audientei în număr de 3. 

CNAS- Pe pagina-web oficială a CNAS, au fost 

plasate 116  comunicate şi materiale de presă  şi 76 

documente de interes public. 

La punctul de consultaţii CNAS au fost primiţi în 

audienţă 3 433 persoane, alţi  12 836 cetăţeni au 

primit consultaţii prin intermediul telefonului „linia 

fierbinte”. 

Au fost depuse 2247 petiţii, inclusiv on-line – 192. 

Graficul audienţei cetaţenilor de către Conducerea 

CNAS este aprobat prin ordinul nr.217 din 

12.06.2009 şi plasat pe pagina oficială web al CNAS. 

CNA- În conformitate cu acţiunea nr. 4.4., pe pagina 

web a C.N.A. www.cna.md au fost plasate informaţii 

pentru public cu privire la modul de depunere şi 

procedura de examinare a petiţiilor, precum şi 

Programul de audienţă a cetăţenilor de către şefii şi 

colaboratorii C.N.A.  

Colaboratorii C.N.A. au primit în audienţă 14279 de 

cetăţeni.  

În 2013, C.N.A. a recepţionat 870 de petiţii de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. de petiţii 

depuse – 323; 

Nr. de petiţii 

depuse on-line - 

7 

Nr. de persoane 

primite la 

audienţă – 114; 



 30 

cetăţeni privind contestarea deciziilor diferitor 

organe. Din ele, în prezent, se află în proces de 

examinare  29 de petiţii, celelalte au fost soluţionate 

definitiv, fapt despre care au fost informaţi 

petiţionarii.  

De asemenea, prin intermediul telefonului de 

încredere au fost recepţionate şi examinate 1515 de 

adresări din partea cetăţenilor. 

On – line, prin internet, au fost recepţionate 62 de 

petiţii electronice. 

Mculturii- Informaţia este plasată pe site-ul 

ministerului, pe panoul informaţional de la Biroul de 

premise.La fiecare întîlnire,  cu colectivele de muncă,  

din instituţiile subordinate,cu uniunile de creaţie este 

pusă la dispoziţie informaţia  privind programul de 

lucru al ministerului şi progarmul de audienţă al 

ministrului, viceministrului, şi subdiviziunilor 

ministerului. 

MTS- Informaţia despre modul de depunere şi 

examinare a petiţiilor, de contestare a acţiunilor şi 

deciziilor Ministerului, precum şi despre programul 

de audienţe este plasată pe panoul informativ şi 

publicată pe pagina web a Ministerului la rubrica 

„Informaţii publice”. 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost depuse 27 

petiţii în formă scrisă. 

MAI- În scopul realizării acestei acţiuni, s-au 

întreprins un complex de măsuri orientate la 

informarea publicului despre modul de depunere şi 

examinare a petiţiilor, de contestare a acţiunilor şi 

deciziilor autorităţilor publice sau ale persoanelor 

competente, precum şi despre programul de audienţe.  

Astfel, atît pe pagina web a MAI, cît şi ale 

autorităţilor administartive şi din subordinea MAI, 

sunt plasate informaţiile privind zilele de audienţă a 

cetăţenilor cu conducerea, aceeaşi informaţie este 

afişată şi pe panourile informative ale subdiviziunilor 

MAI.  

Totodată, spre deosebire de perioada precedentă, 

petiţiile şi înregistrarea pentru audienţa personală a 

cetăţenilor cu conducerea, se efectuează şi prin 
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intermediul apelului telefonic. 

Respectiv, pe parcursul anului 2013 de către 

Ministerul Afacerilor Interne au fost înregistrate 

11259 petiţii, dintre care remise prin intermediul 

Aparatului Preşedintelui – 102, Aparatului 

Parlamentului – 209 , de la Guvern - 215, de la 

deputaţi – 205. 

Toate petiţiile au fost examinate în termen.  

Pe parcursul perioadei de referinţă Sala de audienţă a 

MAI a înregistrat 825 de adresări ale cetăţenilor. 

De la 01.01.2013 la sala de audienţă a MAI au fost 

primite şi audiate 189 de persoane. 

Online au fost înregistrate 112 petiţii. 

 În scopul executării acestei sarcini pe pagina oficiala 

a MAI sunt create compartimentele: 

< Audienţa cetăţenilor> 

(http://mai.gov.md/audienta_cet),  

< Linia fierbinte > 

(http://mai.gov.md/numere_contact),  

<Declaraţia la poliţie> 

(http://declaratie.mai.gov.md/index-ro.php şi 

http://crima-organizata.mai.gov.md/indexro.php). 

MF- - au fost publicate Comunicate privind 

indexarea depunerilor băneşti, informaţii despre 

compensaţiile victimelor represiunilor politice, 

informaţii despre Fondul de Rezervă, executarea 

bugetului,etc., anunţurile despre funcţii vacante, 

creşteri/diminuări accize/TVA, salarii/pensii , dar şi 

acordurile semnate în scopul susţinerii financiare a 

R.M de către organismele internaţionale, beneficiarii 

cărora au fost spitale, şcoli etc. Astfel, pe parcursul 

anului au fost actualizate 529 informaţii pe pagina 

web, publicate - 612, excluse - 225.                  

 

- au fost înregistrate 503 petiţii, dintre care 46  

colective, iar 10 petiţii anonime. În funcţie d 

tematică, adresările cetăţenilor vizează următoarele 

probleme: 

a) asistenţă socială - 65; 

b) indexarea şi restituirea depunerilor băneşti -29; 

c) aspecte fiscale, impozitări, taxe, etc. - 131; 

http://crima-organizata.mai.gov.md/indexro.php
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d) solicitarea diverselor controale - 40; 

e) asistenţă juridică - 91; 

f) construcţii, reparaţii, gazificări -19; 

g) monitoring şi analiză financiară - 9  

h) probleme mixte - 119. 

 

- au fost primite în audienţă 42 de persoane. 

MAgr- În scopul consolidării cunoştinţelor 

angajaţilor, au fost elaborate şi distribuite postere 

„Codul de conduită al funcţionarului public”.     Mai 

mult ca atît, în cadrul Ministerului un accent sporit 

este pus pe pregătirea profesională a cadrelor, în 

acest scop angajaţii acestuia permanent sunt detaşaţi 

la cursuri de perfecţionare în cadrul Academiei de 

Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova, în cadrul căreia pe lîngă 

programele de perfecţionare, sunt incluse şi ore de 

pregătire profesională vizînd etica în serviciul public, 

conflictul de interese, modul de depunere şi 

examinare a petiţiilor, respectarea drepturilor 

fundamentale ale cetăţenilor. 

 

La data 31.12.2012, pe site-ul Ministerului au fost 

publicate Condiţiile de accesare şi reutilizare a 

informaţiilor din sectorul public. 

 

 

În acest sens, în procesul de examinare a petiţiilor pe 

marginea presupuselor încălcări comise, inclusiv de 

unii factori de decizie, Direcţia Juridică şi 

Armonizarea Legislaţiei din cadrul Ministerului, 

sesizează organele de drept şi anume Procuratura 

Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie, în vederea 

elucidării presupuselor încălcări şi a actelor de 

încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, 

depistate în procesul de examinare a petiţiilor 

parvenite din partea cetăţenilor. 

  Referitor la programul de audienţă al cetăţenilor, 

acesta este plasat pe pagina web a Ministerului, care 

cuprinde zilele de primire a cetăţenilor de către 

Ministru şi Viceminiştri. În acest sens, persoanele 
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care solicită audienţă, sunt înregistrate în „Registrul 

de evidenţă al cetăţenilor primiţi la audienţă”, ţinut 

de către şeful Cabinetului Ministrului, ulterior fiind 

întocmită fişa fiecărei persoane audiate, în care este 

relatată problema şi transmisă după caz spre 

examinare şi soluţionare direcţiilor/secţiilor 

Ministerului, cu ulterioara informare a petiţionarului. 

MAp - Pe panourile informative a Ministerului 

Apărării, unităţilor militare ale Armatei Naţionale 

este afişată informaţia (extrasele din Legea nr. 190 

din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”), privind 

modul de depunerea şi examinare a petiţiilor, 

contestarea acţiunilor, şi informaţia privind 

programul de audienţe a conducerii Ministerului 

Apărării cu cetăţeni.  

Totodată în toate unităţile militar sunt instalate 

ungheraşele juridice. 

BNS- Pe parcursul anului 2013 au fost 

depuse/parvenit în adresa Biroului Naţional de 

Statistică (BNS) 706 petiţii inclusiv online. Drept 

rezultat al analizei tematicii tuturor petiţiilor 

parvenite  se constată că cetăţenii abordează 

următoarele: 

584 (82,72%) – solicitarea informaţiei statistice: 

privind nivelul inflaţiei, preţurile la unele mărfuri, 

minimum de existenţă, salariul mediu pe republică, 

importul şi producerea unor mărfuri, preţurile în 

construcţii, costul produselor agricole, numărul de 

populaţie în unele localităţii ale republicii, etc.; 

122 (17,28%) – solicitarea certificatelor despre: 

activitatea anterioară în sistemul statisticii de stat şi 

salariul primit pentru calcularea sau recalcularea 

pensiei, modificarea sistemului.  

Adresările cetăţenilor se examinează, de regulă, 

imediat sau în termeni restrînşi (la solicitarea 

petiţionarului), în conformitate cu Legea nr. 982 din 

11.05.2000 „Privind accesul la informaţie”, Legea nr 

412 din 09.12.2004 „Cu privire la statistica oficială”, 

Legea nr. 190 din 19.07.1994 „Cu privire la 

petiţionare”; Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 

31.03.1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
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ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile 

persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de 

stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

Republicii Moldova”. 

5) Asigurarea 

unui control 

intern eficient 

pentru a verifica 

respectarea 

legislaţiei la 

primirea, 

evidenţa, 

examinarea şi 

soluţionarea 

petiţiilor 

Permanent Cancelaria de Stat; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

încălcări 

depistate la 

primirea,  

evidenţa, 

examinarea şi 

soluţionarea 

petiţiilor; 

procent de 

adresări 

repetate; număr 

de sancţiuni 

aplicate 

MJ 

 În procesul înregistrării petiţiilor parvenite la 

Ministerul Justiţiei, nu au fost depistate 

careva încălcări. 

 61 de petiţionari (cu 23 de petiţii mai puţin 

decît în aceiaşi perioadă a anului trecut) au 

solicitat repetat  luarea de măsuri concrete în 

vederea soluţionării problemelor abordate. 

La nivelul autorităţilor administrative din 

subordine: 

În cadrul DAJ 

 la primirea, evidenţa, examinarea şi 

soluţionarea petiţiilor încălcări nu s-au 

depistat. 

În cadrul OCP 

 nu au fost depistate încălcări la primirea, 

evidenţa, examinarea şi soluţionarea 

petiţiilor.  

 Adresări repetate au fost din partea unui 

petiţionar practic pe aceleaşi fapte, însă cu 

unele circumstanţe noi, care au fost 

examinate conform competenţelor de către 

Oficiul central de probaţiune şi Inspectoratul 

General de Poliţie, fiind informat în termen 

legal şi în scris petiţionarul despre rezultatul 

examinării. 

În cadrul DIP,  

 nu au fost admise încălcări a termenului de 

examinare a petiţiilor.  

 În perioada de raport, în secretariatul 

Departamentului au parvenit 2837 petiţii, 

dintre care repetat 258, adică 9%.  

 De asemenea, la arhivarea petiţiilor în 

secretariat, acestea  sînt verificate în mod 

repetat, în vederea cercetării calităţii 

răspunsului, argumentelor elucidate precum 

şi a materialelor anexate 

Cancelarie-

Realizat 

CNAS-realizat 
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Cancelarie- În cadrul Secţiei petiţii şi audienţă a 

Cancelariei de Stat au fost primite la evidenţă -3612 

de petiţii; examinate în cadrul Cancelariei de Stat – 

622 petiţii. Toate examinate în termenii legali. Din 

numărul total (3612) la control au fost luate 274 

petiţii, dintre care 257 examinate în termen, 17 – în 

curs de examinare. 

ANCERTI- Au fost strict respectate normele legale 

din domeniu, atât în ceea ce priveşte primirea, 

înregistrarea şi urmărirea rezolvării petiţiilor, cât şi 

încadrarea în termenele prevăzute de lege şi 

expedierea răspunsurilor către petiţionari.  

Nu au fost constatate abateri disciplinare de la 

prevederile legale privind activitatea de soluţionare a 

petiţiilor. 

ARFC- Primirea, evidenţa, examinarea şi 

soluţionarea petiţiilor s-a efectuat în strictă 

conformitate cu prevederile Legii nr.982 din 

11.05.2000 ,,Privind accesul la informaţie”, Legii 

nr.412 din 09.12.2004 ,,Cu privire la statistica 

oficială”, Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la 

petiţionare, Decretul Preşedintelui Republicii 

Moldova nr.46.02.1997 privind asigurarea drepturilor 

cetăţenilor la petiţionare, Hotărîrea Guvernului nr. 

208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor 

privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la 

petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate 

organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi 

organizaţiilor, Hotărîrea Guvernului nr.1013 din 

12.09.2007 ,,Pentru aprobarea Planului de măsuri 

privind asigurarea dreptului la petiţionare, informaţie 

şi acces la justiţie”. 

În anul 2013 în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi 

Cadastru au fost depistate  încălcări  de examinare în 

termen a  petiţiilor, ca rezultat s-a  aplicat  sancţiune 

disciplină –mustrare unui funcţionar public. 

Din numărul total de 313 petiţii dintre care, 9 adresaţi 

au depus 39 petiţii  repetat. 

CNAS- Încălcări la primirea, evidenţa, examinarea şi 

soluţionarea petiţiilor nu au fost depistate. 
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Procentul de adresări repetate constitiuie 16,28 %. 

CNA- În scopul asigurări controlului prevăzut la 

acţiunea nr. 4.5.,  pe parcursul perioadei de gestiune 

s-a asigurat respectarea legislaţiei în vigoare la 

primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea 

petiţiilor în cadrul C.N.A., nefiind admise încălcări în 

domeniul respectiv. 

MAI- Asigurarea unui control intern eficient în 

scopul verificării respectării legislaţiei la primirea, 

evidenţa, examinarea şi soluţionarea petiţiilor, la 

nuvelul MAI, în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, această competenţă este 

atribuită Direcţiei documentare a MAI.  

Din totalul de 11259 de petiţii înregistrate, 247 petiţii 

(2,2 %) au fost adresate repetat, din motiv că, 

concluziile în răspunsurile expediate petiţionarilor au 

fost formulate superficial, fără a conţine explicaţii 

referitoare la toate problemele abordate. Încălcări la 

primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea 

petiţiilor nu au fost relevate. Nici un angajat al MAI 

nu a fost sancţionat pentru tergiversarea examinării 

petiţiilor. 

Direcţia documentare a MAI în permanenţă 

conlucrează cu entităţile ministerului, în scopul 

perfecţionării continue a activităţii de secretariat şi 

sporirii controlului asupra rezolvării în termen a 

documentelor şi al petiţiilor. 

MTIC- Evidenţa petiţiilor parvenite în adresa MTIC 

se efectuează în baza unui program automatizat „e-

Management”, apoi, conform rezoluţiei conducerii se 

remit executorilor, spre examinare şi executare, cu 

indicarea termenelor de executare. Petiţionarii sunt 

informaţi despre rezultatele examinării şi soluţionării 

problemelor abordate. În răspunsurile adresate 

petiţionarilor se indică şi normele respective ale 

legislaţiei pe care se bazează acestea. 

 Examinarea, analiza şi generalizarea 

informaţiei privind soluţionarea problemelor abordate 

în petiţiile cetăţenilor, luarea unor măsuri concrete de 

lichidare operativă a neregulilor şi sancţionarea 

angajaţilor pentru nerespectarea imperativelor 
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legislaţiei, controlul executării petiţiilor, precum şi 

audienţa cetăţenilor privind problemele ce ţin de 

activitatea subdiviziunilor structurale ale MTIC se 

efectuează în conformitate cu art.52 din Constituţia 

Republicii Moldova, Legea nr. 190-XIII din 

19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, Hotărîrea 

Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995 „Pentru 

aprobarea instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de 

secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, 

adresate organelor de stat, întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova”  

Au parvenit 423 petiţii ale cetăţenilor, inclusiv 21 

adresări prin intermediul poştei electronice. 

De la Parlament şi Secretariatul Parlamentului au 

parvenit 72 petiţii ale cetăţenilor, de la Aparatul 

Preşedintelui 10 petiţii, iar de la  Cancelaria de Stat 

au fost recepţionate 63 petiţii. Nemijlocit de la 

cetăţeni şi agenţi economici au fost recepţionate 278 

de petiţii.  

 

2% de petiţii repetate, din motivul că petiţionarul 

remite acelaşi text în mai multe instituţii de resort, 

care mai apoi sunt reexpediate MTIC după 

competenţă. 

MAp - Pe parcursul perioadei de raportare nu au fost 

înregistrate încălcări diminuat la primirea, evidenţa, 

examinarea şi soluţionarea petiţiilor. Procentul de 

adresări repetate ale petiţiilor–1.50 % 

BNS- În decursul anului nu au fost depistate încălcări 

la primirea, evidenţa, examinarea şi soluţionarea 

petiţiilor, cît priveşte adresări repetate nu au fost pe 

parcursul anului. 

6) Elaborarea de 

către  

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale a 

listelor de 

informaţii de 

interes public ce 

Anual 

 

 

Cancelaria de Stat; 

 autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Liste ale 

informaţiilor 

obligatorii de 

interes public 

elaborate  

şi plasate pe 

paginile web 

 

MC- Pe parcursul aluni ale anului 2012 au fost 

elaborate  şi plasate pe site-ul Ministerului Culturii 

următoarele proiecte: Legea  culturii,  Legea privind 

protejarea monumentelor istorice,   proiectul Legii 

privind completarea şi modificarea Codului penal al 

Republicii Moldova nr.985 din 18.04.2002 şi a 

Codului contravenţional al Republicii moldova 

nr.218-XVI din 24.10.2008;Sunt în process de 

modificare şi completare : Legea cu privire la 

 

realizat 
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urmează a fi 

plasate 

obligatoriu pe 

paginile web ale 

acestora 

biblioteci, Legea privind meşteşugurile artistice 

populare; Legea cu privire la teatre, circuri şi 

organizaţii concertistice; Legea cu privire la 

cinematografie; 

Actele normative aflate în process de 

lucru:regulamentul cu privire la depozitul legal de 

publicaţii, Regulamentul privind utilizarea  

mijloacelor financiare pentru editarea cărţii naţionale; 

Regulamentul privind exportul şi importul valorilor 

culturale. Toate actele nominalizate 

Actele de reglementare ale ANRCETI. 

Proiectele actelor de reglementare al ANRCETI. 

Registrul (lista) furnizorilor şi titularilor de licenţe. 

Lista standardelor în domeniul telecomunicaţiilor şi 

tehnologiei informaţionale pe care Institutul Naţional 

de Standardizare le consideră pasibile de anulare. 

Lista permiselor tehnice eliberate de către ANRCETI 

pentru radioamatori.  

Lista furnizorilor cu putere semnificativă pe pieţele 

relevante. 

ARFC- Pe pagina web : www.argc.gov.md  au fost 

plasate listele persoanelor autorizate : Lista evaluatori  

şi Lista inginerilor cadastrali 

CNAS- Lista de informaţii de interes public a fost 

elaborată  şi plasată pe pagina web al CNAS. 

CNA- Conform  acţiunii 4.6., s-a elaborat şi plasat pe 

pagina web a C.N.A. www.cna,md lista informaţiilor 

de interes public, care cuprind 22 categorii de 

informaţii de interes public, după cum urmează: 

• Organizarea, structura, bugetul, uniforma, 

simbolurile şi informaţia de contact privind C.N.A. şi 

subdiviziunile teritoriale. 

• Conducerea C.N.A. şi subdiviziunilor 

structurale. 

• Declaraţiile anuale de venit ale conducerii 

C.N.A.. 

• Graficul audienţei cetăţenilor.  

• Procedura şi drepturile cetăţenilor la 

petiţionare. 

• Cadrul legal şi normativ naţional, european şi 

internaţional privind activitatea de prevenire şi 
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combatere a actelor de corupţie şi celor conexe, 

spălării banilor şi finanţării terorismului. 

• Documentele de politici naţionale, sectoriale 

în domeniile de prevenire şi combatere a actelor de 

corupţie şi celor conexe, spălării banilor şi finanţării 

terorismului. 

• Proiectele de acte legislative şi normative 

elaborate de C.N.A. şi supuse consultării publice. 

• Acordurile şi memorandumurile încheiate de 

către C.N.A. cu organele similare ale altor state şi 

organismele internaţionale, activităţile de cooperare 

realizate, datele de contact ale acestora. 

• Materialele statistice şi analitice privind 

activitatea de combatere a actelor de corupţie şi celor 

conexe, spălării banilor pregătite de către 

subdiviziunile Centrului. 

• Rapoartele organizaţiilor internaţionale 

privind activitatea anticorupţie în Republica 

Moldova. 

• Rapoartele de expertiză anticorupţie. 

• Studiile analitice şi rezultatele sondajelor 

privind fenomenul corupţiei. 

• Rapoartele privind realizarea Strategiei 

naţionale anticorupţie. 

• Rapoartele privind realizarea Strategiei 

naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor 

şi finanţării terorismului. 

• Activităţile privind cooperarea cu Consiliul 

Civil şi organizaţiile nonguvernamentale. 

• Activitatea Colegiului C.N.A.. 

• Fabulele infracţiunilor depistate de către 

subdiviziunile speciale ale C.N.A.. 

• Drepturile cetăţenilor aferente activităţilor 

desfăşurate de subdiviziunile C.N.A.. 

• Achiziţiile publice. 

• Sistemul de management şi control intern. 

• Funcţiile vacante, cerinţele faţă de candidaţi, 

procedura de selectare şi angajare în subdiviziunile 

C.N.A.. 

MAI- Întru executarea subacţiunii 2.2 a Planului 

concretizat al MAI privind implementarea Planului 
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de acţiuni pentru o Guvernare Deschisă pe anii 2012-

2013, aprobat prin ordinul MAI nr. 161 din 

22.05.2012 a fost elaborat Catalogul de Date 

Guvernamentale cu Caracter Public, aprobat prin 

ordinul MAI nr. 199 din 20.06.2012 şi este publicat 

pe pagina web oficală a MAI: www.mai.gov.md la 

compartimentul – Informaţii şi analize.  

  Actualizarea informaţiei din seturile de date se face 

lunar, precum şi plasarea seturilor de date noi 

conform graficului din Catalog.  

  La moment, MAI dispune de 98 seturi de date 

plasate pe portalul: www.date.gov.md, dintre care: 4 

seturi reprezintă - Hărţi interactive, ce se actualizează 

la necesitate, 11 seturi – actualizate trimestrial şi 83 

seturi – lunar. 

MTIC- Unul din principiile de care se ghidează 

MTIC în desfăşurarea activităţii sale ţine de 

asigurarea transparenţei procesului decizional. În 

perioada de raport, MTIC şi-a consolidat eforturile în 

asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi 

adoptare a deciziilor în conformitate cu prevederile 

Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind 

transparenţa în procesul decizional şi Hotărârii 

Guvernului nr.96 din 16.02.2010 cu privire la 

acţiunile de implementare a legii menţionate. 

În scopul facilitării accesului tuturor părţilor 

interesate la informaţia privind procesul de elaborare 

şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială a 

MTIC funcţionează un compartiment dedicat 

transparenţei decizionale. Proiectele supuse 

consultărilor publice sunt plasate pe pagina web a 

MTIC  şi redirecţionate direct pe portalul 

guvernamental www.particip.gov.md prin 

intermediul instrumentului „Modulul de participare”. 

Lista informaţiilor obligatorii de interes public:  

1.Normele de reglementare. 

2. Consultări publice. 

3. Modul de participare. 

4. Planuri şi rapoarte 

MAp - Este elaborată Lista informaţiilor de interes 

public elaborate şi plasate pe pagina Web 
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Cancelarie- În scopul asigurării transparenţei 

decizionale, eradicării corupţiei şi sporirii accesului 

la informaţie, datele de interes public ce sunt plasate 

obligatoriu pe pagina web a autorităţilor 

administraţiei publice centrale se face în conformitate 

cu Hotărîrea Guvernului nr.188 din 3.04.2012 privind 

paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei 

publice în reţeaua Internet.  

Totodată, în vederea gestionării mai bune a datelor 

privind asistenţa externă, respectiv proiecte, 

programe şi alte forme de asistenţă oferite de către 

partenerii de dezvoltare, în autorităţile administraţiei 

publice centrale din Republica Moldova a fost 

pilotată platforma de stocare şi prelucrare a datelor 

privind asistenţa externă AMP (Aid Management 

Program). Platforma va fi lansată oficial pe 27 

ianuarie curent. 

BNS- Informaţia de interes public de pe pagina 

oficială se plasează conform Programului lucrărilor 

statistice care este aprobat anual de Guvernul 

Republicii Moldova. 

7) Plasarea şi 

actualizarea 

informaţiei de 

interes public pe 

paginile web ale 

autorităţilor 

publice 

Săptămînal Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

proiecte, 

informaţii 

plasate pe 

pagina web; 

data ultimei 

actualizări; 

număr de 

accesări 

ANCERTI- A supus consultărilor publice prin 

intermediul paginii sale web 54 de proiecte de 

hotărâri ale Consiliului de Administraţie. 

Toate consultările şi şedinţele publice ale Consiliului 

de Administraţie au fost anunţate pe pagina web a 

ANRCETI prin materiale informative care au cuprins 

sinteza conţinutului proiectelor, argumentarea 

necesităţii adoptării lor, date despre documentele care 

le însoţesc, sinteze ale recomandărilor prezentate de 

părţile interesate pe marginea proiectelor consultate. 

Pagina web oficială a ANRCETI arată că în anul 

2013, aceasta a fost accesată lunar în medie de 11 mii 

de vizitatori. Numărul vizitatorilor unici care au 

accesat pagina de Internet a ANRCETI a alcătuit 67,4 

mii, iar numărul total al vizitatorilor a însumat peste 

131,8 mii. 

Ultima actualizare – 18.01.2014. 

ARFC- În anul 2013 Agenţia Relaţii Funciare şi 

Cadastru a plasat pe pagina web 76 proiecte actelor 

normative, noutăţi - 50,   ultima data pagina a fost  

Realizat 

MC-90% 
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actualizată la 30.12.2013, informaţie despre numărul 

de accesări lipseşte, prezentarea  va pute fi prezentată 

după elaborarea unei noi versiuni a paginei web.; 

CNAS- Pe parcursul anului 2013 pe pagina oficială 

web al CNAS au fost plasate 99 informaţii, data 

ultimei actualizări în anul 2013 – 30 decembrie. 

Număr de accesări – 561.501. 

CNA- Întru executarea acţiunii 4.7., în perioada de 

raport, pe pagina web a C.N.A. au fost plasate 1215  

informaţii de interes public. 

M.C- Anunţuri privind iniţierea elaborării actelor 

normative şi legislative, 

Organizarea consultărilor publice; 

Proiecte de acte legislative şi normative elaborate,  

Elaborate Propuneri de Politici Publice în domeniul 

teatrelor, muzeelor;:regulamente, agenda culturală 

pentru fiecare lună, anunţuri privind organizarea 

concursurilor de angajare în muncă, communicate de 

presă  şi altele. Ultima actualizare, de exemplu la 

directoriul “Transparenţa în procesul decisional”, la 

“Noutăţi” pe data de 23.10.2013. 

MTS- Au fost efectuate 20 postari  

1.Anunturi despre initierea consultarii publice - 10 

postari 

2.Proiecte de acte legislative - 3 postari    

3.Proiecte de Hotărîri de guvern -7 postari La 

moment sit-ul nu dispune de contor de vizualizari Se 

lucrează cu Centrul de Guvernare Electronică  la 

noua versiune a paginii web a Ministerului 

Tineretului şi Sportului care va include şi acest 

control. 

MAI- Ultima actualizare a informaţiei pe pagina 

www.mai.gov.md –  a fost la data 31.12.2013, 

numărul accesărilor site-ului – 8.296.880 ori. 

În scopul asigurării funcţionării bannerului 

”Transparenţa decizională” a paginii web a MAI au 

fost plasate următoarele: 

- anunţuri privind organizarea consultării publice” – 

87 proiecte în limba de stat; 

- rapoartele anuale privind transparenţa în procesul 

decizional” – raportul pentru anul 2012. 
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În scopul actualizării şi întreţinerii paginii web-

oficiale a MAI în reţeaua Internet, au fost întreprinse 

următoarele măsuri:  

- au fost plasate 15 note informative în limba de stat 

şi 4 note informative în limba rusă;  

- au fost publicate 88 licitaţii publice în rubrica 

„Achiziţii publice”– în limba de stat şi rusă;  

- a fost actualizată informaţia despre activitatea  

următoarelor subdiviziuni: Direcţia generală resurse 

umane, Serviciul protecţie a datelor cu caracter 

personal, Direcţia relaţii publice, Direcţia 

documentare, Direcţia audit intern, Serviciul 

tehnologii informaţionale, Serviciul securitate internă 

şi combatere a corupţiei şi Serviciul medical în limba 

de stat şi rusă.  

La compartimentul „Informaţii şi analize” au fost 

adăugate 2 rubrici noi: „Studii, evaluări, analize” 

fiind plasat un studiu şi „Declaraţia privind buna 

guvernare” în limba de stat. 

A fost adăugată informaţia privind declaraţia pe venit 

pentru anul 2012 a dlui ministu Dorin Recean în 

limba de stat, precum şi biografiile dlui viceministru 

Veaceslav Ceban şi dlui Serghei Diaconu, precum şi 

declaraţiile pe venit pentru anul 2012, în limba de 

stat. 

La compartimentul „Programe şi Strategii”, la rubrica 

„Rapoarte de monitorizare şi evaluare” a fost plasat 

Raportul de evaluare a activităţilor desfăşurate de 

MAI pe parcursul anului 2012; deasemenea la rubrica 

„Strategia naţională anticorupţie” a fost plasat 

Raportul despre progresele înregistrate şi dificultăţile 

întîmpinate în procesul de realizare a Planului de 

acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a 

Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 pe 

parcursul anului 2012, inclusiv pînă la data de 

14.04.2013 şi pînă la data de 12.07.2013 în limba de 

stat.  

La compartimentul „Informaţii şi Analize” a fost 

plasată analiza infracţiunilor în limba de stat şi rusă şi 

tabelul statistic pentru lunile ianuarie – noiembrie 

anul 2013.  
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În compartimentul „Persoane în căutare” au fost 

scoase din lista persoanelor anunţate în căutare - 

1246 persoane. 

 În compartimentul „Colaborare internaţională” la 

rubrica „Tratate în curs de negociere” au fost plasate 

12 proiecte în limba de stat, iar in rubrica „Tratate 

semnate” – 13 tratate în limba de stat. 

În rubrica „Funcţii vacante/Funcţii publice” a fost 

anunţat concursul pentru 73 funcţii publice vacante, 

concomitent fiind excluse 26 anunţuri pentru 

ocuparea funcţiilor publice vacante. 

În rubrica „Funcţii vacante/Funcţii atestate” a fost 

anunţat concursul pentru 11 funcţii vacante 

poliţieneşti, concomitent fiind excluse 4 anunţuri 

pentru ocuparea funcţiilor vacante poliţieneşti. 

De asemenea, a fost actualizată informaţia la 

compartimentul „Audienţa cetăţenilor” în limba de 

stat şi rusă. 

Din banner-ul „Sondaj. Părerea ta contează!” au fost 

excluse următoarele sondaje: „Comportamentul 

poliţistului în relaţiile cu cetăţenii”, „Relaţia poliţiei 

cu mass-media şi importanţa pentru societate” şi 

„Disponibilitatea cetăţenilor de a comunica poliţiei  

despre ilegalităţile la care au fost martori” în limba 

de stat şi actualizată informaţia pentru sondajul: 

„Corupţia în rîndul personalului MAI” în limba de 

stat. 

MTIC- Pe pagina web a MTIC la compartimentul 

„Transparenţa” au fost plasate proiecte de acte 

legislative şi normative şi proiecte de Ordine ale 

MTIC în vederea consultărilor publice. Toate 

proiectele de decizii supuse consultărilor publice au 

fost redirecţionate şi pe portalul guvernamental 

www.particip.gov.md creat pentru implicarea mai 

activă a societăţii civile şi mediului de afaceri. A fost 

desfăşurată o  activitate intensă cu părţile interesate 

pentru dezbaterea propunerilor, sugestiilor şi 

recomendărilor parvenite la proiectele de decizii 

elaborate prin intermediul întrevederilor, meselor 

rotunde, mesaje electronice.  

O atenţie sporită a fost acordată atragerii surselor 
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mass-media către mediatizarea activităţii şi 

evenimentelor organizate de MTIC. Cu regularitate, 

către reprezentanţii presei au fost expediate 

comunicate de presă şi invitaţii de participare la 

diverse conferinţe, tematica acestora reprezentând 

interes sporit pentru societate. Pe pagina web a MTIC 

au fost publicate comunicatele de presă care 

promovau fiecare eveniment: întruniri oficiale, 

seminare, consultări publice, foruri şi altele la care au 

fost prezenţi reprezentanţi ai MTIC. Toate articolele 

au fost însoţite şi de galerii foto. Pentru asigurarea 

transparenţei, au mai fost publicate  planurile şi 

rapoartele cu privire la activitatea MTIC. 

Pe parcursul anului 2013, pagina web oficială a 

MTIC www.mtic.gov.md a fost accesată de 368 225 

de ori şi au fost publicate 167 de comunicate de 

presă. Din numărul total de accesări, 56 928 sunt 

vizitatori unici. Totodată, la rubrica Digest ICT au 

fost publicate peste 400 de articole care au înregistrat 

mai mult de 3500 de accesări 

            A fost desfăşurate 76 de întruniri cu 191 de 

participanţi pentru dezbaterea propunerilor, 

sugestiilor şi recomendărilor parvenite la proiectele 

de decizii. Au fost recepţionate 1073  de recomandări 

din ele  incluse in proiectele de decizii 761. 

Pe parcursul anului 2013 au fost consultate 33 de 

proiecte de acte legislative şi normative dintre ele 21 

aprobate. 

Ultima actualizare a site-ului www.mtic.gov.md a 

fost pe 29 ianuarie 2014. 

MF- au fost publicate pe pagina web a  Ministerului 

Finanţelor 47  proiecte de acte normative, dintre care 

8 proiecte de legi, 27 proiecte de hotărîri de Guvern 

(inclusiv 7 proiecte de hotărîri de Guvern publicate 

de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat), 7 

proiecte de ordin, 1 proiect a Standardelor Naţionale 

de Contabilitate, 1 proiect al Recomandărilor 

metodice privind tranziţia la noile standarde naţionale 

de contabilitate, 1 proiect de Plan general de conturi 

contabile, 1 proiect al Regulamentului privind 

evidenţa cotizaţiilor şi donaţiilor partidelor politice. 
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- au fost actualizate, pe parcursul anului 2013, cu 

ultima actualizare-ianuarie 2014,  529 informaţii, 

publicate - 612, excluse - 225 informaţii.      

             

 - au fost înregistrate, zilnic, în medie, 7000 de 

accesări. 

 

MAP- Pe situl Ministerului apărării sunt amplasate 

informaţii de interes public cu actualizarea zlilnică şi 

anume: 

- transparenţa decizională; 

- funcţiile vacante; 

- achiziţii publice; 

- comunicatele informative ş.a. 

BNS- Informaţia de interes public de pe pagina 

oficială se plasează conform Programului lucrărilor 

statistice care este aprobat anual de Guvernul 

Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Asigurarea 

transparenţei în 

procesul de 

acordare a 

licenţelor de 

emisie 

Permanent Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Număr de 

publicaţii pe 

pagina web; 

număr de 

solicitări; 

barometru de 

opinie publică 

CCA-- Pe parcursul anului 2013, au fost convocate 

31 de şedinţe publice, în cadrul cărora au fost 

adoptate 223 de decizii, care au fost publicate pe 

pagina-web a CCA şi în „Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova”. 

- CCA a eliberat 22 de licenţe de emisie şi 13 

autorizaţii de retransmisie, şi a declarat nevalabile 18 

licenţe de emisie şi 14 autorizaţii de retransmisie. 

- La 1 ianuarie 2014, în Republica Moldova erau 

înregistraţi 236 de deţinători de licenţe şi autorizaţii 

de retransmisie. 

- Au fost eliberate 8 autorizaţii de retransmisie dintre 

care: 7 pentru studiouri TV cu emisie prin cablu 

pentru următorul termen de activitate şi 1 studio TV 

prin cablu nou. 

- CCA a retras 13 autorizaţii de retransmisie: 8 – din 

iniţiativa titularilor, 4 - ca urmare a reperfectării şi 1 

– pentru lipsa de activitate. Totodată, la iniţiativa 

titularului a fost retrasă o licenţă de emisie prin 

CCA-actiuni 

realizate 
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5 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

activităţii 

mijloacelor 

de informare 

în masă 

 

 

 

sistemul MMDS. 

- În 2013, CCA a desfăşurat 2 concursuri pentru 

utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV 

disponibile şi disponibilizate. În concursul anunţat de 

către CCA prin Decizia nr.189 din 28 decembrie 

2012 bilanţul căruia a avut loc la 04 martie 2013 

(Decizia nr.27) s-au înscris 7 solicitanţi, dintre care 6 

– pentru extinderea ariei de emisie şi 1 – pentru 

crearea unei instituţii audiovizuale noi. Au fost 

solicitate 6 frecvenţe radio şi 4 canale TV. Astfel: 5 

licenţe de emisie au fost modificate prin extinderea 

razei de emisie. În concursul anunţat de către CCA 

prin Decizia nr.126 din 26 iulie 2013 bilanţul căruia a 

avut loc la 26 septembrie 2013 (Decizia CCA nr.160) 

s-au înscris 6 solicitanţi, dintre care 5 – pentru 

extinderea ariei de emisie şi 1 – pentru crearea unei 

instituţii audiovizuale noi. Au fost solicitate 4 

frecvenţe radio şi 1 canal TV. Astfel: 2 licenţe de 

emisie au fost modificate prin extinderea ariei de 

emisie. 

- Pe parcursul perioadei de referinţă, Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului a retras 3 licenţe de 

emisie. 

2) Evaluarea 

cadrului 

normativ privind 

acreditarea 

jurnaliştilor 

străini  

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

Cadru normativ 

reexaminat şi, 

 după caz, 

amendamente la 

legislaţie 

elaborate  

Proiectul noului Regulament se află în procesul de 

definitivare urmând a fi avizat de către instituţiile 

naţionale. 

Realizat 

3) Revizuirea 

cadrului 

legislativ ce 

reglementează 

activitatea 

mijloacelor de 

informare în 

masă prin 

prisma 

standardelor 

internaţionale 

Anul 2013 Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Consiliul de Presă 

 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

amendamente la 

legislaţie 

propuse 

CCA- Pe parcursul anului 2013 nu au fost adoptate 

modificări sau completări nici în Codul 

audiovizualului, nici în Statutul Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului. Totodată, CCA a 

examinat şi a avizat proiecte de acte legislative şi 

normative printre care şi: 

- proiectul Legii pentru completarea Codului 

contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI 

din 24 octombrie 2008 (prin care se propune 

completarea codului cu un articol ce va prevedea 

răspunderea pentru difuzarea informaţiei cu impact 

negativ asupra copiilor şi/sau încălcarea prevederilor 
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legislaţiei privind protecţia copiilor împotriva 

impactului negativ al informaţiei); 

- proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative”, parvenit de la 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 

(esenţa proiectului: sancţionarea radiodifuzorilor 

pentru neasigurarea accesului persoanelor cu 

dezabilităţi la emisiuni televizate de importanţă 

majoră şi de actualităţi); 

- proiectul hotărîrii de Guvern privind proiectul de 

lege cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de 

dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova 

Digitală 2020”; 

- Proiectul hotărîrii Guvernului parvenit de la 

Cancelaria de Stat „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Sistemului informaţional automatizat „Registrul 

funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici”; 

- Proiectul Legii parvenit de la Cancelaria de Stat 

„privind politicile lingvistice în Republica Moldova”; 

- Proiectul Legii privind modificarea şi completarea 

unor acte legislative (iniţiativa legislativă nr. 461 din 

15 noiembrie 2013: instituirea cronometrării în cazul 

difuzării spoturilor publicitare de către posturile de 

televiziune), înaintat spre avizare de către Cancelaria 

de Stat; 

- Iniţiativa legislativă nr. 240 din 12 iunie 2013, prin 

care se propune modificarea şi completarea Codului 

audiovizualului, în privinţa asigurării transparenţei 

proprietăţii în domeniul audiovizualului. 

În 2013, CCA a adoptat şi următoarele decizii 

normative: 

- Prin Decizia nr.98 din 13.06.2013, „Privind lista 

serviciilor de programe televizate permise pentru 

retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova 

conform art. 29, alin. (6) şi (7) din Codul 

Audiovizualului” s-a stabilit lista serviciilor de 

programe televizate permise pentru retransmisie pe 

teritoriul Republicii Moldova de către distribuitorii 

de servicii. 
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- Prin Decizia nr.118 din 11.07.2013 a fost modificat 

art. 2 al Deciziei CCA nr. 51 din 12.04.2007, 

conform căruia a fost stabilit: ”Ponderea creaţiilor 

muzicale autohtone în serviciile de programe TV 

specializate în domeniul muzicii şi în serviciile de 

programe ale celorlalte posturi TV care difuzează 

clipuri muzicale, va constitui nu mai puţin de 30 % 

din volumul total al emisiei muzicale, cu distribuire 

uniformă pe parcursul zilei de emisie”. 

- Prin Decizia nr.174 din 15.11.2013 s-a stabilit că 

„Distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia 

Republicii Moldova vor include cu titlu gratuit în 

oferta serviciilor de programe retransmise postul de 

televiziune TVR”. Prin art. 2 s-a decis de „a aloca 

postului de televiziune TVR un slot din multiplexorul 

experimental pentru transmisia digitală terestră, 

amplasat în Chişinău, Chişinău, gestionat de 

Întreprinderea de Stat „Radiocomunicaţii”. 

4) Efectuarea 

unui studiu 

privind calitatea 

implementării 

cadrului 

legislativ ce 

reglementează 

activitatea mass-

mediei din 

perspectiva 

reflectării 

volumului de 

emisie rezervat 

programelor în 

limbile 

minorităţilor 

naţionale 

Anul 2013 Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice a 

Parlamentului 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

amendamente la 

legislaţie 

elaborate 

 Nerealizat 
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5) Întreprinderea 

de măsuri pentru 

a proteja mass-

media 

independentă şi 

a garanta 

libertatea de 

exprimare şi de 

informare 

Permanent Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Număr de cazuri 

de intimidare a 

jurnaliştilor; 

număr de petiţii 

/plîngeri depuse; 

număr de 

sancţiuni 

aplicate 

MAI- Pe parcursul anului 2013 în adresa MAI nu au 

parvenit informaţii referitoare la cazurile de 

intimidare a jurnaliştilor de către angajaţii MAI. 

 

PG- În perioada anului 2013 organele de urmărire 

penală au fost sesizate în 8 cazuri despre pretinse 

infracţiuni privind intimidarea jurnaliştilor,  din ele în 

următoarele 5 cazuri a fost pornită urmărirea penală.  

La 25.08. 2013 inspectoratului de poliţie al raionului 

Criuleni a pornit urmărirea penală în baza art.1801 

alin.(3)  lit.a) din Codul penal, în temeiul bănuielii 

rezonabile privind comiterea de către primarul 

s.Cimişeni a acţiunilor de împiedicare a activităţii 

legitime a jurnaliştilor, în incinta casei de cultură din 

localitate, cu ameninţarea aplicării violenţei asupra 

reporterului postului de televiziune „Jurnal TV” şi a 

operatorului aceluiaşi post de televiziune, însoţită de 

lovituri cu pumnii peste camera de luat vederi a  

numiţilor. La 07.10.2013 cauza penală a fost 

expediată în Judecătoria Criuleni pentru examinare în 

fond. Examinarea cauzei în instanţă nu este 

finalizată.  

La 19.07.2013 Procuratura mun. Chişinău a pornit 

urmărirea penala in baza art.155 Cod penal - 

ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a 

integrităţii corporale, în temeiul sesizării jurnalistului 

V.A. Năstase, despre ameninţarea sa cu omor şi 

vătămare gravă a sănătăţii. La cauză penală 

menţionată a fost conexată şi cauza, pornită de către 

Procuratura Generala,  în baza art. 1801 alin. (3) lit. 

a) Cod penal, pe aceleaşi fapte.  În prezent urmărirea 

penala continuă, fiind exercitată de către în secţia 

exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale 

Procuraturii Generale. 

 La 19.07.2013 Procuratura Generala a început 

urmărirea penală în baza art.155 Cod penal la 

demersul AO Transparancy-International Moldova 

privind cazul de ameninţare şi intimidare a 

jurnaliştilor Vasile Năstase şi Constantin Cheianu si 

Bogdan Ţîrdea. Urmarirea penala continuă. 

 La 28 iunie 2013 Inspectoratul general de politie a 

Acţiune  

realizată  
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pornit urmărirea penală conform elementelor 

infracţiunii, prevăzute de  art.155 Cod penal, pe 

faptul că în perioada lunii iunie 2013, persoane 

necunoscute, prin intermediul serviciului „websms”, 

precum şi altor mijloace de comunicare electronice, 

cu bună-ştiinţă şi rea voinţă, în mod repetat, au 

expediat mesaje credibile cu ameninţări cu omor ori 

vătămarea gravă a integrităţii corporale sau sănătăţii 

lui Bogdan Ţîrdea şi a membrilor familiei sale.   În 

prezent cercetările pe dosar continuă.  

In perioada de referinţă în trei cazuri au fost dispuse 

hotărâri de neîncepere a urmăririi penale pe fapte de 

intimidare a jurnaliştilor. 

Urmărirea penala a fost finalizată într-o cauză penală, 

cu expedierea cauzei penale în judecata. 

De către Procuratura raionului Şoldăneşti la 

06.09.2013 a fost expediată în Judecătoria Şoldăneşti 

pentru examinare cauza penală, pornită la 19.07.2012 

în baza art.287 alin.(2) lit.b) din Codul penal, în 

temeiul bănuielii rezonabile privind comiterea 

acţiunilor de huliganism în privinţa corespondenţilor 

postului de televiziune „ PRIME  TV” L.A. şi P. P., 

însoţite de maltratarea acestora de către Ch. V. şi 

B.A..La moment cauza se află spre examinare în 

instanţa de judecată.  

 

3. Consolidarea justiţiei şi a instituţiilor pentru protecţia drepturilor omului 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

b) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ; 

c) hartă a dislocării instanţelor judecătoreşti optimizată şi număr de judecători optimizat; 

d) instanţe judecătoreşti reorganizate şi consolidate; 

e) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

f) pagini web funcţionale ale instanţelor judecătoreşti; 

g) sistem de probaţiune funcţional. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

accesului la 

justiţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Efectuarea 

unui studiu de 

oportunitate 

privind 

optimizarea 

hărţii dislocării 

instanţelor 

judecătoreşti în 

scopul 

consolidării 

capacităţilor 

instituţionale ale 

instanţelor şi 

privind 

eficientizarea 

numărului de 

judecători  

Anul 2013 Ministerul Justiţiei 

 

Studiu efectuat; 

hartă a 

instanţelor 

judecătoreşti 

optimizată; 

număr de 

judecători 

optimizat 

 Studiului de oportunitate cu privire la 

optimizarea hărții dislocării instanțelor 

judecătorești” a fost realizat ealizat de 

Centrul de Resurse Juridice din Moldova. 

 

 Studiul reprezintă activitate din Strategie de 

Reformare a Sectorului Justiției (2011-2016) 

și au fost elabora de Centrul de Resurse 

Juridice, în cooperare cu Ministerul Justiţiei 

şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

Realizarea studiilor a fost ghidată de expertul 

internațional Jesper Wittrup, iar publicarea 

acestora a fost posibilă datorită susținerii 

financiare din partea Departamentului de Stat 

al Statelor Unite.   

 

realizat 

2) Elaborarea 

proiectului de 

lege pentru 

modificarea 

Legii privind 

organizarea 

judecătorească 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 Urmare a realizării studiului de oportunitate 

Ministerul Justiţiei în baza studiului în 

conlucrare cu Consiliul Superior al 

Magistraturi şi alte părţi interesate urmează 

să decidă privind modul de organizarea 

judecătorească şi ulterior să decidă asupra 

necesităţii de elaborare a proiectului de lege 

pentru modificarea Legii privind organizarea 

judecătorească.  

În curs de 

realizare 

7 

 

 

Asigurarea 

integrităţii şi 

transparenţei 

sistemului 

judecătoresc 

 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

privind modul 

de funcţionare a 

sistemului 

judecătoresc 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Număr de 

informaţii 

accesibile pe 

panouri/pagini 

web;  

număr de 

materiale 

informative 

privind 

activitatea 

instituţiei  

CSM-  

 site-ul Consiliului a fost actualizat în 

permanenţă, fiind plasate pe pagina web a 

Consiliului 53 de comunicate de interes 

public, precum şi informaţii cu privire la 

activităţile desfăşurate de Consiliul Superior 

al Magistraturii, informaţii despre membrii 

Consiliului, etc.  

 Concomitent se publică informaţii cu privire 

la declanşarea concursurilor pentru suplinirea 

funcţiilor vacante de judecător, preşedinte, 

vicepreşedinte, precum şi funcţiilor publice 

vacante din cadrul Secretariatului Consiliului 

 



 53 

Superior al Magistraturii,  

proiectele de acte normative elaborate de 

Consiliul Superior al Magistraturii în procesul 

realizării reformei în sectorul justiţiei, pentru 

discuţii publice, precum şi alte informaţii de 

interes public. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar

ea 

prevederilor 

Convenţiei 

europene 

pentru 

apărarea 

drepturilor 

omului şi a 

libertăţilor 

fundamentale 

 

1) Ajustarea 

legislaţiei prin 

prisma 

hotărîrilor Curţii 

Europene a 

Drepturilor 

Omului în cauze 

privind 

Republica 

Moldova sau 

alte state 

Permanent Ministerul Justiţiei; 

Procuratura 

Generală; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Cadru legislativ 

revizuit; număr 

de amendamente 

elaborate 

MJ-  

 În prezent, grupul de lucru creat prin Ordinul 

Ministerului Justiţiei nr. 70 din 22 februarie 

2013 elaborează propuneri în vederea 

amendării legislaţiei procesual penale. 

 

CSM 

 Potrivit dispoziţiilor constituţionale, 

Consiliul Superior al Magistraturii nu face 

parte dintre autorităţile cărora li s-a conferit 

iniţiativă legislativă. Or, în vederea realizării 

corespunzătoare a funcţiilor sale, Consiliul 

Superior al Magistraturii aprobă doar acte 

normative întru executarea prevederilor 

legislaţiei din domeniul organizării şi 

funcţionării sistemului judecătoresc.  

 

 Totodată, CSM avizează proiectele de acte 

normative ce privesc activitatea autorităţii 

judecătoreşti, precum şi proiectele de ordine 

şi regulamente care se aprobă de ministrul 

justiţiei, în cazurile prevăzute de lege. 

 

Pe parcursul a. 2013 de către CSM au fost aprobate şi 

modificate un şir de regulamente referitoare la 

sistemul judiciar, publicate ulterior pe pagina web a 

CSM şi în Monitorul Oficial 

 

PG- Ajustarea legislaţiei naţionale la standardele 

internaţionale, inclusiv în domeniul drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, este un 

angajament primordial, asumat de Republica 

Moldova, în cursul european. 

Codul penal a fost modificat şi completat prin Legile 

realizat 
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nr.20 din 01.03.2013, nr.38 din 21.03.2013, nr.40 din 

21.03.2013, nr.43 din 23.03.2013, nr.53 din 

29.03.2013, nr.64 din 04.04.2013, nr.119 din 

23.05.2013, nr.145 din 14.06.2013, nr.270 din 

07.11.2013 şi nr.324 din 23.12.2013. Astfel, conform 

prevederilor Legii nr.40 din 21.03.2013 (M.O. 

91/280 din 20.04.2013), Codul penal a fost completat 

cu art.1801 (împiedicarea intenţionată a activităţii 

mass-media sau intimidarea pentru critică) şi art.1802 

(cenzura), în scopul asigurării implementării 

prevederilor art.10 (libertatea de exprimare) din 

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi a 

jurisprudenţei Curţii Europene în această materie. 

 La fel, au fost operate modificări şi 

completări ale Codului de procedură penală prin 

Legile nr.222 din 27.09.2013, nr.38 din 21.03.2013, 

nr.58 din 28.06.2013 şi nr.270 din 07.11.2013. O 

modificare esenţială prin prisma respectării art. 6§1 

CEDO (dreptul la un proces echitabil) a fost efectuată 

la art.64 alin.(2) pct.5) din CPP, prin faptul excluderii 

termenului de 6 luni, instituit în favoarea 

procurorului, în decursul căruia el putea să dispună 

amânarea aducerii la cunoştinţă a actului de 

recunoaştere în calitate de bănuit, atunci când în 

privinţa persoanei erau autorizate măsuri speciale de 

investigaţie de către judecătorul de instrucţie. 

 În vederea asigurării respectării art.8 din 

Convenţie (dreptul la respectarea vieţii private şi de 

familie), Codul contravenţional a fost modificiat şi 

completat prin Legea nr.233 din 11.10.2013 (în 

sepecial art. 741, 743 şi 78).  

 In toate cazurile proiectele de legi pentru 

modificarea si completarea actelor legislative au fost 

avizate de către Procuratura Generala, cu formularea 

propunerilor, sugestiilor si obiecţiilor de rigoare. 

CSM- Potrivit dispoziţiilor constituţionale, Consiliul 

Superior al Magistraturii nu face parte dintre 

autorităţile cărora li s-a conferit iniţiativă legislativă. 

Or, în vederea realizării corespunzătoare a funcţiilor 

sale, Consiliul Superior al Magistraturii aprobă doar 
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acte normative întru executarea prevederilor 

legislaţiei din domeniul organizării şi funcţionării 

sistemului judecătoresc.  

Totodată, CSM avizează proiectele de acte normative 

ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, precum 

şi proiectele de ordine şi regulamente care se aprobă 

de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege. 

Pe parcursul a. 2013 de către CSM au fost aprobate şi 

modificate un şir de regulamente referitoare la 

sistemul judiciar, publicate ulterior pe pagina web a 

CSM şi în Monitorul Oficial 

2) Examinarea 

legislaţiei, a 

practicilor altor 

state şi a 

jurisprudenţei 

Curţii Europene 

a Drepturilor 

Omului în 

vederea 

identificării unor 

reglementări 

similare în 

materie de 

antecedente 

penale şi 

determinarea 

efectului 

acestora asupra 

statutului 

persoanei 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Cadru legislativ 

revizuit; număr 

de ţări 

examinate din 

perspectiva 

reglementărilor 

similare; număr 

de amendamente 

elaborate 

MJ 

 A fost realizat un studiu prin care s-a 

examinat legislaţia, practica altor state 

(România, Franţa, Portugalia, Italia etc.) şi 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, în vederea identificării unor 

reglementări similare în materie de 

antecedente penale şi determinarea efectului 

acestora asupra statutului persoanei.  

 

 În special, au fost examinate unele cauze care 

au format jurisprudenţa CEDO în acest 

domeniu (de exemplu: cauza Alexandre v. 

Portugalia, Enea v. Italia etc.). Au fost   

reliefate reglementările Recomandării nr. R 

(84) 10 a Comitetului de Miniştri din 21 

iunie 1984, care pot servi drept bază pentru 

efectuarea unor modificări la nivel naţional, 

precum şi studiate reglementări ale altor state 

(de ex. Franţa). 

 

CSM 
În colaborare cu instituţiile indicate urmează a fi 

efectuat un studiu complex al practicilor altor state, 

precum şi a  jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului în vederea identificării unor 

reglementări similare în materie de antecedente 

penale şi determinarea efectului acestora asupra 

statutului persoanei. 

 

realizat 
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MAI- Pe parcursul anului 2013, în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne solicitări de asistenţă 

din partea Ministerului Justuţiei nu au parvenit. 

 

PG- Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, chestiunea incidenţei 

antecedentelor penale în cadrul procedurilor 

naţionale este examinată sub prisma principiului non 

bis in idem, afişat în art.4 Protocolul nr. 7 CEDO, 

care  interzice condamnarea penală a unei persoane 

de două ori pentru aceeaşi faptă, dar nu interzice 

aplicarea mai multor sancţiuni pentru aceeaşi faptă, 

cât timp acestea au scop diferit. De asemenea, în 

sensul expus de art.4 Protocol 7 CEDO, este interzisă 

sancţionarea unei persoane pentru un comportament 

pentru care a fost anterior condamnat sau achitat. 

       Chestiunea aplicării principiului non bis in idem, 

inclusiv în materie de antecedente penale şi 

determinarea efectului acestora asupra statutului 

persoanei, a fost examinat de Curtea de la Strasbourg 

în cauza relevantă Sergey Zolotukhin c. Federaţiei 

Ruse (cererea nr.14939/03), hotărârea Marii Camere 

din 10 februarie 2009, W.F. c. Austriei nr.38275/97 

ş.a. 

Procurorii au fost familiarizaţi cu această practică a 

Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 În ceea ce priveşte excluderea practicii vicioase de 

acordare nejustificată de către instanţele naţionale a 

sumelor de bani din bugetul de stat, pentru 

compensarea daunelor morale şi materiale pentru aşa-

numite pretinse încălcări ale art.6§1 CEDO, s-a 

indicat că potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, Convenţia nu garantează, ca 

atare, dreptul de a institui proceduri penale faţă de 

terţi, în sensul dreptului de acces la o instanţă, pe care 

articolul 6 din Convenţie îl asigură pentru oricine 

care doreşte să obţină o decizie judecătorească 

referitoare la drepturile sale civile. Acest drept nu se 

extinde şi asupra procedurilor penale iniţiate 

împotriva unui terţ, cu scopul de a asigura 

condamnarea lui. 
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 În concluzie, atunci când reclamanţii nu au fost 

niciodată puşi sub acuzare, ei neîntrunind calitatea de 

„persoană acuzată”, în sensul art. 6§1 CEDO din 

Convenţie, ci dimpotrivă au pretins calitatea de 

victimă a infracţiunii sau au fost recunoscuţi în 

calitate de parte vătămată / civilă în cadrul cauzelor 

penale, aceştia nu vor putea cere aplicabilitatea art. 

6§1 CEDO, sub aspectul tergiversării examinării 

procedurilor. 

Prin urmare, cererile de chemare în judecată, iniţiate 

de această categorie de reclamanţi, sunt 

incompatibile ratione materie cu dispoziţiile art.2 

alin.(1) din Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011, iar 

despre acest fapt s-a tras atenţie procurorilor 

teritoriali, specializaţi şi şefilor subdiviziunilor 

Procuraturii Generale, întru evitarea recunoaşterii 

implicite a acţiunilor reclamanţilor, înaintate în acest 

mod. S-a indicat că este necesar a se face diferenţiere 

între prevederile art. 6§1 şi art. 2 sau 3 (sub aspect 

procedural) din Convenţie, întru asigurarea 

respectării drepturilor victimelor (părţilor vătămate) 

în cadrul procedurilor penale naţionale şi dreptul lor 

de a pretinde despăgubiri pentru alegaţii de încălcare 

a drepturilor lor asigurate de CEDO şi legislaţia 

naţională. 

CSM- În colaborare cu instituţiile indicate urmează a 

fi efectuat un studiu complex al practicilor altor state, 

precum şi a  jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului în vederea identificării unor 

reglementări similare în materie de antecedente 

penale şi determinarea efectului acestora asupra 

statutului persoanei. 

3) Sporirea 

responsabilităţii 

persoanelor ale 

căror acţiuni au 

condus la 

încălcarea 

drepturilor 

omului prin 

înaintarea 

Permanent Procuratura 

Generală; 

Ministerul Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Număr de 

acţiuni în regres 

înaintate 

PG- În anul 2013 nu au fost înaintate acţiuni în 

ordine de regres în baza art. 17 al Legii cu privire la 

Agentul Guvernamental.  

       De la momentul intrării în vigoare a prevederilor 

art. 17 din Legea cu privire la Agentul 

Guvernamental şi până în prezent au fost iniţiate 10 

acţiuni în ordine de regres în privinţa persoanelor, 

care prin acţiunile /inacţiunile lor au condiţionat 

dispunerea achitării de către Curtea de la Strasbourg 

Actiune realizata 
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acţiunilor în 

regres conform 

legislaţiei în 

vigoare 

a sumelor de bani din bugetul de stat, conform 

hotărârilor/deciziilor adoptate în privinţa Republicii 

Moldova despre constatarea încălcărilor prevederilor 

CEDO. 

   Până în 01.01.2013 au fost admise definitiv 

5 acţiuni în sumă totală de 11120 Euro şi 40499 

MDL. 

  Din numărul acţiunilor intentate în 

ordine de regres, cele mai multe vizează constatările 

Curţii de la Strasbourg privind încălcarea art. 6§1 din 

Convenţie, sub aspectul neexecutării sau executării 

tardive a hotărârilor judecătoreşti naţionale, 

pronunţate în favoarea reclamanţilor.   

Totuşi, dacă în aparenţă este vădită răspunderea pe 

care o poartă fie executorul judecătoresc, fie 

conducătorul unităţii care urma să execute hotărârea 

(în special cele de executare imediată care privesc 

restabilirea reclamanţilor la serviciu şi retribuţia 

salariului pentru perioada de absenţă forţată), la 

pronunţarea deciziilor în aceste speţe, judecătorii 

invocă cel mai des ca temei de respingere – lipsa 

vreunei sentinţe de condamnare penală sau a unei 

decizii de tragere la răspundere contravenţională 

pentru neexecutarea intenţionată a hotărârilor 

judecătoreşti.  

În ceea ce priveşte tragerea la răspundere materială a 

magistraţilor, în ordine de regres, conform 

prevederilor legale naţionale menţionate supra, 

reiterăm despre existenţa unei singure proceduri, 

declanşate de Procuratura Generală privind 

acţionarea în ordine de regres în acest sens: 

        După pronunţarea la 26.06.2007 de către Curtea 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului a 

hotărârii în speţa TOCONO şi Profesorii Prometeişti 

c. Moldovei (cererea nr. 32263/03), în conformitate 

cu prevederile art.211 alin.(6) din Legea cu privire la 

statutul judecătorului, Procurorul General a înaintat 

Consiliului Superior al Magistraturii un demers 

privind acordul la înaintarea acţiunii în regres faţă de 

judecătorul V.Barbă. Prin hotărârea nr.97/5 din 

20.03.2008 Consiliul Superior al Magistraturii a 
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respins ca neîntemeiat demersul Procurorului General 

din 22.01.2008 privind acordul de tragere la 

răspundere materială a judecătorului. 

        Urmare analizelor efectuate la capitolul iniţierii 

procedurilor în ordine de regres în temeiul art.17 din 

Legea cu privire la Agentul Guvernamental, se 

constată o deficienţă a aplicabilităţii acestui 

mecanism prin prisma angajării răspunderii delictuale 

faţă de persoanele pretins culpabile de condamnarea 

statului la CEDO. Deficienţele se reflectă la capitolul 

definirii noţiunilor de intenţie sau culpă gravă 

prevăzute de art. 17 alin. 2 din Legea respectivă – 

noţiuni care nu sunt prevăzute de Codul civil la 

capitolul răspunderii delictuale – fapt care determină 

instanţele de judecată să admită acţiunile Procuraturii 

Generale doar în cazurile în care persoanele au fost 

condamnate penal sau sancţionate contravenţional. 

  În concluzie, mecanismul de acţionare în 

ordine de regres conform Legii cu privire la Agentul 

Guvernamental este unul ineficient în redacţia 

normelor invocate.  

  La 21.04.2011 a fost adoptată Legea privind 

repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin 

încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil 

a cauzei sau a dreptului la executarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătoreşti.  

        Scopul adoptării Legii nr.87 din 21 aprilie 2011 

a constat în crearea unui mecanism intern, în sensul 

art.13 din Convenţia Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (în 

continuare Convenţia), privind remedierea efectivă la 

nivel naţional a pretinselor încălcări ale art.6§1 

(dreptul la un proces echitabil) din Convenţie, sub 

aspectul încălcării termenelor rezonabile de judecare 

a cauzelor şi/sau de executare a hotărârilor 

judecătoreşti definitive în favoarea reclamanţilor. 

        În conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din 

Legea privind repararea de către stat a prejudiciului 

cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în 

termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen rezonabil a hotărârii 
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judecătoreşti,  instanţa de judecată care examinează 

în fond cauza, organul de urmărire penală, autoritatea 

implicată în proces sau, după caz, executorul 

judecătoresc ori autoritatea responsabilă de 

executarea hotărârii judecătoreşti, prezintă 

Ministerului Finanţelor un raport motivat privind 

modul de respectare a termenului rezonabil şi, după 

caz, dosarul sau o copie de dosar.  

Potrivit prevederilor Legii nr. 96 din 03.05.2012 

(publicată în M.O. nr. 135-141/443 din 06.07.2012), 

care a intrat în vigoare de la 06.10.2012, 

reprezentarea intereselor statului atât în faţa 

instanţelor judecătoreşti naţionale, cât şi calitatea de 

autoritate cu drept de sesizare privind întocmirea 

rapoartelor motivate a fost transferată de la 

Ministerul Finanţelor la Ministerul Justiţiei. 

În legătură cu faptul că după intrarea în vigoare a 

prevederilor Legii menţionate a fost atestat un număr 

crescând al adresărilor în judecată, depuse de 

persoanele care invocă tergiversarea, în special, a 

examinării procedurilor penale de către organele 

Procuraturii, iar Ministerul Finanţelor (actualmente 

Ministerul Justiţiei), la rândul său, solicita de fiecare 

dată prezentarea rapoartelor motivate, procurorilor 

teritoriali, specializaţi şi şefilor subdiviziunilor 

Procuraturii Generale le-a fost expediată Circulara 

nr.20-5d/2012-18 din 06.02.2012 privind 

aplicabilitatea art.6 § 1 din Convenţie în 

corespundere cu cele ale Legii nr. 87 din 21 aprilie 

2011. 

De asemenea, în scopul organizării eficiente a 

atribuţiilor Procuraturii Generale la examinarea 

sesizărilor Ministerului Justiţiei în ordinea art. 4 alin. 

(2) al Legii nr. 87 din 21.04.2011, la 11 ianuarie 2013 

Procurorul General a adoptat ordinul nr. 4/20. 

Ca şi date statistice, Procuratura Generală a întocmit 

5 rapoarte la solicitările Ministerului Justiţiei, în 

conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) al Legii nr. 

87 din 21 aprilie 2011. 

Procurorii teritoriali, specializaţi şi şefii 

subdiviziunilor de profil ai Procuraturii Generale au 
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fost familiarizaţi cu practica Curţii Europene a 

Drepturilor Omului în ceea ce priveşte delimitarea 

cazurilor când reclamanţii pot pretinde încălcarea 

dreptului la judecarea (urmărirea) unui proces în 

termen rezonabil şi excluderea pentru viitor a 

practicii vicioase de acordare nejustificată de către 

instanţele naţionale a sumelor de bani din bugetul de 

stat, pentru compensarea daunelor morale şi 

materiale pentru aşa-numite pretinse încălcări ale art. 

6§1 CEDO. 

CSM- Conform art. 17 din Legea cu privire la 

Agentul Guvernamental, intentarea acţiunii în regres 

în privinţa persoanelor, care prin acţiunile/inacţiunile 

lor au condiţionat dispunerea achitării de către Curtea 

de la Strasbourg a sumelor de bani din bugetul de 

stat, este o prioritate a Procurorului General. CSM la 

moment nu dispune de informaţii referitor la 

depunerea cărorva acţiuni în regres de către PG în 

perioada raportată în privinţa cărorva judecători. 

9 

 

Implementar

ea 

prevederilor 

Convenţiei 

ONU privind 

drepturile 

persoanelor 

cu 

dizabilităţi 

 

1) Realizarea 

unui studiu 

privind situaţia 

actuală în 

sistemul de 

lipsire a 

capacităţii şi de 

instituire a 

tutelei plenare 

pentru 

persoanele 

declarate 

incapabile 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Ministerul Sănătăţii 

Studiu efectuat; 

necesităţi de 

protecţie 

identificate; 

modele 

alternative de 

protecţie 

propuse; după 

caz, 

amendamente la 

legislaţie 

propuse 

MJ 

 Cu suportul financiar al Oficiului Înaltului 

Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a 

fost elaborat ,,Studiul privind aplicarea 

practică a sistemului de tutelă în Republica 

Moldova: Drepturile Omului şi 

vulnerabilitatea persoanelor declarate 

incapabile”, prin care s-a analizat multilateral 

instituţia tutelei în practică intervievînd 

judecători, experţi medicali, tutori şi 

persoane sub tutelă. 

 Studiul a fost realizat cu scopul de a sprijini 

reforma în domeniul dreptului la capacitate 

juridică egală conform prevederilor art. 12 al 

Convenţiei cu privire la Drepturile 

persoanelor cu Dezabilităţi. 

 Studiul a fost făcut public la seminarul 

internaţional „Dreptul la capacitate juridică 

egală pentru persoanele cu dezabilităţi” 

desfăşurat la 3 iunie 2013. 

 Studiul poate fi accesat la adresa: 

http://www.un.md/key_doc_pub/STUDIU_A

realizat 
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plicarea_practic%C4%83_a_sistemului_de_t

utel%C4%83_%C3%AEn%20Republica_Mo

ldova.pdf 

2) Studierea 

bunelor practici 

de legislaţie 

stabilite potrivit  

art. 12 din 

Convenţia ONU 

privind 

drepturile  

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Justiţiei; Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

pentru Drepturile 

Omului 

Studiu efectuat; 

număr de ţări 

examinate din 

perspectiva 

bunelor practici 

MMPSF- Cu suport Centrului de Asistenţă Juridică 

pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi cu sprijinul 

financiar al Fundaţiei Soros-Moldova a fost elaborat 

studiul „Dreptul la capacitatea juridică a persoanelor 

cu dizabilităţi şi Studiu comparativ al legislaţiei 

Republicii Moldova şi standardelor internaţionale în 

domeniu”. 

Actiune realizata 

3) Studierea 

bunelor practici 

de asigurare a 

procesului 

asistat de luare a 

deciziilor 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Justiţiei; Ministerul 

Sănătăţii; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Studiu efectuat; 

număr de ţări 

examinate din 

perspectiva 

bunelor practici 

MMPSF- Totodată, au fost întreprinse 2 vizite de 

studiu pentru membrii guvernului, parlamentului şi a 

mediului academic – în Marea Britanie şi în Suedia 

pentru a elucida bunele practici în servicii de 

acordare a suportului în luarea deciziilor, alternative 

tutelei. 

În luna iunie 2013 a fost organizat un seminar 

internaţional şi o conferinţă cu participarea a 3 

experţi în materie la nivel internaţional. 

Actiune realizata 

4) Modificarea 

Codului civil şi 

a legislaţiei 

relevante pentru 

excluderea 

tutelei plenare şi 

pentru 

introducerea 

unei instituţii  

de asigurare  

a suportului în 

luarea deciziilor 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei  

Număr de 

amendamente la 

legislaţie 

elaborate 

MJ- 

 La 9 decembrie 2011, prin Ordinul comun al 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerului 

Justiţiei  a fost creat grupul de lucru 

intersectorial pentru reformarea instituţiei 

capacităţii juridice. 

 Grupul de lucru a avut peste 10 şedinţe la 

care au participat inclusiv şi experţi străini 

din domeniu. Grupul de lucru a elaborat 

proiectul de lege privind suportul în 

exercitarea capacităţii juridice şi urmează să 

examineze oportunitatea modificării cadrului 

normativ în acest domeniu. 

Termenul de realizare a acestei acţiuni conform 

Planului de acţiuni al Guvernului este finele anului 

2014. În Planul naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului pe anii 2011-2014, termenul de 

realizare a acţiunii este trimestrul IV 2014. 

realizat 
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5) Modificarea 

legislaţiei pentru 

asigurarea 

drepturilor civile 

şi politice 

depline ale 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Anul 2013 Comisia Electorală 

Centrală 

 

Cadru legislativ 

revizuit; 

amendamente 

prezentate; 

număr de 

persoane cu 

dizabilităţi care 

participă în 

procesul de 

luare a deciziilor 

 Nerealizat 

6) Extinderea 

proiectului-pilot 

ce prevede 

amenajarea 

corespunzătoare 

a localurilor 

secţiilor de 

votare pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi de 

vedere şi 

locomotorii la 

alegerile 

parlamentare din 

anul 2014 

Anii 

2013–2014 

Comisia Electorală 

Centrală; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de secţii 

de votare 

amenajate 

raportat la 

numărul total  

de secţii; număr 

de persoane cu 

dizabilităţi care   

au participat la 

alegeri 

 Nerealizat 

10 

 

Eficientizare

a sistemului 

de justiţie 

pentru 

minori 

 

1) Elaborarea 

proiectului de 

modificare a 

cadrului 

normativ privind 

procedurile de 

lucru şi de 

soluţionare a 

cauzelor copiilor 

aflaţi în conflict 

cu legea sub 

vîrsta 

răspunderii 

penale, conform 

standardelor 

europene şi 

Anul 2014 Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Număr de cazuri 

în care sînt 

implicaţi copii 

sub vîrsta 

răspunderii 

penale; număr 

de  

amendamente 

elaborate; 

proiect elaborat 

şi adoptat de 

modificare a 

cadrului 

normativ  

MJ/MAI 

 La 22 noiembrie 2013, reprezentantul MAI a 

participat în calitate de membru al grupului 

de lucru la şedinţa de lucru în cadrul 

Ministerului Justiţiei, unde au fost abordate 

carenţele legislative existente la moment şi 

necesitatea stringentă privind ajustarea art. 

109 al Codului Penal „împăcarea părţilor”, 

concomitent au fost dezbătute şi prevederile 

art. 104 ce vizează aplicarea măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ, precum şi 

art. 16 al Codului contravenţional cu privire 

la răspunderea contravenţională a persoanei 

fizice, fiind prezentate practicile 

internaţionale (Germaniei, României şi 

Lituaniei). 

Acţiune  

realizată  

      parţial 
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internaţionale 

privind protecţia 

drepturilor 

copilului 

 Ca urmare, Ministerul Justiţiei şi-a asumat 

angajamentul să iniţieze procedura de 

modificare a legislaţiei şi să identifice 

problemele existente, precum şi priorităţi de 

iniţiativă şi ca în timp cel mai scurt, să 

identifice soluţii, după care să convoace 

repetat şedinţa de lucru pentru dezbateri şi 

propuneri.  

 Totadată, menţionăm, că MAI a înaintat 

propuneri de modificare a Codului Penal în 

partea ce vizează aspectul de împăcare a 

părţilor, proiectul a fost elaborat, coordonat 

în ordinea stabilită şi urmează a fi remis 

autorităţilor pentru avizare. 

  2) Amenajarea 

în incinta 

organelor de 

urmărire penală 

a unor încăperi 

destinate 

audierii 

minorilor 

Anii 

2013–2014 

  Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

încăperi 

amenajate 

raportat la 

numărul total de 

încăperi 

destinate 

audierii 

În vederea asigurării implementării măsurilor 

prevăzute spre executare de către MAI şi 

subdiviziunile din subordine în Planul de acţiuni 

pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 în bugetul 

MAI pentru anul 2013 a fost alocată suma de 1008 

mii lei destinată amenajării camerelor de audiere a 

minorilor în incinta inspectoratelor de poliţie. 

Prin ordinul MJ nr. 215 din 22.05.2013 a fost 

constituit un grup de lucru inter-instituţional pentru 

realizarea optimă a acţiunii 6.3.2 p.2 din Planul de 

acţiuni. În rezultatul, grupul de lucru a elaborat două 

concepte de implementare a acţiunii 6.3.2 p.2: 

- un concept vizează crearea condiţiilor de 

desfăşurare a procedurii de audiere a minorilor 

prevăzute în art. 1101 C.P.P. în incinta sediilor 

raionale ale Procuraturii (prealabil în Cahul, Leova, 

Anenii Noi, Orhei, Soroca, Ocniţa) şi în sediile 

judecătoriilor (prealabil în Bălţi, Soroca, Comrat, 

Hînceşti, Rîşcani, Floreşti, Hînceşti); 

- un alt concept vizează crearea condiţiilor de audiere 

în incinta inspectoratelor de poliţie a copiilor 

victime/martori ai tuturor infracţiunilor, inclusiv a 

copiilor în conflict cu legea, în vîrstă de 14-18 ani, cu 

excepţia cazurilor stabilite de art. 1101 C.P.P.( 

Cazurile speciale de audiere a martorului minor); 

Pe parcursul anului 2013 au fost identificate sedii şi 

Acţiune  

realizată 
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demarcate lucrări de reparaţii în scopul amenajării 

încăperilor destinate audierii minorilor în următoarele 

Inspectorate de poliţie: 

- Botanica, Centru, Ciocana, Ceadîr-Lunga, Edineţ, 

Ungheni, Căuşeni şi Criuleni.  

La moment lucrările de reparaţie au fost finisate în 

toate Inspectoratele, a fost procurat şi repartizat 

mobilier nou, în viitorul apropiat aceste încăperi 

urmînd a fi folosite după destinaţie. 

PG-        În perioada de referinţă Procuratura 

Generală şi-a intensificat activitatea de promovare a 

justiţiei prietenoase copiilor, contribuind la 

perfecţionarea mecanismului de audiere a minorilor 

participanţi la procesul penal, pe calea revizuirii 

redacţiei art.1101 Cod de procedură penală, iniţiată în 

scopul asigurării implicării în audierea copiilor 

victime/martori ai infracţiunii doar a persoanelor 

special instruite în acest sens. 

        Procurorii secţiei minori şi drepturile omului din 

cadrul Procuraturii Generale au participat la procesul 

de elaborarea şi implementarea a conceptului de 

creare a încăperilor destinate audierii minorilor, 

precum şi au fost implicaţi nemijlocit în procedura de 

amenajare a spaţiilor pentru audierea, în condiţii 

speciale, a copiilor victime/martori ai infracţiunii. 

Actualmente, practic este finalizat procesul de 

amenajare a Camerelor de audiere a minorilor în 

sediile procuraturilor raioanelor Anenii-Noi, Cahul, 

Leova, Ocniţa, Orhei şi Soroca, adică câte 2 în 

regiunile – nord, centru şi sud ale ţării. De asemenea, 

cu suportul financiar asigurat de către Secretariatul 

permanent al Consiliului naţional în domeniul 

combaterii traficului de fiinţe umane, a fost 

amenajată o Cameră de audiere a minorilor în sediul 

procuraturii Călăraşi, fiind pusă în exploatare în data 

de 10 decembrie 2013.  

         Pentru facilitarea deplasării minorilor şi a 

persoanelor care îi însoţesc către locul desfăşurării 

audierii, având în vedere că nu sunt amenajate 

Camere de audiere în fiecare centru raional, au fost 

achiziţionate 7 unităţi de transport.  
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        După evaluarea ulterioară a modului de 

funcţionare şi utilizare a spaţiilor menţionate, va fi 

pusă în discuţie necesitatea amenajării camerelor de 

audiere şi în alte localităţi.   

  3) Asigurarea 

implementării 

prevederilor 

legale ce obligă 

organul de 

urmărire penală 

şi instanţa de 

judecată să 

solicite 

organului de 

probaţiune 

întocmirea 

referatului 

presentenţial de 

evaluare 

psihosocială a 

personalităţii 

bănuitului, 

învinuitului sau 

a inculpatului 

minor 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Număr de 

referate 

presentenţiale 

solicitate; număr  

de referate 

presentenţiale 

întocmite şi 

prezentate 

MAI-În conformitate cu prevederile art. 270 alin. (1) 

lit. h) al CPP RM exercitarea urmăriri penale în cazul 

infracţiunilor comise de către minori ţine de 

competenţa organelor Procuraturii. Respectiv, de 

către Ministerul Afacerilor Interne nu au fost 

efectuate careva solicitării în vederea întocmirii 

referatelor presentenţiale de evaluare psihosocială a 

personalităţii bănuitului, învinuitului sau a 

inculpatului minor. 

 

PG- În virtutea competenţei exclusive de exercitare a 

urmăririi penale în cauzele privind minorii, 

procurorului îi revin atribuţii speciale în calitatea sa 

de garant al respectării drepturilor lor. În acest sens, o 

componentă importantă a condiţiilor ce trebuie 

îndeplinite pentru finalizarea urmăririi penale în 

privinţa minorului este obligativitatea întocmirii de 

către organele de probaţiune a referatului 

presentinţial de evaluare psihosocială a personalităţii 

minorului.  

Procuratura Generală prin diverse instrucţiuni şi 

recomandări, inclusiv îndrumarul metodic din 

21.06.2011, a orientat procurorii asupra obligativităţii 

solicitării referatului presentinţial în cazul comiterii 

infracţiunii de către copii, precum şi de a informa 

organul de probaţiune asupra exercitării controlului 

executării de către minor a cerinţelor, prevăzute de 

măsura cu caracter educativ aplicată, potrivit art.483 

Cod de procedură penală, urmare a încetării 

procesului penal cu liberarea de răspundere penală a 

minorului şi cu aplicarea măsurilor de constrângere 

cu caracter educativ, prevăzute în art.104 din Codul 

penal.  

        Pe parcursul anului 2013,  în cadrul procesului 

de exercitare a urmăririi penale privind minorii, 

procurorii au solicitat evaluarea situaţiei copiilor în 

MAI-realizat 
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conflict cu legea în 597 cauze penale (întocmite au 

fost 493 referate), comparativ cu 1387 în anul 2012.  

În unele cazuri procurorii se limitează la solicitarea 

anchetelor sociale, în special în cazul comiterii de 

către minori a infracţiunilor uşoare sau mai puţin 

grave, motivând prin faptul că întocmirea şi 

prezentarea referatului presentinţial durează în timp, 

iar ancheta socială este efectuată mai rapid, astfel 

fiind posibilă terminarea urmăririi penale în termeni 

cât mai restrânşi, în cel mult 2-3 săptămâni 

 

CSM- Asigurarea implementării prevederilor legale 

ce obligă organul de urmărire penală şi instanţa de 

judecată să solicite organului de probaţiune 

întocmirea referatului presentenţial de evaluare 

psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului 

sau a inculpatului minor constituie acţiuni ce 

urmează a fi realizate nemijlocit de către actorii 

implicaţi direct la realizarea actului de justiţie, 

judecătorii. Or, CSM în calitatea sa de organ de 

autoadministrare judecătorească veghează asupra 

organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc. 

  4) Monitorizarea 

aplicării 

legislaţiei în 

cauzele penale, 

civile şi  

contravenţionale  

cu participarea 

minorilor  

şi elaborarea 

recomandărilor 

pe marginea 

încălcărilor 

depistate 

 

Anual Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Rapoarte de 

monitorizare 

întocmite; 

număr de cauze 

cu participarea 

minorilor; 

număr de 

încălcări 

depistate; număr 

de recomandări 

elaborate; 

practici 

modificate în 

funcţie de 

recomandări 

MAI-Monitorizarea aplicării legislaţiei în cauzele 

penale, civile şi contravenţionale cu participarea 

minorilor şi elaborarea recomandărilor pe marginea 

încălcărilor depistate nu ţine de competenţa 

Ministerului Afacerilor Interne, dar este disponibil să 

participe la grupurile de lucru instituite în vederea 

realizării acestui obiectiv. 

 

PG-          Protecţia copiilor constituie un segment 

distinct al activităţii procurorului, fapt determinat de 

obligaţia statului de a le asigura ocrotire eficientă şi 

un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor 

lor.  

Evaluarea activităţii în vederea respectării drepturilor 

minorilor în cazul tragerii lor la răspundere penală 

este realizată semestrial de secţia minori şi drepturile 

omului din cadrul Procuraturii Generale. 

        În anul 2013 au fost pornite 2143 cauze penale 

în privinţa minorilor (comparativ cu 2110 cauze 

MAI-realizat 
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penale în anul precedent). La finele perioadei de 

raportare în 1774 cauze penale urmărirea penală a 

fost terminată (1769 cauze penale - în 2012). În 

instanţa de judecată au fost remise 790 cauze penale 

în privinţa minorilor, în 984 cauze penale urmărirea 

penală a fost încetată (respectiv 819/946 - în 2012).  

        Potrivit exigenţelor art.477 Cod de procedură 

penală, reţinerea, precum şi arestarea minorului se 

face doar în cazuri excepţionale, când au fost 

săvârşite infracţiuni grave cu aplicarea violenţei, 

deosebit de grave sau excepţional de grave. 

Aceste prevederi legale sunt respectate, în anul 2013 

fiind reţinuţi 35 minori, arestul preventiv fiind aplicat 

în privinţa a 24 minori (în 2012 – respectiv 59/43 

minori).  

Despre subiectul delicvenţei  juvenile, cauzele şi 

condiţiile ce determină copiii să intre în conflict cu 

legea, Procuratura Generală informează semestrial 

Consiliul Superior de Securitate, Consiliul Naţional 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Avocatul 

parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului, 

alte autorităţi abilitate cu atribuţii de protecţie a 

drepturilor copilului.  

Analiza situaţiei privind asigurarea protecţiei 

copilului împotriva infracţiunilor, constată, indici 

statistici în scădere. Astfel, în anul 2013 victime ale 

infracţiunilor au fost 892 copii, în timp ce în 2012 au 

fost comise faţă de copii 1319 infracţiuni. Spre 

regret, este în creştere numărul copiilor victime ale 

abuzului sexual în familie. Astfel în 2013 copiii au 

fost abuzaţi sexual în familie în 33 cazuri (în 2012-25 

cazuri), inclusiv de către tatăl biologic-13 cazuri, 

concubinul mamei -11 cazuri şi de către alte rude – 9 

cazuri.   

        Se constată încă lipsa unei reţele adecvate de 

servicii de resocializare şi reabilitare a copiilor 

victime ale abuzului şi violenţei. Această activitate 

continuă să rămână preponderent pe seama 

organizaţiilor non-guvernamentale, care acordă 

sprijin şi asistenţă psihologică profesională, însoţită 

şi de plasament provizoriu a copiilor aflaţi în 



 69 

dificultate.     

În vederea promovării reformelor în sistemul de 

justiţie juvenilă, Procuratura Generală a analizat 

activitatea procuraturii la capitolul aplicării dreptului 

discreţionar al procurorului de a libera de răspundere 

penală minorul şi de a-l supune unor măsuri de 

constrângere cu caracter educativ, prevăzute de 

art.104 Cod penal, eficacitatea acestor măsuri, 

precum şi identificarea mecanismului de îmbunătăţire 

a utilizării eficiente a măsurilor de constrângere cu 

caracter educativ faţă de copiii în conflict cu legea. 

Evaluarea a indicat lipsa cadrului legal adecvat 

reglementării regimului juridic al măsurilor de 

constrângere cu caracter educativ. În acest sens a fost 

sesizat Ministerul Justiţiei şi informat Consiliul 

Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

asupra necesităţii dezvoltării sistemului de măsuri cu 

caracter educativ şi îmbunătăţirii mecanismului de 

aplicare a acestor măsuri.  

Procuratura Generală oferă în permanenţă 

procurorilor în teritoriu, la solicitare sau din oficiu, 

asistenţă metodică în activitate, vizând subiecte din 

domeniul Justiţiei pentru copii.  

În perioada de raport procurorilor teritoriali le-au fost 

expediate recomandări metodice şi instrucţiuni, 

privind investigarea infracţiunilor ce atentează la 

viaţa/inviolabilitatea sexuală a minorilor; investigarea 

cazurilor de suicid şi tentativă de suicid a copiilor; 

implementarea legislaţiei în domeniul combaterii 

violenţei în familie; asupra modului de aplicare a 

prevederilor art.107-109 Cod penal; recomandări 

privind utilizarea temporară a resurselor Centrului 

Internaţional „La Strada” în procesul audierii copiilor 

în condiţii speciale, conform prevederilor art.1101 

CPP etc. 

   Procurorilor li s-a atras atenţia asupra necesităţii de 

a asigura legalitatea procesului de urmărire penală pe 

cauzele privind viaţa/inviolabilitatea sexuală a 

minorilor, investigării obiective şi sub toate aspectele 

a circumstanţelor cauzelor penale penale, având în 

vedere specificul acestei categorii de infracţiuni, 
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determinat de particularităţile de vârstă, gradul înalt 

de vulnerabilitate şi insuficientei maturizări fizice şi 

psihice ale victimei, precum şi asupra obligativităţii 

de a asigura protecţie şi siguranţă copilului – victimă. 

  5) Organizarea 

activităţilor de 

instruire 

continuă a 

actorilor 

implicaţi în 

procesul penal 

cu participarea 

minorilor 

(judecător, 

procuror, 

avocat, consilier 

de probaţiune, 

ofiţer de 

urmărire penală, 

pedagog etc.) 

prin 

desfăşurarea 

unor seminare 

mixte cu accent 

pe standardele şi 

procedurile 

justiţiei pentru 

minori, 

abilităţile şi 

cunoştinţele 

specifice pentru 

lucrul cu minorii 

Anual Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Uniunea 

Avocaţilor; 

Ministerul 

Educaţiei; Centrul 

pentru Drepturile 

Omului 

 Număr de 

seminare  

de instruire 

realizate; număr 

de persoane 

instruite raportat 

la numărul total, 

cu  

dezagregare  

pe funcţii 

INJ-   INJ a organizat 4 seminare cu genericul 

„Aplicarea măsurilor procesuale de constrângere şi a 

măsurilor preventive. Extinderea aplicării măsurilor 

alternative la detenţie pentru minori”, la care au fost 

instruiţi 48 judecători şi 42 procurori, inclusiv: 

   - la 22 februarie, 11 şi 26 martie, în parteneriat cu 

USAID ROLISP, au fost instruiţi 39  judecători şi 33 

procurori; 

   - la 3 aprilie, au fost instruiţi 9 judecători şi 9 

procurori. 

   INJ a organizat 2 seminare cu genericul „Aplicarea 

măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor 

preventive. Reţinerea persoanei şi practica CEDO în 

examinarea cauzelor privind încălcările comise de 

către organele de urmărire penală în cadrul efectuării 

reţinerii. Extinderea aplicării măsurilor alternative la 

detenţie pentru minori”, la 10 octombrie, 8 noiembrie 

şi la care au fost instruiţi  21 judecători şi 20 

procurori. 

   INJ a organizat 7 seminare cu genericul „Audierea 

copiilor victime martori ai abuzului exploatării 

sexuale”, la care au fost instruiţi 45 judecători, 47 

procurori, 20 psihologi şi  alte  categorii 1 persoană, 

inclusiv: 

   - la 1-2 şi 8-9 aprilie, în parteneriat cu La Strada şi 

USAID ROLISP, au fost instruiţi 19 judecători şi 20 

procurori; 

   - la 22-24 şi 23-24 mai, în parteneriat cu La Strada 

şi OSCE, au fost instruiţi 3 judecători, 3 procurori şi 

11 psihologi; 

   - la 24-25 iunie şi 16-17 septembrie, în parteneriat 

cu La Strada, au fost instruiţi 22 judecători, 21 

procurori, alte categorii-1 persoană; 

   - la 27-29 noiembrie, în parteneriat cu La Strada, 

OIM şi CN CTFU, au fost instruiţi 1 judecător, 3 

procurori şi 9 psihologi. 

   INJ a organizat 6 seminare cu genericul „Justiţia 

 realizat 
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pentru minori: standardele şi procedurile justiţiei 

pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele specifice 

pentru lucrul cu minorii”, la care au fost instruiţi 62 

judecători, 28 procurori, 23 avocaţi, 26 consilieri de 

probaţiune, 23 colaboratori ai CpDOM şi alte 

categorii 6 persoane, inclusiv: 

   - la 16 aprilie, 31 mai şi 27 iunie, au fost instruiţi 

36 judecători, 9 procurori şi 23 colaboratori ai 

CpDOM; 

   - la 21, 28 octombrie şi 7 noiembrie, în parteneriat 

cu UNICEF, au fost instruiţi 26 judecători, 19 

procurori, 23 avocaţi, 26 consilieri de probaţiune,  

alte categorii -6 persoane. 

   INJ a organizat 6 seminare cu genericul ,,Stabilirea 

domiciliului copiilor după divorţ. Criterii de 

apreciere a interesului superior al minorului în cazul 

părinţilor cu reşedinţa în străinătate. Decăderea din 

drepturile părinteşti. Regimul juridic al adopţiei”  

  - la 28 martie, în parteneriat cu USAID ROLISP, au 

fost instruiţi  21 judecători şi 11 procurori,  

  - 17 aprilie, 28 mai, 10 octombrie, 30 octombrie, 4 

noiembrie , au fost instruiţi 95 de judecători, 21 de 

procurori,  alte categorii 7. 

   INJ a organizat în parteneriat cu NORLAM 4 

seminare cu genericul ,,Protejarea categoriilor 

vulnerabile de justiţiabili în cadrul procesului penal. 

Provocări în investigarea infracţiunilor de trafic de 

fiinţe umane. Cooperarea internaţională - bune 

practice şi standarde referitoare la comisia rogatorie ” 

  - 29-30 mai, 5-6  iunie , 2-3, 5-6 decembrie, în 

parteneriat cu NORLAM  51   judecători, 26 

procurori, 22 avocaţi şi 3 colaboratori CpDOM; 

   INJ a organizat 3 seminare cu genericul 

„Consolidarea sistemului de probaţiune juvenilă” 

care au avut loc la data de 25 iulie, 8 august, 15 

august , la care au participat 51 consilieri de 

probaţiune. 

   În total, au fost organizate 32 seminare, la care au 

fost instruite 721 persoane, inclusiv: 343 judecători, 

170 procurori, 45 avocaţi, 26 consilieri de probaţiune, 

77 consilieri de probaţiune 26 colaboratori ai 
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CpDOM, 20 psihologi şi alte categorii-14. 

MAI-     Pe parcursul anului 2013 au fost desfăşurate 

7 seminare de instruire. În total fiind instruite 163 

persoane (56 audienţi, 10 ofiţeri; 97 studenţi). 

      La Academia „Ştefan cel Mare” a MAI au fost 

elaborate planurile tematice de perfecţionare 

(specializare) şi pregătire profesională continuă a 

persoanelor care lucrează cu copiii aflaţi în contact cu 

sistemul justiţiei. 

    Ulterior, fiind desfăşurate următoarele cursuri: 

1. În perioada 11.11 – 13.11.2013 s-au desfăşurat 

cursurile de specializare a inspectorilor/ofiţeri de 

sector şi urmărire penală în domeniul delicvenţei 

juvenile, pentru 29 colaboratori. 

2. În perioada 09.12 – 13.12.2013 s-au desfăşurat 

cursurile de specializare a inspectorilor/ofiţerilor 

securitate publică în domeniul violenţei în familie, 

pentru 27 colaboratori. 

      Instruirile s-au  axat pe temele cu genericul: 

 Fenomenul copiilor aflaţi în conflict cu legea;       

 Cadrul legal de reglementare a justiţiei 

juvenile;       

 Justiţia juvenilă în practică;         

 Reintegrarea socială a copiilor aflaţi în 

conflict cu legea;        

 Prevenirea delicvenţei juvenile; 

 Răspunderea penală şi contravenţională a 

minorilor;        

 Violenţa şi abuzul asupra copiilor;             

 Protecţia juridică a drepturilor omului;  

Totodată, în vederea executării solicitării Centrului 

naţional de prevenire a abuzului faţă de copii, 

reprezentantul Academiei, a participat la data de 

24.04.2013, orele 09:00-13:00, la evenimentul de 

lansare a „Raportului studiului Copiii – victime ale 

infracţiunilor şi procedurilor legale: cazul Republicii 

Moldova”. 

De asemenea, Academia a desfăşurat la data de 

01.07.2013 un training de instruire în domeniul 

justiţiei juvenile a 10 ofiţeri de urmărire penală de pe 

lîngă judecătorii (personal responsabil de lucru cu 
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minorii implicaţi în procesul penal), cu genericul 

„Aspecte psihologice ale minorilor implicaţi în 

procesul penal”. 

La capitolul activităţii de cercetare ştiinţifică, 

inclusiv lucrul individual cu studenţii, putem 

menţiona că de către studenţii anului II ai facultăţii 

„Ştiinţe poliţieneşti” au fost elaborate următoarele 

articole ştiinţifice: 

o „Aspecte teoretico-practice privind conduita 

funcţionarului de poliţie faţă de martorul minor”; 

o „Comportamentul funcţionarului de poliţie 

faţă de victima-minor”; 

o „Aspecte privind comportamentul 

funcţionarului de poliţie faţă de infractorul-minor”. 

       Totodată, conform solicitării nr. 1023 din data de 

11.11.2013, UNICEF din Moldova a prezentat pentru 

avizare Academiei, publicaţia “curs în domeniul 

justiţiei juvenile”, care urmează să fie publicată şi 

donată respectiv Academiei pentru utilizare în 

instruirea continuă a angajaţilor Poliţiei.  

Conform solicitării parvenite din partea Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul 

Sănătăţii din Moldova cu suportul A.O.LUMOS 

realizează evaluarea sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului, în scopul de a elabora un „Plan 

strategic de acţiuni la nivel naţional pentru 

accelerarea reformei în curs a sistemului de îngrijire a 

copiilor, dezvoltarea serviciilor pentru copii în 

situaţii de risc şi asigurarea calităţii vieţii acestora”, 

reprezentantul Academiei a examinat şi a expediat 

informaţia necesară pentru completarea 

Chestionarului de evaluare propus. 

Un loc aparte la acest capitol îl reprezintă şi 

desfăşurarea la data de 03.12.2013 în cadrul 

Academiei a Conferinţei studenţeşti cu genericul „3 

decembrie – ziua internaţională a persoanelor cu 

dizabilităţi”, la care au participat studenţii anilor II-

IV ai facultăţii Ştiinţe Poliţieneşti (70 persoane). 

Cu referinţă la activitatea de cercetare ştiinţifică, 

putem menţiona că la data de 13.12.2013, ora 14:00 
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în incinta Academiei s-a desfăşurat Seminarul 

ştiinţific studenţesc cu genericul „Rolul organelor de 

drept în prevenirea şi combaterea delicvenţei 

juvenile”, unde au participat 27 studenţi. 

Organizarea seminarului a constituit un bun prilej 

pentru promovarea mecanismelor de prevenire şi 

combatere a delicvenţei juvenile atît de către 

organele de drept (Poliţia), cît şi de către serviciile de 

asistenţă socială. 

Astfel, au fost înaintate propuneri şi recomandări în 

plan teoretico-practic, prin analiza datelor statistice 

de ultimă oră, vis-a-vis de: 

- problema fenomenului delicvenţei juvenile şi 

influenţa acesteia asupra societăţii; 

- cauzele care favorizează şi înlătură delicvenţa 

juvenilă; 

- aspecte teoretico-practice privind conduita 

funcţionarului de poliţie faţă de minorii – infractori, 

martori şi victime, etc. 

În perioada 20.05.2013-31.05.2013, 45 angajaţi ai  

IGP al MAI, au fost instruiţi privind bunele practici 

de comunicare eficientă cu copiii. Cursul formării de 

formatori a fost organizat cu suportul oferit de 

Reprezentanţa în Republica Moldova a Fundaţiei 

Terre des hommes, Lausanne-Elveţia, care îşi vor 

extinde activitatea de instruire în cadrul 

subdiviziunilor teritoriale de poliţie, privind 

„Comunicarea eficientă cu copiii”. 

Totodată, reforma Ministerului Afacerilor Interne 

privind reorganizarea sistemului poliţienesc a 

prevăzut specializarea unor servicii pe domenii, a fost 

creat Serviciul siguranţă copii într-o formulă nouă 

care vine să substituie Serviciul pentru minori şi 

moravuri, punînd accentul pe oportunitate şi eficienţă 

în implementarea mecanismelor în domeniul 

protecţiei drepturilor copilului pe segmentul 

poliţienesc, stabilind funcţii prioritare de 

monitorizarea fenomenului delicvenţei juvenile, 

planificarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

fenomenului infracţional, reprezentarea şi 

conlucrarea cu autorităţile responsabile în domeniul 



 75 

asigurării drepturilor copilului, informarea şi 

instruirea a întregului personal al unităţii de poliţie 

implicaţi la cercetarea cazurilor cu implicarea 

copiilor în vederea asigurării respectării drepturilor 

acestora. 

Urmare, atribuţiile care au revenit inspectorilor 

Serviciul pentru minori şi moravuri, au fost atribuite 

angajaţii Secţiei interacţiune comunitară. 

Reieşind din cele expuse şi în vederea extinderii 

instruirii pe domeniu, în perioada 25 noiembrie – 10 

decembrie 2013, au fost desfăşurate 11 atelierer de 

instruire regionale la care au participat 654 de 

angajaţi ai Secţiei interacţiune comunitară. 

De instruire au beneficiat şefii Secţiei securitate 

publică, şefii adjuncţi, şefii Secţiei interacţiune 

comunitară, şefii sectoarelor de poliţie şi ale 

inspectorilor principali ai Sectoarelor de poliţie ale 

Inspectoratelor de poliţie, care ulterior vor instrui 

efectivul din subordine, astfel creînd deprinderi de 

comunicare eficientă cu copii şi aplicarea acestora în 

exercitarea atribuţiilor funcţionale.  

În contextul implementării proiectului „Liber, 

puternic şi protejat – spre un sistem mai bun de 

protecţie a copilului în Moldova”, desfăşurat în 

raioanele Leova şi Orhei, în colaborare cu Centrul 

Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, la 11 

septembrie 2013, au fost instruiţi 27 de angajaţi ai 

Secţiei interacţiune comunitară din raioanele vizate, 

privind eficientizarea mecanismului intersectorial de 

cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor 

victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 

exploatării şi traficului. 

 

PG- În vederea specializării procurorilor în domeniul 

justiţiei pentru copii, precum şi ridicării eficienţei 

procurorilor specializaţi în problemele copiilor, 

Institutul Naţional al Justiţiei, la propunerea şi în 

comun cu Procuratura Generală, a organizat mai 

multe activităţi, desfăşurate în cadrul procesului de 

instruire continuă.  

La 3 aprilie 2013 a fost desfăşurat seminarul cu 
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genericul „Aplicarea măsurilor procesuale de 

constrângere şi a măsurilor preventive. Extinderea 

aplicării măsurilor alternative la detenţie pentru 

minori”.  

Pe parcursul anului 2013 au fost organizate 4 

seminare cu tematica „Justiţia pentru minori: 

standardele şi procedurile justiţiei pentru minori, 

abilităţi şi cunoştinţe specifice pentru lucrul cu 

minorii”, la care au participat câte 32 procurori 

specializaţi în problemele copiilor.  

Cu concursul Centrului Internaţional „La strada” au 

fost organizate 2 ateliere de lucru având ca subiect 

„Audierea copiilor victime/martori ai abuzului, 

exploatării sexuale”; un atelier de instruire cu durata 

de două zile „Tratamentul martorilor vulnerabili, în 

special copiii, în procesul de audiere legală şi 

utilizarea camerelor de audiere a martorilor 

vulnerabili”.  

De asemenea, în perioada 27-28 iunie 2013 în cadrul 

Institutului Naţional de Justiţie a fost organizat 

seminarul de formare a formatorilor ”Justiţia pentru 

copii”, la care a participat şi procurorul secţiei minori 

şi drepturile omului, pentru a fi ulterior antrenat în 

activităţi de instruire a procurorilor specializaţi în 

desfăşurarea audierilor copiilor victime /martori ai 

infracţiunilor. 

 

CSM- În rezultatul desemnării judecătorilor care 

urmează să examineze cauzele cu implicarea 

minorilor, Consiliul a asigurat instruirea continuă a 

acestora, delegîndu-i pentru participare la seminarele 

şi cursurile organizate în cadrul INJ. Astfel, în 

perioada raportată, s-au desfăşurat seminare cu 

următoarele tematici: 

- „Audierea copiilor victime-martori ai abuzului 

exploatării sexuale”; 

- „Proceduri de audiere a copiilor victime ale 

exploatării/abuzurilor sexuale”. 

 

  6) Instruirea 

avocaţilor 

Anii 

2013–2014 

Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Număr de 

cursuri 

INJ- INJ a organizat 6 seminare cu genericul 

„Justiţia pentru minori: standardele şi procedurile 

INJ-Actiune 

realizata 
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specializaţi în 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

în cauzele cu 

implicarea 

copiilor 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat 

desfăşurate; 

număr de 

avocaţi instruiţi 

 

justiţiei pentru minori, abilităţile şi cunoştinţele 

specifice pentru lucrul cu minorii”, la care au fost 

instruite 168 persoane, dintre care 62 judecători, 28 

procurori, 23 avocaţi, 26 consilieri de probaţiune, 23 

colaboratori ai CpDOM şi alte categorii - 6 persoane, 

inclusiv: 

   - la 16 aprilie, 31 mai şi 27 iunie, au fost instruiţi 

36 judecători, 9 procurori şi 23 colaboratori ai 

CpDOM; 

   - la 21, 28 octombrie şi 7 noiembrie, în parteneriat 

cu UNICEF, au fost instruiţi 26 judecători, 19 

procurori, 23 avocaţi, 26 consilieri de probaţiune , 

alte categorii-6 persoane. 

 

13-16.08.2013 CNAJGS în parteneriat cu IRP şi 

UNICEF-Moldova seminar „Acordarea asistenţei 

juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea 

copiilor”-40 avocaţi instruiţi. 

În cadrul instruirilor au fost distribuite: .„Ghidul 

avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat copiilor în conflict cu legea”. 

 

CAJGS-

Realizată pentru 

perioada de 

raportare 

  7) Elaborarea  

unor ghiduri  

metodologice 

pentru avocaţii 

specializaţi în 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

în cauzele cu 

implicarea 

copiilor 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Avocaţilor  

Ghiduri 

elaborate şi 

distribuite 

CNAJGS- Ghidul a fost elaborat, urmează a fi 

publicat. 

Parţial realizat 

11 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

funcţionării 

sistemului de  

probaţiune 

Dezvoltarea 

metodelor 

alternative de 

soluţionare a 

2) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

implementarea 

medierii 

garantate de stat 

în cauzele 

penale 

Permanent Consiliul de 

mediere; 

 

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

tipuri de 

campanii  

şi categorii de 

beneficiari 

 Nerealizat 

12 

http://www.google.md/url?q=http://www.cmediere.ro/&sa=U&ei=omXhT82JDY_1sgbSm7lw&ved=0CBMQFjAB&usg=AFQjCNFyUQvLP-nMKTdPcuicPOE4WQbrGA
http://www.google.md/url?q=http://www.cmediere.ro/&sa=U&ei=omXhT82JDY_1sgbSm7lw&ved=0CBMQFjAB&usg=AFQjCNFyUQvLP-nMKTdPcuicPOE4WQbrGA
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conflictelor  Anul 2013 Consiliul de 

mediere; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

propuneri 

prezentate 

privind 

îmbunătăţirea 

situaţiei; practici 

modificate în 

funcţie de 

recomandări 

CSM-Pe parcursul a. 2013 de către Ministerul 

Justiţiei a fost elaborat „Studiul privind funcţionarea 

profesiei de mediator în Republica Moldova”. 

Un studiu privind implementarea medierii garantate 

de stat în cauzele penale urmînd a fi realizat pe 

parcurs. 

realizat 

13 Desfăşurarea 

urmăririi 

penale în 

condiţii 

adecvate 

1) Analiza 

practicii de 

aplicare a 

măsurilor 

procesuale de 

constrîngere şi 

întocmirea 

rapoartelor  

cu date statistice 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie 

Rapoarte 

publicate şi, 

după caz, 

propuneri 

prezentate  

privind 

îmbunătăţirea 

situaţiei; practici 

modificate în 

funcţie de 

recomandări 

 CSM- În anul 2013 în instanţele de judecată au fost 

înaintate şi examinate 2584 demersuri privind 

aplicarea arestării preventive şi 156 demersuri cu 

privire la arestarea la domiciliu.  

Au fost admise 2037 (78,8%) demersuri privind 

arestarea preventivă, iar 541 (11,2%) demersuri au 

fost respinse, iar în 6 cazuri procedura a fost încetată. 

Din 156 demersuri privind aplicarea arestării la 

domiciliu, nu a fost respins nici unul. 

Pe parcursul anului de referinţă au fost înaintate şi 

examinate 2189 demersuri privind prelungirea 

duratei arestării, dintre care 1819 demersuri (83,1%) 

au fost admise, 345 sau 15,7% au fost respinse, iar în 

25 de cazuri procedura a fost încetată. 

Cu privire la prelungirea duratei arestului la 

domiciliu au fost înaintate şi examinate 230 

demersuri, dintre care 160 (69,5%) au fost admise şi 

70 (30,4 %) au fost respinse. 

Comparativ cu anul 2012, numărul demersurilor 

privind aplicarea arestării 

preventive s-a micşorat cu 758 de demersuri (în anul 

2012 au fost înaintate şi examinate 3342 de 

demersuri de acest fel). 

CNA- Potrivit prevederilor acţiunii 13.1., a fost 

efectuată analiza statistică a practicii de aplicare a 

măsurilor procesuale de constrângere în carul 

cauzelor penale instrumentate de  C.N.A. în  2013, 

Raportul respectiv fiind plasat pe site-ul Centrului, la 

modulul „Date statistice”. 

MAI- Pe parcursul anului 2013, în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne solicitări de asistenţă 

Nerealizat 

http://www.google.md/url?q=http://www.cmediere.ro/&sa=U&ei=omXhT82JDY_1sgbSm7lw&ved=0CBMQFjAB&usg=AFQjCNFyUQvLP-nMKTdPcuicPOE4WQbrGA
http://www.google.md/url?q=http://www.cmediere.ro/&sa=U&ei=omXhT82JDY_1sgbSm7lw&ved=0CBMQFjAB&usg=AFQjCNFyUQvLP-nMKTdPcuicPOE4WQbrGA
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din partea Consiliul Superior al Magistraturii nu au 

parvenit. 

PG- Măsurile procesuale de constrângere sunt acele 

măsuri, prin care se asigură normala desfăşurare a 

procesului penal. Măsurile procesuale au caracter de 

activităţi adiacente faţă de activităţile principale şi de 

aceea aceste măsuri apar ca posibile, fiind dispusă 

luarea acestor măsuri în raport de condiţiile sau 

împrejurările concrete ale fiecărei cauze.  

Potrivit art.1 alin. (3) Cod de procedură penală, 

organul de urmărire penală, procurorul şi instanţele 

judecătoreşti în cursul procesului sînt obligate să 

activeze în aşa mod, încât nici o persoană să nu fie 

neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată şi ca 

nici o persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau 

fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere. 

În vederea executării garanţiilor, prevăzute de art. 10 

Cod de procedură  penală, vizând respectarea 

drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane, 

procurorii aplică sau solicită aplicarea măsurilor de 

constrângere, ce implică limitarea temporară a 

drepturilor şi libertăţilor persoanei,  doar în cazurile 

şi în modul, prevăzut de Codul de procedură penală. 

        1. Reţinerea şi arestarea preventivă.  

         În anul 2013 au fost reţinute 3094 persoane. De 

către procurori au fost reţinute 277 persoane, inclusiv 

35 minori, de către ofiţerii de urmărire penală din 

cadrul organelor Ministerului Afacerilor Interne ( în 

continuare MAI) – 2715 persoane, inclusiv 3 minori, 

de către ofiţerii de urmărire penală din cadrul 

organelor Centrului Naţional Anticorupţie (în 

continuare CNA) –94 persoane şi de către ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul organelor Serviciului 

Vamal (în continuare SV) au fost reţinute 8 persoane.  

        Procurorii au solicitat arestarea preventivă a 

2047 persoane, inclusiv în privinţa a 206 persoane 

cercetate în cauzele penale investigate de către 

procurori, 1780 persoane cercetate în cauzele penale 

investigate de către ofiţerii de urmărire penală din 

cadrul organelor MAI, 54 persoane cercetate în 

cauzele penale investigate de către ofiţerii de 
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urmărire penală din cadrul organelor CNA şi 7 

persoane cercetate în cauzele penale investigate de 

către ofiţerii de urmărire penală din cadrul organelor 

SV.  

        Din numărul total al persoanelor reţinute au fost 

arestate preventiv 1494 persoane, inclusiv 24 minori, 

dintre care 183 persoane pe cauzele penale 

investigate de către procurori, 1286 persoane pe 

cauzele penale investigate de către ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul organelor MAI, 21 

persoane pe cauzele penale investigate de către 

ofiţerii de urmărire penală din cadrul organelor CNA 

şi 4 persoane pe cauzele penale investigate de către 

ofiţerii de urmărire penală din cadrul organelor SV.  

        În libertate au fost puse în total 1268 persoane, 

dintre care: 

- 69 persoane în legătură cu aplicarea altei măsuri 

preventive decât arestarea preventivă, inclusiv 9 

persoane cercetate în cauzele penale investigate de 

către procurori, 51 persoane pe cauzele penale 

investigate de către ofiţerii de urmărire penală din 

cadrul organelor MAI, 9 persoane pe cauzele penale 

investigate de către ofiţerii de urmărire penală din 

cadrul organelor CNA;  

- 195 persoane în legătură cu expirarea termenului de 

reţinere inclusiv 3 persoane pe cauzele penale 

investigate de către procurori şi 190 persoane pe 

cauzele penale investigate de către ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul organelor MAI, precum şi 

5 persoane au fost puse în libertate din lipsa indicilor 

temeinici pentru reţinere. 

        Persoanele arestate au contestat eliberarea 

mandatului de arestare preventivă în 482 de cazuri, 

71 de contestări fiind admise, în privinţa unora fiind 

aplicate alte măsuri decât arestarea preventivă, 

inclusiv arestarea la domiciliu, iar altele au fost puse 

în libertate. 

         Procurorii au atacat cu recurs 198 încheieri ale 

judecătorilor de instrucţie  prin care  s-a refuzat 

aplicarea arestării preventive, în 80  cazuri  

recursurile fiind admise de către curţile de apel şi 
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dispusă eliberarea mandatelor de arestare preventivă. 

        2. Arestarea la domiciliu. 

        În anul 2013 procurorii au solicitat aplicarea 

arestării la domiciliu în privinţa la 33 persoane, 

inclusiv – 2 persoane pe cauzele penale investigate de 

către procurori, 30 persoane pe cauzele penale 

investigate de ofiţerii de urmărire penală din cadrul 

organelor MAI şi la o persoană pe o cauză investigată 

de organul de urmărire penală din cadrul SV. 

        De către instanţele de judecată la demersurile 

procurorilor şi din oficiu au fost arestate la domiciliu 

110 persoane, inclusiv un minor. 6 persoane pe 

cauzele penale investigate de către procurori, 103 

persoane pe cauzele penale investigate de ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul organelor MAI şi 1 

persoană pe cauza penală investigată de ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul organelor din cadrul 

organelor SV. 

        Persoanele arestate la domiciliu au contestat 

eliberarea mandatului de arestare la domiciliu în 10 

cazuri, din ele nici una ne fiind admisă. 

        Procurorii au atacat cu recurs 3 încheieri ale 

judecătorilor de instrucţie prin care s-a refuzat 

aplicarea arestării la domiciliu, care au fost respinse. 

        În 53 cazuri instanţele de judecată au prelungit 

termenul ţinerii sub arest la domiciliu, iar în 8 cazuri 

au refuzat prelungirea acestui termen. 

        3. Liberarea provizorie de sub control judiciar. 

        Măsura liberării sub control judiciar a fost 

solicitată în privinţa a unei persoane. 

        Concomitent, măsura dată preventivă a fost 

aplicată de către instanţele de judecată în privinţa a 

31 persoane, pe cauzele investigate de către organele 

de urmărire penală din cadrul MAI. 

        De către persoanele respective nu au fost 

contestate hotărârile de aplicare a liberării provizorii 

sub control judiciar, iar de către procurori au fost 

contestate 6 de încheieri, una fiind admisă. 

        4. Liberarea provizorie pe cauţiune. 

        Măsura de constrângere liberarea provizorie pe 

cauţiune nu a fost aplicată la nici o persoană. 
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        5. Ridicarea provizorie a permisului de 

conducere a mijlocului de transport. 

        Aplicarea măsurii ridicarea provizorie a 

permisului de conducere a mijlocului de transport a 

fost solicitată în privinţa a 137 persoane, dintre care 

în privinţa a 69 persoane cercetate pe cauzele penale 

investigate de către ofiţerii de urmărire penală din 

cadrul MAI, iar în rezultat, instanţele de judecată au 

aplicat măsura dată în privinţa acestor 69 de 

persoane. 

        Contestări privind aplicarea măsurii de 

constrângere menţionate nu au fost înregistrate. 

        6. Obligarea de a nu părăsi localitatea. 

        Această măsură procesuală de constrângere a 

fost aplicată în privinţa la 8486 persoane, inclusiv 

402 minori, din ele în privinţa la 867 persoane pe 

cauzele penale investigate de procurori, 7490 

persoane pe cauzele penale investigate de ofiţerii de 

urmărire penală din cadrul MAI, 129 persoane pe 

cauzele penale investigate de ofiţerii de urmărire 

penală din cadrul CNA. 

         În privinţa la 2635 persoane termenul aplicării 

măsurii nominalizate a fost prelungit, inclusiv în 

privinţa la 5 minori. 

         7. Obligarea de a nu părăsi ţara a fost aplicată în 

privinţa a 2131 persoane, inclusiv 69 minori, din ele 

în privinţa la 198 persoane pe cauzele penale 

investigate de procurori, 1895 persoane pe cauzele 

penale investigate de ofiţerii de urmărire penală din 

cadril MAI şi 38 persoane pe cauzele penale 

investigate de ofiţerii de urmărire penală din cadrul 

CNA. 

În privinţa la 648 persoane termenul aplicării măsurii 

nominalizate a fost prelungit. 

8. Măsurile procesuale de constrângere - garanţia 

personală, garanţia unei organizaţii nu au fost 

aplicate în privinţa vreunei persoane. 

9. Transmiterea sub supraveghere a militarului. 

Această măsură de constrângere a fost aplicată în 

privinţa la 84 militari. 

10. Transmiterea sub supraveghere a minorului. 
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Sub supraveghere au fost transmişi 35 de minori. 

11. Obligarea de a se prezenta  

Obligarea de a se prezenta a fost aplicată în privinţa 

la 6660 persoane, din ele în privinţa a 553 persoane 

pe cauzele investigate de procurori, în privinţa la 

5855 persoane pe cauzele penale investigate de 

organul de urmărire penală al MAI, şi în privinţa a 

252 persoane pe cauzele investigate de către organul 

de urmărire penală al CNA. 

12.Aducerea silită s-a dispus în privinţa la 3074 

persoane, inclusiv 197 minori, inclusiv în privinţa a 

6499 bănuiţi şi învinuiţi, 115 părţi vătămate, 45 

martori şi o persoană participantă la proces. 

13.Suspendarea provizorie din funcţie 

Din funcţie au fost suspendate provizoriu 126 de 

persoane, din care 36 persoane pe cauzele penale 

investigate de procurori şi 90 persoane pe cauzele 

penale investigate de organul de urmărire penală al 

CNA. 

14.Amenda judiciară a fost aplicată în privinţa la 4 

persoane, inclusiv în privinţa unei persoane pe o 

cauza penală investigată de procurori. 

15.Punerea sub sechestru. 

În anul 2013 au fost înregistrate 67 de cazuri în care 

s-a solicitat aplicarea sechestrului şi în 52 de cazuri 

fiind aplicat sechestru. 

 

        

2) Modificarea 

Codului penal 

pentru  

Îmbunătăţirea 

urmăririi penale  

a crimelor 

bazate pe ură 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

La moment Ministerul Afacerilor Interne efectuează 

un studiu a domeniului dat şi pe parcursul anului 

2014 sunt planificate activităţi în vederea elaborării 

proiectului de modificare a cadrului legislativ. 

Partial realizat 

3) Amenajarea 

încăperilor 

destinate 

audierilor, 

inclusiv 

instalarea 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

 

Număr de 

încăperi 

amenajate 

raportat la 

numărul total de 

încăperi 

MAI- La moment se evaluează costul lucrarilor de 

reparaţie şi de amenajare a încăperilor (Totodată, 

menţionăm că camerele de audiere a minorilor 

amenajate în incinta inspectoratelor de poliţie, au 

posibilitatea de a fi folosite şi la petrecerea altor 

acţiuni de urmărire penală). 

Partial realizat 
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camerelor video 

în aceste 

încăperi  

destinate 

audierilor; 

identificarea 

instituţiilor care 

nu au amenajat 

astfel de 

încăperi 

 

PG- Procesul de amenajare a birourilor destinate 

audierii persoanelor bănuite, învinuite de săvârşirea 

infracţiunilor şi contravenţiilor e în plină desfăşurare. 

Este de menţionat că în cadrul fiecărei subdiviziuni 

teritoriale sau specializate de poliţie se identifică 

încăperile respective, aspectele tehnice şi logistice de 

amenajare a acestora. În aceste încăperi din cadrul 

inspectoratelor de poliţie, precum şi în izolatoarele şi 

camerele de detenţie provizorie sunt instalate camere 

video, în scopul curmării acţiunilor ilegale ale 

colaboratorilor de poliţie şi a deţinuţilor, cu 

înregistrarea imaginilor. 

Astfel, la moment, doar în 7 subdiviziuni teritoriale 

ale Ministerului Afacerilor Interne nu sunt amenajate 

asemenea încăperi. 

Este interzisă audierea persoanelor în alte birouri şi 

încăperi de serviciu, decât în cele special amenajate 

în acest scop. 

  

Efectuarea unui 

studiu privind 

crearea  

mecanismului  

de acordare  

de către 

asociaţiile 

obşteşti   a 

asistenţei 

juridice primare  

 

Anul 2013 

 

 

 

 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Ministerul 

Justiţiei 

Studiu efectuat;  

mecanism 

elaborat, 

adoptat, 

implementat şi 

testat; număr de 

beneficiari; 

număr de 

asociaţii obşteşti 

care acordă 

asistenţă juridică 

primară 

CNAJGS a identificat experţii. Studiul a fost 

elaborat. Recomandările formulate în prezentul 

studiu constituie baza creării mecanismului de 

acordare a asistenţei juridice primare de către 

asociaţiile obşteşti. 

realizat 
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14 Implementar

ea sistemului 

de asistenţă 

juridică 

primară 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităţilor 

sistemului de 

asistenţă 

juridică 

calificată 

garantată de 

stat şi de 

avocatură 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea 

unui mecanism 

de acces la 

bazele de date 

pentru 

verificarea 

capacităţii de 

plată a 

solicitanţilor de 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Agenţia Relaţii 

Funciare şi 

Cadastru 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat; 

mecanism creat 

 

ARFC- Ministerul Justiţiei la data de 30.09.2013 a 

remis spre examinare şi avizare, în adresa Agenţiei 

Relaţii Funciare şi Cadastru proiectul de Lege pentru 

completarea unor acte legislative, care prevedea 

completarea art. 131 din Codul Fiscal şi art. 14, 19 

ale Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de 

stat nr. 198 din 26.07.2007, proiect potrivit căruia 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat i se acorda dreptul de a solicita de 

la deţinătorii de registre precum şi de la organele cu 

atribuţii de administrare fiscală, informaţie relevantă 

pentru procedura de verificare a veniturilor 

solicitanţilor de asistenţă juridică. Astfel, prin 

scrisoarea nr. 36/01-06/1788 din 16.10.2013, Agenţia 

şi-a expus obiecţiile vizavi de proiectul de Lege 

nominalizat. 

CNAJGS- Pentru implementare este necesar accesul 

Oficiilor teritoriale ale CNAJGS la bazele de date 

(fiscale, cadastru, registru etc.) 

În acest context în luna aprilie 2012 CNAJGS a remis 

solicitări de acordare a accesului la bazele de date 

pentru Oficiile teritoriale la următoarele instituţii:  

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Î.S. Cadastru,  

Î.S CRIS Registru, Casa Naţională de Asigurări 

Sociale. Inspectoratul Fiscal şi Î.S. Cadastru au 

refuzat accesul la bazele de date ce le deţin. Î.S. 

CRIS Registru şi CNAS admit posibilitatea conectării 

la bazele de date, însă informaţia deţinută de aceştia 

este facultativă şi nu permite a verifica în întregime 

capacitatea de plată a solicitanţilor. Prin scrisoarea 

MJ nr. 03/7511 din 13.09.2012 s-a creat grupul de 

CNAJGS- 

Realizat parţial 
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lucru din reprezentanţi ai MTIC, IFPS, CNAS, 

Cadastru, CNAJGS.   

 

În conformitate cu prevederile pct. 19 ale 

Regulamentului privind metodologia de calcul al 

venitului în scopul acordării asistenţei juridice 

garantate de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 1016 din 01.09.2008 (MO al 

RM, 2007, nr.157-160, art.614), în caz de necesitate, 

coordonatorul Oficiului teritorial, în modul prevăzut 

de legislaţie, are dreptul de a accesa orice bază de 

date a Întreprinderii de Stat „Registru”, Direcţiei 

principale înregistrare a transportului şi calificare a 

conducătorilor auto, Registrului de stat al populaţiei, 

Întreprinderii specializate în cadastru, Inspectoratului 

Fiscal Principal de Stat, Casei Naţionale de Asigurări 

Sociale, pentru confirmarea documentară a surselor 

de formare a veniturilor. Deşi baza legală este 

accesul la bazele de date este restricţionat. 

CNAJGS a remis solicitări de acordare a accesului la 

bazele de date pentru Oficiile teritoriale la 

următoarele instituţii:  Inspectoratul Fiscal Principal 

de Stat, Î.S. Cadastru,  Î.S CRIS Registru, Casa 

Naţională de Asigurări Sociale. Inspectoratul Fiscal 

şi CNAS au refuzat accesul la bazele de date ce le 

deţin. Î.S. Cadastru şi Î.S Registru admit posibilitatea 

conectării la bazele de date. Urmare a adresării 

CNAJGS către MJ din 27.07.2012, a fost creat 

Grupul de lucru privind modificarea şi completarea 

legislaţiei, în vederea elaborării mecanismului de 

acces la bazele de date. Au avut loc 2 sedinte ale GL. 

Urmare a discuţiilor desfăşurate în cadrul grupului de 

lucru, s-a decis că pentru asigurarea accesului direct 

este necesară modificarea şi completarea legislaţiei 

existente, şi anume: legile speciale care   

reglementează activitatea Inspectoratului Fiscal 

Principal de Stat, Î.S. Cadastru, Î.S CRIS Registru, 

Casei Naţionale de Asigurări Sociale precum şi a 

Codului Fiscal în partea ce ţine de obligaţia şi dreptul 

organelor cu atribuţii de administrarea fiscală să 

prezinte informaţiile de care dispun referitor la un 
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contribuabil concret. (art.131). 

Următoarea şedinţă a GL este stabilită pentru luna 

iulie. 

 

La data de 02.05.2013, respectiv 19.06.2013, 

02.07.2013, 06.09.2013 au avut loc întrunirile 

grupului de lucru pentru elaborarea mecanismului de 

acces la bazele de date, unde s-au analizat 

posibilităţile elaborării proiectului de act legislativ 

prevăzut la această acţiune. 

Versiunea iniţială a proiectului a fost elaborată la 

data de 20.09.2013. Acesta a fost remisă spre avizare 

la data de 30.09.3013 (scrisoare nr.03/8669), iar 

termenul stabilit pentru avizare a fost 14.10.2013. În 

aceiaşi zi proiectul a fost plasat pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei.  

În partea ce ţine de modificarea legislaţiei fiscale, la 

data de 03.12.2013, Parlamentul a adoptat proiectul 

Legii privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative (iniţiativa Guvernului nr. 491), prin 

intermediul căruia a fost creată posibilitatea pentru 

avocaţii care oferă asistenţă juridică garantată de stat 

de a avea acces la bazele de date pentru verificarea 

veniturilor.  

În partea ce ţine de modificarea şi completarea Legii 

nr. 198 din 26.07.07 cu privire la asistenţa juridică 

garantată de stat, au fost remise scrisori repetate către 

Ministerul Finanţelor (IFPS) si Ministerul Economiei 

în scopul examinării repetate şi repoziţionării vis-a-

vis de proiect (scrisoare nr.03/10060 din 01.11.2013). 

Proiectul urmează a fi remis la CNA pentru 

efectuarea expertizei anticorupţie. 

MTIC- Proiect de lege avizat  

(scrisoarea MTIC nr. 01/1532 din 16.10.2013) 
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2) Crearea 

birourilor de 

avocaţi publici 

în localităţile de 

reşedinţă ale 

oficiilor 

teritoriale ale 

Consiliului 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Avocaţilor 

 Număr de 

birouri create şi  

amenajate; 

număr de 

avocaţi publici 

majorat 

Potrivit Hotărîrii CNAJGS nr. 1 din 15 ianuarie 2013, 

a fost actualizată lista avocaţilor publici, aceasta fiind 

suplinită cu încă 5 unităţi. Actual activează 12 

avocaţi publici care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat în raza de activitate a Oficiilor 

teritoriale ale CNAJGS. 

 

În limitele jurisdicţiei Oficiului Teritorial Chişinău al 

CNAJGS activează BAA „Avocaţii Publici”, cu 

sediul în mun. Chişinău, str. A. Russo, nr. 1. La 

moment, avocaţii publici din cadrul acestui birou (în 

număr de 8 avocaţi) acordă asistenţă juridică 

garantată de stat numai în mun. Chişinău, în 

sectoarele Ciocana şi Rîşcani. 

În limitele jurisdicţiilor Oficiilor Teritoriale Bălţi, 

Cahul, Comrat, Bender/Căuşeni ale CNAJGS 

activează cîte un avocat public. 

În anul 2014 nr. avocaţilor publici a fost majorat cu 

încă 2 unităţi, 1 unitate repartizată la OT Bălţi, alta la 

OT Chişinău. 

Dotarea avocaţilor publici nu avut loc în anul 2013, 

nefiind alocate resurse financiare necesare. 

Realizata partial 

3) Efectuarea 

unui studiu 

privind aplicarea 

noilor metode 

de acordare a 

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de stat 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat 

Studiu efectuat; 

în funcţie de 

rezultate şi 

recomandări, 

proiect-pilot 

privind 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

calificate 

garantate de stat 

elaborat,  

aprobat şi 

implementat  

CNAJGS a identificat experţii. Studiul este în curs de 

elaborare. Experţii contractaţi  actualmente 

definitivează studiul. 

Realizat 

partial 

4) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

necesităţile de 

personal ale 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat;  

Ministerul Justiţiei; 

Studiu efectuat; 

recomandări 

formulate; 

după caz, 

schemă de 

CNAJGS a identificat experţii. Studiul a fost 

elaborat. 

Urmează a fi ajustată schema de încadrare a 

personalului. 

Realizat partial 
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oficiilor 

teritoriale în 

contextul lărgirii 

competenţei 

Consiliului 

Naţional pentru 

Asistenţă 

Juridică 

Garantată de 

Stat 

Ministerul 

Finanţelor 

încadrare a 

personalului 

ajustată şi 

aprobată 

5) 

Instituţionalizare

a sistemului de 

asistenţă juridică 

primară prin 

crearea unei 

reţele de 

parajurişti în 

localităţile 

rurale 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Ministerul 

Justiţiei; Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei 

Reţea de 

parajurişti în 

localităţile 

rurale creată; 

număr de 

prestatori de 

asistenţă juridică 

primară extins 

CNAJGS, în colaborare şi cu suportul Fundaţiei 

Soros-Moldova, au depus eforturi conjugate pentru a 

extinde reţeaua de parajurişti la nivel naţional, astfel 

asigurând continuitatea activităţii acestora. De la 1 

aprilie 2013 reţeaua de parajurişti se extinde la scară 

naţională, astfel 15 din cei 23 de parajurişti care 

activau la acea perioadă au încheiat contracte de 

prestare a serviciilor de asistenţă juridică primară cu 

Oficiile teritoriale ale CNAJGS, fiind remuneraţi 

parţial din bugetul de stat. Datorită implicării 

financiare a statului, a fost posibilă extinderea reţelei 

prin selectarea a încă 9 parajurişti.  

În anul 2014, 20 de parajurişti din 32 vor activa în 

baza contractelor de colaborare cu OT ale CNAJGS. 

(Hotărîrea CNAJGS nr. 52 din 30 decembrie 2013 cu 

privire la stabilirea numărului de parajurişti ce vor 

activa în sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat în anul 2014). 

Realizată pentru 

perioada de 

raportare 

6) Instituirea  

schemei de 

acordare a 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

în cauze 

nonpenale 

 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Ministerul 

Justiţiei 

 

Schemă de 

acordare a 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

în cauze 

nonpenale 

instituită; 

capacităţi 

instituţionale 

consolidate; 

număr de 

persoane din 

 Nerealizat 
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mediul 

rural/urban care 

au beneficiat de 

asistenţă în 

cauze nonpenale 

7) Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare a 

publicului cu 

privire la 

asistenţa juridică 

garantată de stat 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Avocaţilor; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

instituţia publică 

naţională a 

audiovizualului 

Compania  

„Teleradio-

Moldova” 

Număr de 

materiale 

publicate; număr  

de emisiuni 

radio  

şi TV  

CNAJGS- Aparatul administrativ al CNAJGS şi 

Oficiile teritoriale ale CNAJGS au diseminat 

aproximativ 1500 de broşuri şi 1500 calendare 

informative cu privire la sistemul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat. 

  

La 03.09.2013 Aparatul administrativ al CNAJGS în 

temeiul actului de predare-primire nr. 172 

din.03.09.2013 a predat către Oficiul Central de 

Probaţiune următorul material informativ ce vizează 

sistemul de asistenţă juridică garantată de stat: 

1) „Ghid privind sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat” - Manual - 13 exemplare, 

2) „Ce faci când copilul tău e în conflict cu legea” - 

Îndrumar pentru părinţi şi copiii lor - 40 exemplare, 

3) „Asistenţa juridică garantată de stat în RM” - 

Broşură - 200 exemplare, 

 

În ziarele locale din raza de activitate a Oficiilor 

teritoriale  au fost publicate informaţii pentru 

beneficiari cu privire la modul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat. 

 

La 13.09.2013 a fost finalizat spotul publicitar cu 

privire la mediatizarea serviciilor de asistenţă juridică 

garantată de stat pe cauze non-penale. La postul 

naţional de televiziune TVM 1 au fost difuzate 2 

spot-uri publicitare zilnic în perioada lunilor 

noiembrie - decembrie 2013 cu privire la: 

1. Asistenţa juridică garantată de stat pe cauzele non-

penale. 

2. Asistenţa juridică garantată de stat pe cauzele 

penale. 

 

La moment în raza mun. Chişinău sunt amplasate 3 

bannere informative. Urmează a fi amplasate câte un 

Realizată pentru 

perioada de 

raportare 
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banner şi în: mun. Bălţi, mun. Comrat, or. Cahul, or. 

Căuşeni. 

8) Instruirea şi 

acordarea 

asistenţei 

metodice 

continue 

persoanelor 

autorizate să 

acorde asistenţă 

juridică 

garantată de stat 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Avocaţilor; 

Institutul Naţional 

al Justiţiei 

Număr de 

cursuri de 

instruire 

organizate; 

număr de 

persoane care au 

participat la 

instruiri raportat la 

numărul total de 

persoane 

autorizate; 

număr de 

ghiduri  

metodologice 

distribuite 

INJ- În perioada 15 iulie – 9 august, INJ în 

parteneriat cu CNAJGS, a organizat 10 seminare cu 

genericul „Sistemul de asistenţă juridică garantată de 

stat”, 10 seminare cu genericul „Probele şi probatoriu 

în proces penal. Proceduri speciale” şi 9 seminare cu 

genericul „Interacţiunea cu beneficiarul asistenţei 

juridice garantate de stat”, la care au participat 10 

grupe de avocaţi care acordă asistenţă juridică 

garantată de stat. 

   În total, au fost organizate 29 seminare, la care au 

fost instruite 479 persoane. 

CNAJGS- CNAJGS în colaborare cu INJ din 

15.07.2013 -09.08.2013a desfăşurat 10 cursuri de 

instruire a câte 3 module: „Interacţiunea cu 

beneficiarii de AJGS”, „Sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat”, Probele şi probatoriul în procesul 

penal. Proceduri speciale” cu durata de 8 h fiecare, 

pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică 

calificată garantată de stat în raza OT Chişinău. Au 

fost instruiţi 170 avocaţi.   

12.06.2013 CNAJGS în parteneriat cu UNHCR 

„Training pentru avocaţii specializaţi în dreptul de 

azil” – 11 avocaţi instruiţi 

17-18.06.2013 CNAJGS în parteneriat cu OSCE 

Moldova seminar: „Prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie” – 26 avocaţi instruiţi 

13-16.08.2013 CNAJGS în parteneriat cu IRP şi 

UNICEF-Moldova seminar „Acordarea asistenţei 

juridice garantate de stat în cauzele cu implicarea 

copiilor”-40 avocaţi instruiţi 

În octombrie-noiembrie 2013 CNAJGS în colaborare 

cu PNUD-Moldova au desfăşurat 9 cursuri a câte 2 

module: „Interacţiunea cu beneficiarii de AJGS”, 

„Sistemul de asistenţă juridică garantată de stat”, cu 

durata 8 h fiecare - instruiţi aproximativ 180 avocaţi.   

9 avocaţi specializaţi pentru acordarea asistenţei 

juridic garantate de stat solicitanţilor de azil, 

refugiaţilor, beneficiarilor de protecţie umanitară, 

apatrizilor şi solicitanţilor de azil au beneficiat de 

INJ-actiune 

realizata 

CNAJGS- 

actiune realizata 
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instruirea la distanţă privind studierea modulului 

„Clauzele de includere a curriculei europene de azil”. 

Total: 23 de cursuri de instruire desfăşurate la care au 

fost instruiţi 436  avocaţi care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat.  

În cadrul instruirilor au fost distribuite: .„Ghidul 

avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat copiilor în conflict cu legea” 

„Ghid privind sistemul de asistenţă juridică garantată 

de stat”. 

9) Elaborarea 

standardelor de 

calitate pentru 

avocaţi 

Anul 2013 Uniunea 

Avocaţilor; 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat;  

Ministerul Justiţiei 

Standarde de 

calitate 

elaborate, 

adoptate şi 

implementate; 

număr de petiţii 

depuse; număr 

de sancţiuni 

aplicate 

CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 8 din 15.02.2013 

cu privire la crearea Grupului de lucru pentru 

elaborarea criteriilor (standardelor) de stabilire a 

complexităţii cauzelor contravenţionale, civile sau de 

contencios administrativ, din punctul de vedere al 

dreptului material sau al celui procesual, pentru care 

se oferă asistenţă juridică calificată garantată  de stat 

persoanelor care nu dispun de mijloace pentru plata 

acestor servicii. 

Grupul de lucru s-a întrunit într-o şedinţă la 02.10.13.  

 

Dificultăţi: 

În vederea elaborării standardelor de complexitate a 

cauzelor este necesară efectuarea unui studiu. A fost 

anunţat concurs pentru achiziţionarea serviciilor de 

elaborare a studiului (Licitaţia publică nr. 1750/13 

publicată în BAP  86/13 din 01.11.13). Nu a fost 

aplicată nici o ofertă din partea  potenţialilor experţi 

care ar corespunde cerinţelor înaintate. 

Realizata partial 

16 Monitorizare

a calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de 

stat 

1) Elaborarea 

unui mecanism 

de monitorizare 

a calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Ministerul 

Justiţiei 

Mecanism 

elaborat şi 

implementat 

CNAJGS a adoptat Hotărârea nr. 20 din 21.12.2012 

cu privire la crearea Grupului de lucru pentru 

elaborarea mecanismului de monitorizare a calităţii 

asistenţei juridice garantate de stat. GL s-a întrunit în 

3 şedinţe la data de 28.03.2013, 16.05.2013, 

07.10.2013. 

Cu suportul PNUD - Moldova, în cadrul proiectului 

„Suportul pentru Reformarea sectorului Justiţiei în 

Moldova” de către 2 experţi naţionali a fost elaborat 

un raport „Mecanismul actual de monitorizare a 

calităţii asistenţei juridice garantate de stat”. 

La solicitarea CNAJGS, 2 experţi naţionali au 

Realizat partial 
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elaborat „Studiu privind elaborarea mecanismului de 

monitorizare a calităţii asistenţei juridice garantate de 

stat”. 

2) Monitorizarea 

calităţii 

acordării de 

către asociaţiile 

obşteşti a 

serviciilor de 

asistenţă juridică 

primară  

Anul 2014 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat;  

Uniunea Avocaţilor  

Monitorizare 

efectuată; 

rapoarte anuale 

de evaluare 

întocmite şi 

difuzate; număr 

de încălcări 

depistate 

Mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare 

de către AO a fost testat cu succes, unele relaţii de 

colaborare fiind formalizate prin acorduri de 

colaborare:  

1. OT Chişinău al CNAJGS a încheiat un acord de 

înţelegere cu AO „Centrul de Asistenţă Juridică 

pentru persoane cu dizabilităţi”.  

2. OT Bălţi al CNAJGS a încheiat un acord de 

colaborare cu Instituţia Privată „Clinica Juridică 

Universitară”, Bălţi  

3. OT Comrat al CNAJGS a încheiat un acord de 

colaborare cu Clinica Juridică.  

Monitorizarea acordării AJP de către AO este iniţiată 

din anul 2014. 

În curs de 

realizare 

3) Monitorizarea 

calităţii 

asistenţei 

juridice 

garantate de stat 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Uniunea 

Avocaţilor  

Monitorizare 

efectuată; 

rapoarte anuale 

de evaluare 

întocmite şi 

difuzate; număr 

de încălcări 

depistate 

În anul 2013 au fost monitorizaţi 259 de avocaţi care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat din 

aproximativ 500.  

În cadrul fiecărei monitorizări Oficiile teritoriale 

întocmesc un act de monitorizare a activităţii 

avocatului, care se păstrează în arhiva Oficiilor. 

Realizată pentru 

perioada 

raportată 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea 

capacităţii 

Centrului 

pentru 

Drepturile 

Omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Iniţierea 

procedurii de 

completare a 

Constituţiei 

Republicii 

Moldova cu 

dispoziţii 

privind avocaţii 

parlamentari 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Justiţiei; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 La 23 decembrie Parlamentul Republicii 

Moldova a adoptat în a doua lectură Legea cu 

privire la avocatul poporului. A fost 

prezentat Preşedintelui RM pentru 

promulgare. Preşedintele a restituit setul de 

documente spre reexaminare. La moment, 

proiectul se află in Parlament si se 

examinează conform obiecţiilor parvenite de 

la Preşedintelui RM, organizaţiilor 

internaţionale, societatea civilă. 

 

 

Actiune în curs 

de realizare 

2) Modificarea 

legislaţiei pentru 

aplicarea  

Principiilor de la 

Paris (conform 

rezoluţiei 

Adunării 

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul Justiţiei  

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 
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Generale a ONU 

nr. 48/134 din  

20 decembrie 

1993) 

3) Analiza 

modului de 

finanţare a 

Centrului pentru 

Drepturile 

Omului în 

vederea 

asigurării 

funcţionării 

mecanismului 

naţional de 

prevenire a 

torturii  

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul 

Finanţelor 

 

Propuneri de 

îmbunătăţire a 

mecanismului 

de finanţare 

prezentate 

Guvernului 

Cu suportul PNUD Moldova a fost elaborat Planul de 

dezvoltare instituţională a CpDOM pentru anii 2013-

1017. În document se conţine şi o  evaluare a 

necesităţilor financiare ale instituţiei. 

Totodată, conform Legii cu privire la avocatul 

poporului, adoptată la 23 decembrie 2013 de către 

Parlamentul Republicii Moldova, se prevede o nouă 

procedură de alocare a resurselor financiare, care 

corespunde standardelor internaţionale de domeniu. 

MF- În scopul executării acţiunii date, în proiectul de 

Lege cu privire la avocatul poporului, la decizia 

Grupului de lucru, instituit cu scopul definitivării 

proiectului de lege dat, a fost inclus un nou mecanism 

de finanţare a Centrului pentru Drepturile Omului, 

inclusiv mecanismul naţional de prevenire a torturii. 

Actiune realizata 

18 Asigurarea 

protecţiei 

datelor cu 

caracter 

personal 

1) Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale cu 

dispoziţiile 

Directivei  

2006/24/CE a 

Parlamentului 

European şi a 

Consiliului din  

15 martie 2006  

privind păstrarea 

datelor generate 

sau prelucrate în 

legătură cu 

furnizarea 

serviciilor de 

comunicaţii 

electronice 

accesibile 

publicului sau  

de reţele de 

comunicaţii 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor  

Interne; Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor;  

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 

În scopul asigurării protecţiei datelor cu caracter 

personal Ministerul Afacerilor Interne a întreprins şi 

întreprinde în continuare măsuri necesare armonizării 

legislaţiei naţionale cu Directiva 2006/24CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 15 

martie 2006. 

În acest sens, au fost solicitate propuneri de la 

subdiviziunile MAI interesate în păstrarea datelor, s-

au studiat şi ulterior s-au comparat legislaţiile ţărilor 

europene cu Legea comunicaţiilor electronice nr. 

241-16 din 15.11.2007, unde MAI consideră necesar 

de a introduce un capitol separat privind reţinerea de 

date generate sau prelucrate în procesul furnizării 

serviciilor de comunicaţii electronice necesare pentru 

identificarea şi urmărirea sursei de comunicaţii 

electronice, identificarea destinaţiei, tipului, datei, 

orei şi duratei comunicaţiei etc. 

Totuşi, înainte de a recurge la elaborarea 

(modificarea) unei legi din domeniul comunicaţilor 

electronice este necesar de un studiu minuţios pentru 

a minimiza riscul unei situaţii analogice cu cea din 

România unde intenţia de a armoniza legislaţia 

Actiune realizata 

partial/ 

CPDP- actiune 

nerealizata 
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publice României cu Directiva 2006/24CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 15 martie 2006 s-a 

soldat cu un efect neaşteptat manifestat prin 

declararea Legii nr. 298/2008 a României drept una 

neconstituţională. Acest caz a provocat diverse 

discuţii în Uniunea Europeană pe marginea acestui 

subiect. În urma acestor evenimente (contradicţii) 

Înalta Curte din Irlanda a solicitat Curţi de Justiţie 

Europene interpretarea Directivei 2006/24CE, drept 

temei fiind opinia Avocatului General (instituţie din 

cadrul Ministerului Public din Irlanda) precum, că 

Directiva nominalizată supra ar fi în întregime 

incompatibilă cu Articolul 52 a Cărţii Europene 

pentru Drepturile Omului. Până în prezent o decizie 

finală în acest sens nu s-a pronunţat.    

MTIC- A fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.  

Una din modificările incluse în proiectul de lege are 

ca scop şi armonizarea art.20 alin.(3) din Legea 241-

XVI din 15 noiembrie 2007 cu dispoziţiile art.6 a 

Directivei 2006/24/CE care prevede că “toate 

categoriile de date necesare pentru urmărirea şi 

identificarea unei surse de comunicaţii de telefonie 

fixă sau de telefonie mobilă, accesul la Internet, poşta 

electronică şi telefonie prin Internet se păstrează pe 

perioade de cel puţin şase luni şi nu mai mult de doi 

ani de la data efectuării comunicaţiei”. 

Astfel, la articolul 20 alin.(3) litera c) din  legea sus 

menţionată  cuvintele „de cel puţin un an” se 

substituie cu cuvintele „de un an”, iar cuvintele “de 

cel puţin 6 luni” se substituie cu sintagma “de 6 

luni”. Modificarea propusă va contribui la evitarea 

interpretării neunivoce a termenilor concreţi de 

păstrare a informaţiilor, la neadmiterea abuzurilor în 

activitatea de păstrare, prelucrare şi utilizare a datelor 

stocate de furnizorii serviciilor de comunicaţii 

electronice  precum şi creării unui cadru legislativ 

accesibil, previzibil şi clar. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 15.01.2013 a 

fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre 
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examinare  proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii comunicaţiilor electronice nr.241-

XVI din 15 noiembrie 2007. 

 

A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 45 din 22 

martie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 20 –XVI din 3 februarie 2009 privind prevenirea 

şi combaterea criminalităţii informatice. 

 

CNPDCP- A fost elaborat proiectul Legii pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative 

(Legea privind prevenirea şi combaterea 

criminalităţii informatice nr. 20-XVI din 03 februarie 

2009 şi  Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-

XVI din 15 noiembrie 2007).  

La 24 septembrie 2012 proiectul a fost transmis 

pentru  promovare Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor.  Ulterior, Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor de comun 

cu Ministerul Afacerilor Interne au disjuns proiectul 

iniţial în două proiecte separate. La 15 ianuarie 2013 

prin    

Hotărîrea Guvernului nr. 48  a fost aprobat proiectul 

de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

comunicaţiilor electronice. 

La 22 martie 2013 prin Legea nr. 45 au fost operate 

modificări la Legea   privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice, modificări care 

nu răspund  obiectivului – asigurarea protecţiei 

datelor cu caracter personal,  fiind totalmente 

distorsionată intenţia    şi proiectul Centrului de a 

racorda prevederile Legii  privind prevenirea şi 

combaterea criminalităţii informatice la principiile de 

protecţie a datelor cu caracter personal, iar conţinutul 

actual al actului legislativ modificat creează şi mai 

multe carenţe în partea ce ţine de garantarea 

drepturilor subiecţilor de date cu caracter personal. 
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2) Organizarea 

seminarelor şi a 

atelierelor de 

lucru în vederea 

promovării 

necesităţilor de 

armonizare a 

cadrului 

normativ 

naţional 

sectorial la 

principiile 

conţinute în 

directivele şi 

recomandările 

Uniunii 

Europene 

privind protecţia 

datelor cu 

caracter 

personal 

Anii 

2013–2014 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

Număr de 

seminare 

organizate; 

număr de 

ateliere de lucru 

organizate; 

număr de 

amendamente 

elaborate  

şi adoptate 

Reprezentanţii Centrului au organizat şi participat la 

36 de seminare de instruire şi 5 ateliere de lucru 

privind protecţia datelor cu caracter personal. 

La capitolul amendamente elaborate şi adoptate 

enumerăm următoarele: 

1. Legea nr. 229  

din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Strategiei 

naţionale în domeniul  

protecţiei datelor cu caracter personal 

pentru anii 2013–2018 şi a Planului de acţiuni privind 

implementarea acesteia; 

2. Legea nr. 271 din  07 noiembrie 2013 privind 

formularea unor declaraţii ale Republicii Moldova la 

Convenţia  

pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter personal; 

3. Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la 

aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, 

efectivul-limită şi a modului de finanţare a Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal; 

4. Proiectul Hotărîrii Parlamentului privind aprobarea 

structurii şi efectivului-limită al Centrului Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 

Actiune realizata 

3) Încheierea 

Acordului de 

cooperare dintre 

Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu 

Caracter 

Personal şi 

Institutul 

Naţional al 

Justiţiei în 

vederea 

desfăşurării 

cursurilor de 

instruire pentru 

Anul 2013 Centrul Naţional 

pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter 

Personal 

Acord încheiat INJ-Prin Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/8 din 

22.08.2013 a fost aprobat Acordul de Colaborare 

între Institutul Naţional al Justiţiei şi Centrul 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

CNPDCP- La 18 iulie 2013, a fost semnat Acordul 

de Cooperare între Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova 

şi Institutul Naţional al Justiţiei. 

  

La 28 iunie 2013, la iniţiativa Institutului Naţional de 

Justiţie, a fost organizat seminarul cu tematica 

,,Accesul la informaţie, aspecte practice privind 

protecţia datelor cu caracter personal şi soluţionarea 

INJ, CNDCP-

actiune realizata 
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judecători şi 

procurori 

privind protecţia 

datelor cu 

caracter 

personal 

problemelor în legătură cu accesul la informaţie”, la 

care au participat angajaţii Centrului pentru 

Drepturile Omului din Moldova. 

4) Organizarea 

cursurilor de 

instruire pentru 

judecători şi 

procurori 

privind protecţia 

datelor cu 

caracter 

personal 

Anii 

2013–2014 

Institutul Naţional 

al Justiţiei 

Număr de 

cursuri 

organizate; 

număr de 

judecători/ 

procurori 

instruiţi raportat 

la numărul total 

de judecători/ 

procurori 

INJ- INJ a organizat 4 seminare cu genericul 

„Accesul la informaţie. Aspecte practice privind 

protecţia datelor cu caracter personal şi soluţionarea 

problemelor în legătură cu accesul la informaţie”, la 

care au fost instruiţi 42 judecători şi 49 procurori, 

inclusiv: 

   - la 4 februarie şi 1 martie, în parteneriat cu USAID 

ROLISP, au fost instruiţi 23 judecători şi 28  

procurori; 

   - la 3 şi 18 aprilie, au fost instruiţi 19 judecători şi 

21 procurori. 

   INJ a organizat 1 seminar cu genericul „Asigurarea 

datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în 

cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter 

personal”, la 30 septembrie, la care au fost instruiţi 7 

judecători şi 7 procurori. 

   INJ în parteneriat cu PROMO-LEX, a organizat 1 

seminar cu genericul „Procedura unitară de 

instrumentare a cazurilor de încălcare a drepturilor 

omului în regiunea transnistreană-recepţionarea şi 

transmiterea datelor cu caracter personal”, la 6 

noiembrie, la care au fost instruiţi 8 judecători, 12 

procurori şi alte categorii - 5 persoane. 

   În total, au fost organizate 6 seminare, la care au 

fost instruite 130 persoane, inclusiv 57 judecători, 68 

procurori şi alte  categorii-2 persoane. 

 INJ-actiune 

realizata 

4. Asigurarea dreptului la viaţă şi a dreptului la integritate fizică şi psihică 

Asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate;  

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) încălcări depistate; 

e) campanii de informare desfăşurate; 

f) mecanism de control în sistemul penitenciar, instituit şi implementat. 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

garanţiilor 

pentru 

persoanele 

private de 

libertate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Efectuarea 

unui studiu cu 

privire la 

necesitatea  

modificării  

legislaţiei în 

vederea 

asigurării, 

imediat după 

privarea de 

libertate,  

a examenului 

medico-legal 

pentru 

persoanele 

reţinute sau  

arestate  

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii 

(Centrul de 

Medicină Legală); 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală;  

Centrul Naţional  

Anticorupţie; 

Ministerul Justiţiei 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

propuneri 

prezentate de 

îmbunătăţire a 

situaţiei; practici 

modificate în 

funcţie de 

recomandări 

CNA- În rezultatul studierii actelor legislative în 

vigoare, conform acţiunii 19.1. din Plan,  experţii în 

procedura penală ai C.N.A. au constatat că nu este 

necesară operarea de modificări în legislaţie în 

vederea asigurării, imediat după privarea de libertate, 

a examenului medico-legal pentru persoanele reţinute 

sau arestate, deoarece Codul de procedură penală şi 

Codul de executare conţine reglementările 

corespunzătoare în acest sens 

MAI- Pe parcursul anului 2013, în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne solicitări de asistenţă 

din partea Consiliul Superior al Magistraturii nu au 

parvenit 

 

PG-        Amendamentele la Codul de procedură 

penală, adoptate prin Legea nr. 252 din 08.11.2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, în vigoare din 21 decembrie 2012, au fost 

adoptate drept urmare a studiului cadrului legal, care 

garantează persoanelor reţinute sau arestate a unor 

drepturi şi libertăţi fundamentale, în raport cu 

recomandările forului internaţional. 

       Modificările şi completările au drept scop de a 

asigura garanţiile fundamentale împotriva 

tratamentelor inumane sau degradante, în special a 

garanţiilor precum dreptul de a informa rudele sau 

alte persoane apropiate despre reţinere sau arest, 

accesul la asistenţă medicală calificată. 

       Astfel, în cauzele penale despre presupusa 

tortură este obligatorie efectuarea expertizei 

complexe, cu operarea examinării medico-legale, 

psihologice şi, după caz, a altor forme de examinare 

(art.147 alin.(11) Cod de procedură penală). Această 

normă va crea condiţiile necesare pentru dispunerea 

acestui gen de expertize, deoarece actele de tortură 

presupun atât consecinţe de natură fizică, cât şi 

consecinţe de natură psihică. 

O altă completare a Codului de procedură penală 

prevede că, dacă la reţinere se stabileşte prezenţa 

unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei 

reţinute, persoana care efectuează urmărirea penală 

realizat 
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neîntârziat îl va informa pe procuror, care va dispune 

imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, 

după caz, a unei expertize medico-legale pentru a 

constata originea şi caracterul vătămărilor sau 

leziunilor (art.167 alin.(6) Cod de procedură penală).  

Au fost operate modificări şi completări şi la Codul 

de executare prin care s-a instituit obligaţia de a 

supune unei examinări medicale imediate persoana 

reţinută atât la intrarea, cît şi ieşirea acesteia din locul 

de detenţie, dar şi la cererea sa, pe toată perioada 

detenţiei. Examenul medical trebuie să fie efectuat în 

condiţii de confidenţialitate (art.175 1 Cod de 

executare). 

2) Instituirea 

unui mecanism 

de control în 

vederea 

excluderii 

practicilor de 

transfer al 

persoanelor 

reţinute sau 

arestate în 

instituţii 

psihiatrice fără 

control judiciar 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie; 

Ministerul Sănătăţii 

Mecanism de 

control instituit 

şi implementat; 

număr de 

persoane 

transferate 

MAI- Mecanismul de control judiciar este instituit şi 

funcţionează. În conformitate cu prevederile art. 152 

al CPP RM „internarea bănuitului, învinuitului în 

instituţia medicală pentru efectuarea expertizelor 

indicate în alin.(1) (medico-legale sau psihiatrice) se 

admite cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, în 

baza demersului procurorului. Încheierea 

judecătorului de instrucţie privind autorizarea 

internării poate fi atacată cu recurs în condiţiile art. 

311 CPP RM”. 

 

PG- În perioada anului 2013 cazuri de transfer în 

instituţii psihiatrice a persoanelor reţinute sau 

arestate, fără control judiciar, nu au fost atestate. 

Procuratura Generală nu a fost sesizată sau informată 

privind existenţa cazurilor de internare/transfer a 

persoanelor reţinute sau arestate preventiv în 

instituţiile psihiatrice fără autorizarea instanţei de 

judecată, aşa cum prevede art.490 din Codul de 

procedură penală. 

   

Actiune realizata 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

condiţiilor 

corespunzăto

are, 

conforme 

standardelor 

internaţional

e, pentru 

persoanele 

private de 

libertate 

 

 

  

 

3) Efectuarea 

lucrărilor de 

reparaţie a 

izolatoarelor de 

detenţie 

provizorie 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor Interne 

Lucrări 

efectuate; număr 

de  

izolatoare 

reparate raportat 

la numărul total 

de izolatoare 

Ministerul Afacerilor Interne are în subordinea sa 38 

izolatoare de detenţie provizorie, care au capacitatea 

de 273 celule, pentru 682 de persoane. În perioada 

anilor 2010-2011 conform prevederilor Hotărîrii 

Guvernului nr. 511 din 22.06.2010, Ministerului 

Afacerilor Interne  i-a fost alocată suma de 2,2 ml lei, 

pentru efectuarea reparaţiilor capitale întru ajustarea 

minimului necesar de celule, în 30 Izolatoare de 

detenţie provizorie, cu suspendarea activităţii a 107 

celule din cadrul acestor Izolatoare, lăsînd active doar 

a 152 celule care au fost ajustate. Total: 259 celule 

dintre care: 152 ajustate, 107- suspendate, 410 

persoane. 

La moment activitatea a 6 izolatoare de detenţie 

provizorie a fost suspendată Pe parcursul anului 2013 

careva lucrări în izolatoarele din subordinea 

ministerului nu au fost efectuate din lipsa surselor 

financiare. 

Conform prevederilor Dispoziţiei nr. 34/4756 din 

29.10.2013 în perioada 04.14.2013 de către grupul de 

lucru instituit, au fost supuse verificării izolatoarele 

de detenţie provizorie a Inspectoratelor de poliţie: 

Ocniţa, Briceni, Edineţ, Rîşcani, Donduşeni, Drochia, 

Bălţi, Glodeni, Soroca, Sîngerei, Şoldăneşti, Floreşti, 

Rezina, Făleşti, Ungheni, Călăraşi. Teleneşti, Orhei şi 

Nisporeni. Evaluînd condiţiile de detenţie a 

persoanelor reţinute şi arestate, întru asigurarea 

condiţiilor minime de detenţie. Ca urmare, a 

verificărilor efectuate, la majoritatea IDP au fost 

stabilite un şir de lacune de ordin tehnic (unele 

încăperi necesită reparaţii curente şi capitale). 

În scopul evitării cazurilor de detenţie a persoanelor 

în izolatoarele de detenţie provizorie în condiţii 

inumane şi degradante persistente în unele instituţii 

de detenţie provizorie, reducerii adresărilor şi 

sesizărilor din partea organelor procuraturii şi a altor 

instituţii statale şi organizaţii neguvernamentale, 

precum şi diminuarea cererilor la Curtea Europeană 

pentru Drepturile Omului (CEDO), este necesar de 

înlăturat lacunele identificate, pentru ajustarea 

izolatoarelor de detenţie provizorie a Inspectoratelor 

Realizata partial 
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de poliţie, la condiţiile stipulate în ordinul MAI nr. 5 

din 05.01.2004. 
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5) Revizuirea 

legislaţiei din 

perspectiva 

excluderii 

normelor care 

prevăd 

sancţiunea 

disciplinară 

„încarcerarea” 

pentru minorii 

condamnaţi 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei Cadru legislativ 

revizuit şi, după 

caz, 

amendamente la 

legislaţie 

prezentate 

A fost adoptată Legea nr. 146 din 14 iunie 2013 

pentru modificarea şi completarea Codului de 

executare al Republicii Moldova nr. 443d in 24 

decembrie 2004, prin care sancţiunea disciplinară 

încarcerarea a fost exclusă. 

Realizat 

21 

 

 

 

Asigurarea 

accesului 

deţinuţilor la 

servicii 

medicale de 

calitate  

1) Efectuarea 

unui studiu cu 

privire la 

oportunitatea 

transferării 

serviciului 

medical din 

locurile de 

detenţie în 

subordinea 

Ministerului 

Sănătăţii 

Anul 2013 Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei 

Cadru legislativ 

revizuit şi, după 

caz, 

amendamente la 

legislaţie 

prezentate 

MAI- În conformitate cu punctul 6.4.5. subpunctul 1 

din Planul de Acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru 

anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului 

nr. 6 din 16 februarie 2012, Ministerul Justiţiei în 

comun cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Sănătăţii precum şi alte instituţii responsabile, urmau 

să elaboreze un proiect de modificare a cadrului 

normativ pentru asigurarea independenţei 

profesionale a lucrătorilor medicali din locurile de 

detenţie, prin transferul lor în subordinea 

Ministerului Sănătăţii. 

La data de 10.09.2012 Ministerului Justiţiei a 

solicitat de la toate instituţiile conform planului de 

acţiuni, informaţie (propuneri) pe marginea 

subiectului dat. Ca urmare, Ministerul Afacerilor 

Interne şi-a exprimat disponibilitatea participării în 

cadrul eventualelor grupuri de lucru la elaborarea 

cadrului normativ ce ţine de realizarea acţiunii date. 

Pînă în prezent, nu dispunem de informaţie referitor 

la crearea unui grup de lucru în domeniul dat. 

În contextul Raportului privind evaluarea serviciilor 

de sănătate în instituţiile penitenciare din RM 

efectuat de Agenţia Naţiunilor Unite pentru 

Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii şi întru 

executarea acţiunii vizate, pentru asigurarea 

independenţei profesionale a lucrătorilor medicali din 

locurile de detenţie, sporirea calităţii serviciilor 

medicale în ansamblu, precum şi conferirea de 

valoare probatorie examenului medical independent 

Partial realizata 
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în cazurile pretinse de acte de tortură, MAI susţine în 

continuare ideea transferului lucrătorilor medicali a 

izolatoarelor de detenţie provizorie ale 

inspectoratelor de poliţie, în subordinea Ministerului 

Sănătăţii. 

 

MS- Studiul privind organizarea serviciilor medicale 

în sectorul penitenciar a fost efectuat  de Agenţia 

Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi 

Criminalităţii.   

2) Elaborarea, 

testarea şi 

implementarea 

sistemului 

informaţional 

automatizat 

„Registrul 

persoanelor 

reţinute, arestate 

şi condamnate” 

Anul 2014 Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Cancelaria de Stat 

(Centrul de 

Guvernare 

Electronică) 

Program 

elaborat şi 

implementat; 

grad de utilizare 

a sistemului 

informaţional 

CNA- La acţiunea 21.2.,  C.N.A. susţine în 

continuare propunerile înaintate Ministerului Justiţiei 

prin demersul nr. 01/4388 din 23.11.2011  privind 

compartimentele care necesită să fie incluse în 

Registrul respectiv, precum şi necesitatea creării în 

acest sens a unui Grup interdepartamental de lucru. 

realizat 

22 Perfecţionare

a sistemului 

de instruire şi 

informare a 

condamnaţilo

r 

1) Dezvoltarea 

continuă a 

programelor  

socioeducative 

şi 

psihocorecţional

e în penitenciare 

Anual Ministerul Justiţiei Număr de 

programe  

implementate 

pentru diferite 

categorii de 

condamnaţi; 

număr de 

condamnaţi 

implicaţi în 

aceste programe 

 În perioada anului 2013, au fost elaborate şi 

implementate o gamă variată de programe, 

reieşind din principiul abordării 

individualizate, punînd pe prim plan 

particularităţile individuale de personalitate, 

interesele, hobby-urile, abilităţile, 

necesităţile, problemele specifice tuturor 

categoriilor de deţinuţi. 

    Astfel, se pot menţiona activităţi realizate 

prin instruirea profesională, instruirea generală, 

educaţie pentru sănătate, adaptarea la condiţiile de 

detenţie cît şi activităţi de educaţie socială, care se 

regăsesc în activităţile creative, programe de 

pregătirea pentru eliberare, activităţi sportive, 

încadrarea în cîmpul muncii remunerate şi 

neremunerate,  activităţi cu diverse culturi religioase, 

autoeducare. 

realizat 
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  Respectiv, pe domeniul socio-educativ, 

persoanele deţinute au beneficiat de activităţi 

educaţionale, cum ar fi: „Alfabetizarea” – 

Penitenciarele nr. 2,3,4,6,7,8,10,12,15,16; „Engleză 

pentru începători” - Penitenciarele nr. - 4,5,7,10,13; 

„Învăţăm calculatorul ”- Penitenciarele nr. – 1,5.  

  Următoarele programe  au fost implementate 

practic în toate penitenciarele, după cum urmează:   

1. „Adaptarea la condiţiile de detenţie”; 

2.  „Dezvoltarea calităţilor moral spirituale”; 

3. ”Oglinda creaţiei ”; 

4. ”Terapia muzical-artistică”; 

5.  „De ce plîng chitarele”; 

6.  „Creativitatea artistică”; 

7.  „Autocunoaşterea şi autodezvoltarea”; 

8.  „Mîini dibace ”; 

9. „Tinerii agricultori”; 

10.  „Plantarea florilor”; 

11.  „Modelarea obiectelor din ceramică”; 

12.  „Schimbarea comportamentală”; 

13.  „Rugăciunea oglinda sufletului”; 

14.  „Poezia sufletului”; 

15.  „Dezvoltarea capacităţilor intelectuale prin 

jocuri de şah şi dame”; 

16.  „Sculptatul şi pictura e ca artă şi cultură”; 

17.  „Cerc dramatic”; 

18.  „Origami”; 

19.  „Papir-mache”; 

20.   „Coregrafie”; 

21.  „Decoraţii pentru perne”; 

22.  „Conflictele şi comunicarea”; 

23.  „Pregătirea pentru eliberare „acasă”; 

24.  „Reabilitarea deţinuţilor predispuşi  spre 

consumul de droguri”; 

25.  „Pregătire pentru eliberare a deţinuţilor ce au 

săvîrşit infracţiuni de furt şi jaf”; 

26.  „Pictura”: 

27.  „Vreau să cunosc o meserie”; 

28. „Tenis de masă”; 

29.  „Volei”; 

30.  „Mini fotbal”; 
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31.  „Confecţionarea obiectelor de hîrtie”; 

32.  „Confecţionarea covoarelor”. 

În cadrul penitenciarelor, de către serviciile activitate 

educativă, psihologică şi asistenţă socială, s-au 

implementat şi programe psihocorecţionale, ce includ 

activităţi de schimbare comportamentală, care au 

drept scop diminuarea riscului de recidivă, ghidarea 

condamnaţilor către conştientizarea 

  elaborarea situaţiilor de soluţionare a 

problemei, dezvoltarea abilităţilor social-utile, 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală.  

  Astfel, aici putem enumera următoarele 

programele cum ar fi:  

1. „De reabilitare psiho-socială a persoanelor 

consumatoare de droguri”; 

2.  „Reducerea violenţei în mediu penitenciar”; 

3.  „Educaţie pentru sănătate în mediul 

deţinuţilor”; 

4.  „Program de resocializare pentru 

condamnaţii cu infracţiuni de furt şi jaf”; 

 „Program de orientare vocaţională”. 

2) Asigurarea 

dreptului de 

acces la 

studii/educaţie 

pentru adulţii/ 

minorii aflaţi în 

penitenciare 

Anual Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de 

condamnaţi 

antrenaţi în 

procesul de 

învăţămînt  

 

ME- Pentru anul de studii 2013-2014 pentru 

instruirea în Şcolile de meserii de pe lîngă instituţiile 

penitenciare au fost  distribuite 600 de locuri. 

realizat 

23 Eficientizare

a colaborării 

cu societatea 

civilă în 

vederea 

informării şi 

a promovării 

drepturilor 

omului în 

sistemul 

penitenciar 

Promovarea 

respectării 

drepturilor 

deţinuţilor prin 

colaborare cu 

ONG, culte 

religioase şi 

organizaţii de 

binefacere 

Permanent Ministerul Justiţiei 

 

Număr de 

parteneriate;  

număr de 

penitenciare 

care au semnat 

acorduri de 

colaborare 

 În anul 2013, au fost înaintate solicitări şi 

proiecte de terapie socială de către 

următoarele ONG-uri, confesiuni religioase 

şi organizaţii de binefacere:  

1. Biserica Creştin-ortodoxă; 

2.  Agenţia pentru Dezvoltare, Refacere şi 

Ajutor ADRA-MOLDOVA; 

3.  Asociaţia de binefacere “Viaţa Nouă”; 

4.  Biserica Adventiştilor de Ziua a Şaptea; 

5.  Misiunea Biblică de Binefacere; 

 Organizaţia religioasă Martorii Lui 

6. Iehova; 

7.  Misiunea Naţională Creştină pentru 

realizat 
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Închisori; 

8. Biserica Creştină a Evangheliei Depline 

,,Cuvîntul Credinţei”; 

9.  Biserica Penticostală Filadelfia; 

10.  Asociaţia Poliţiştilor Creştini etc. 

  În scopul stabilirii cadrului de organizare şi 

desfăşurare a procesului de asistenţă religioasă pentru 

deţinuţi, s-a aprobat Regulamentul privind modul şi 

condiţiile de organizare a asistenţei religioase pentru 

persoanele privative de libertate în instituţiile 

penitenciare, prin Ordinul nr.229 din 18 decembrie 

2013. 

  Ţinem să menţionăm, aportul asociaţiilor de 

binefacere, organizaţiilor neguvernamentale şi 

confesiunelor religioase în crearea condiţiilor pentru 

deţinerea condamnaţilor minori din Penitenciarul 

nr.10-Goian.  

  Merită de menţionat organizarea activităţii 

culturale „Cervona Kalina”, unde participanţii au fost 

minorii deţinuţi în Penitenciarul nr.10 cu 

KARAOKE. 

  La 22 noiembrie 2013, pentru 4 deţinuţi-

minori al Penitenciarului nr.10-Goian a fost 

organizată  o vizită cu caracter educativ la 

spectacolul „ Chiriţa din Provincie” pe scena teatrului 

„Eugen Ionescu”, activitatea dată a fost organizată cu 

suportul misiunii „NORLAM”. 

   Cu suportul reprezentanţilor societăţii civile, 

pentru femeile deţinute au fost pregătite mai multe 

oferte de antrenament şi instruiri. 

  La data de 13 decembrie 2013,  

Departamentul Instituţiilor Penitenciare, în 

parteneriat cu Asociaţia bărbaţilor creştini din 

Timişoara, România au lansat un proiect.  

Scopul acestui proiect este reintegrarea socială a 

deţinuţilor prin implementarea şi consolidarea 

valorilor moral-creştine şi implicarea activă a familiei 

persoanelor private de libertate în acest proces. 

 

Prevenirea şi combaterea torturii şi a altor pedepse ori tratamente crude, inumane sau degradante 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 
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a) mecanism de examinare rapidă şi eficientă a plîngerilor privind actele de tortură sau alte rele tratamente elaborat şi implementat; 

b) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ; 

c) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

d) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

e) încălcări depistate; 

f) confidenţialitate a întrevederilor asigurată; 

g) campanii de informare desfăşurate. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigarea 

eficientă a 

cazurilor de 

tortură şi alte 

rele 

tratamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Examinarea  

oportunităţii 

amendării 

legislaţiei penale 

în vederea 

excluderii 

termenului de 

prescripţie 

pentru 

infracţiunile de 

tortură sau 

pentru alte rele 

tratamente 

Anul 2013 Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne;  

Ministerul Justiţiei 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

amendamente 

elaborate şi 

prezentate 

MAI-Ministerul Afacerilor Interne a examinat 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (CP, CPP, CE), adoptat prin 

Legea nr. 252 din 08.11.2012, care a vizat şi 

completarea Codului penal cu o noua componenţă de 

infracţiune – art. 1661 „Tortura, tratamentul inuman 

sau degradant”, inclusiv amendarea art. 60 alin.(8), 

care prevede excluderea termenului de prescripţie 

pentru infracţiuni de tortură, tratament inuman sau 

degradant. Proiectul în speţă a fost promovat de către 

Ministerul Justiţiei. 

 

PG- Prin Legea nr. 252 din 08.11.2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative, în 

vigoare din 21 decembrie 2012, a fost completat 

art.60 alin.(8) Cod penal cu sintagma  „ infracţiuni de 

tortură, tratament inuman sau degradant”. 

       Astfel, începând cu 21 decembrie 2012 

prescripţia nu se mai aplică persoanelor care au 

săvârşit infracţiuni de tortură, tratament inuman sau 

degradant, adică aceste persoane vor fi trase la 

răspundere indiferent de durata de timp care s-a scurs 

de la ziua săvârşirii infracţiunii. 

  În asemenea mod a fost înlăturată carenţa practicii 

punitive naţionale, semnalată de Curtea Europeană 

pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa sa, privind 

cazurile de încetare a proceselor penale de tortură 

/exces de putere pe motive de nereabilitare, cum ar fi, 

liberarea de răspundere penală în legătură cu 

expirarea termenului de prescripţie pentru tragerea la 

răspundere penală – circumstanţe care excludeau 

efectul scontat de prevenire şi contracarare a 

cazurilor de maltratare şi aplicare ilegală a forţei de 

către colaboratorii de poliţie persoanelor aflate în 

Actiune realizata 
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custodia statului. 

De asemenea, în cazul săvârşirii infracţiunilor de 

tratament inuman sau degradant cu circumstanţe 

agravante şi acţiunile calificate ca tortură, precum şi 

de tortură cu circumstanţe agravante, nu va fi posibil 

de aplicat amnistia şi nu va fi posibil de aplicat o 

pedeapsă mai blândă decât cea prevăzută de legea 

penală pentru infracţiunea respectivă, precum şi 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei 

închisorii aplicate persoanelor vinovate de săvârşirea 

actelor de tortură, drept urmare scopul preventiv al 

pedepselor şi legii penale va fi realizat. 

2) Efectuarea 

unui studiu 

privind numărul 

şi  

gravitatea 

cazurilor de 

tortură sau alte 

rele tratamente 

la etapele 

reţinerii, 

arestului 

preventiv şi 

ispăşirii 

pedepsei penale 

Anul 2013 Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul Justiţiei 

Studiu efectuat 

şi raport 

prezentat 

Reprezentanţii Procuraturii Generale au efectuat un 

studiu referitor la cazurile de tortură, care ulterior  

urmează a fi remis cu titlu de recomandare în MAI. 

 

PG- Procuratura Generală, prin intermediul secţiei 

combatere tortură, permanent monitorizează 

activitatea de prevenire şi combatere a torturii sau 

altor rele tratamente. 

În organele Procuraturii în anul 2013 au parvenit 

719 sesizări despre tortură şi alte rele tratamente. 

Situaţia s-a schimbat esenţial, înregistrându-se o 

micşorare semnificativă a numărului acestor 

sesizări (cu 251 sau cu 26% mai puţine) în 

comparaţie cu anul 2012, această scădere atingând 

cel mai jos nivel din perioada anilor 2009 – 2013. 

Din totalul de 719 sesizări, rezultă că cele mai 

frecvente abuzuri sunt pretinse a fi săvârşite în 

stradă sau în alte locuri publice (237, adică fiecare 

a treia sesizare sau 33%, comparativ cu 234 sau 

24% în anul 2012). 

În 102 sesizări (14%) alegaţiile despre maltratare 

se referă la aplicarea lor în instituţiile penitenciare 

(în anul 2012 – 126 sau 13%). 

În 68 sesizări, aplicarea violenţei, a fost reclamată 

ca fiind comisă în incinta sectoarelor, posturilor de 

poliţie sau în alte încăperi de serviciu, reprezentând 

9% din totalul reclamaţiilor înregistrate, 

comparativ cu  116 sau 12% în anul 2012. 

În 42 de sesizări s-a pretins aplicarea violenţei în 

Partial realizata 
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locuinţa victimei sau a denunţătorului, ceea ce 

constituie 6% din numărul total al adresărilor (în 

anul 2012 – 54 sau 5,5%).  

Alte 36 de sesizări (5%) se referă la violenţe 

comise în unităţile militare (în anul 2012 – 41 sau 

4%).  

Cazuri despre rele tratamente, săvărşite în 

izolatoarele de detenţie provizorie din 

subordonarea Ministerului Afacerilor Interne, au 

fost expuse în 26 sesizări sau în 5% (în anul 2012 – 

73 sau 7,5%). 

 Din cele 719 sesizări despre tortură şi alte 

rele tratamente, urmărirea penală a fost pornită în 

157 cazuri, după cum urmează: art.309 Cod penal - 

2; art.1661  alin.(1), (2) Cod penal, art.328 alin.(2), 

(3) Cod penal – 86; art.1661 alin.(3), (4) Cod 

penal, art.3091 Cod penal -37; art.368 Cod penal – 

32 cauze penale. 

Pe parcursul anului 2013 a fost dispusă încetarea 

urmăririi penale în 121 cauze (dintre care 114 au 

fost încetate în baza art.275 pct.1)-3) din Codul de 

procedură penală, iar în 7 cauze urmărirea penală a 

fost încetată din alte motive). 

Pe parcursul anului 2013 au fost remise cu 

rechizitoriu în instanţa de judecată 49 cauze 

penale.  Evaluarea în plan comparativ a statisticilor 

denotă că se menţine tendinţa de majorare a 

numărului dosarelor penale expediate în instanţa de 

judecată (a.2011 – 36 cauze penale, a.2012 – 46 

cauze penale, a.2013 – 49 cauze penale.) 

După cum se remarcă în rapoartele diferitor 

mecanisme internaţionale de monitorizare a 

situaţiei privind investigaţiile pe cazuri de tortură, 

procesul de acumulare a probelor în asemenea 

anchete este dificil, implicând un grad înalt de 

profesionalism din partea celui care efectuează 

cercetările. 

         Respectiv, introducerea, cu titlu de normă 

imperativă, a obligaţiei de a dispune expertiza 

psihiatrico-psihologică în privinţa persoanei care 

reclamă rele tratamente are un efect substanţial în 
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procesul de apreciere a probelor acumulate, dat 

fiind faptul că un specialist expune concluzii 

referitoare la existenţa/absenţa traumei 

psihologice, profunzimea acesteia şi veridicitatea 

declaraţiilor reclamantului. 

 

1) Instruirea 

judecătorilor, 

procurorilor şi a 

angajaţilor  

instituţiilor în a 

căror custodie se 

află persoane 

private de 

libertate în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

torturii şi a altor 

rele tratamente 

 

Anual Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Consiliul Superior 

al Procurorilor; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Apărării; 

Centrul Naţional  

Anticorupţie 

Număr de 

seminare 

realizate; număr 

de persoane 

instruite raportat 

la numărul total 

de judecători/ 

procurori/angaja

ţi 

CNA-În anul 2013, conform acţiunii 25.1.,  în 

Programul de studii pentru dezvoltarea 

profesională continuă, aprobat prin Ordinul 

directorului C.N.A. nr. 27 din 19.02.2013, au fost 

prevăzute instruiri pentru 8 angajaţi din cadrul 

Izolatorului de urmărire penală al C.N.A. în 

domeniul respectiv.  

De asemenea, s-a organizat un curs intern de 

instruire pentru 240 de ofiţeri de urmărire penală, 

ofiţeri de investigaţii şi alţi angajaţi din cadrul 

C.N.A. privind prevenirea torturii. 

INJ- INJ a organizat 6 seminare cu genericul 

„Prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor 

tratamente în penitenciar”, la care au fost instruite 

93 persoane, dintre care 27 judecători, 59 procurori 

şi 7 colaboratori ai CpDOM, inclusiv: 

   - la 4 şi 7 martie, în parteneriat cu USAID 

ROLISP, au fost instruiţi 13 judecători şi 24 

procurori; 

   - la 5 şi 8 aprilie, 16 octombrie şi 4 noiembrie, au 

fost instruiţi 14 judecători, 35 procurori şi 7 

colaboratori ai CpDOM. 

MAI- La capitolul promovării drepturilor omului 

în activitatea angajaţilor Poliţiei în a căror custodie 

se află persoane private de libertate, pe parcursul 

anului 2013  s-au întreprins un şir de măsuri şi 

anume: 

1. În perioada 10-11 septembrie 2013 şi 07-08 

octombrie 2013 în or. Soroca şi or. Cahul, 

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 

(IDOM) în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile 

Omului din Moldova (CpDOM) au organizat 

cursul de instruire privind ,,Evaluarea condiţiilor 

de detenţie minime conform standardelor 

internaţionale şi standardelor Europene minime de 

CNAnticoruptie- 

realizat 

 

INJ-actiune 

realizata 

25 
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detenţie pentru a asigura respectarea dreptului de a 

nu fi supus torturii, tratamentelor sau pedepselor 

crude, inumane sau degradante". Evenimentul a 

fost organizat în cadrul proiectului “MATRA”, 

finanţat de Ministerul Afacerilor Externe a 

Olandei. 

La curs au participat 40 persoane din cadrul 

personalului responsabil pentru locurile de detenţie 

preventivă a Inspectoratelor de poliţie şi membri 

ale comisiilor de monitorizare a locurilor de 

detenţie din raioanele de nord ale Republicii 

Moldova. 

Scopul trainingului a fost instruirea participanţilor 

în domeniul promovării valorilor drepturilor 

omului axate, în special, pe prevenirea torturii, 

relelor tratamente şi pe drepturile deţinuţilor, 

examinînd şi evaluînd condiţiile de detenţie, 

garanţiile juridice fundamentale, precum şi 

instruirea în domeniul drepturilor omului. 

În scopul realizării Programul Comun al Uniunii  

Europene şi al Consiliului Europei “Consolidarea 

luptei contra relelor tratamente şi a impunităţii”, la 

15 - 16 noiembrie 2013 la Vadul-lui-Vodă a fost 

organizat de către Consiliul Europei şi IGP al 

MAI, în cooperare cu Procuratura Generală şi 

ONG “Ambasada Drepturilor Omului” seminarul 

„Prevenirea relelor tratamente şi a impunităţii prin 

prisma Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului”. 

La 26.11.2013, în incinta hotelului „Europa” a fost 

organizată masa rotundă „Condiţiile de detenţie şi 

monitorizare în Moldova: actualizarea activităţii 

comisiilor locale de monitorizare a locurilor de 

detenţie”.  

De asemenea, în scopul realizării Programul 

Comun al Uniunii Europene şi al Consiliului 

Europei “Consolidarea luptei contra relelor 

tratamente şi a impunităţii”, la 03.12.2013 la 

hotelul “Jolly Alon” a fost organizată masa rotundă 

privind eficienţa mecanismului de examinare a 

plîngerilor şi altor suspiciuni legate de aplicare 
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relelor tratamente în sistemul instituţiilor 

penitenciare din R. Moldova. 

Totodată, pe parcursul trimestrului IV al anului 

2013, studenţilor anului II de studii ai Academiei 

în cadrul disciplinelor: Protecţia juridică a 

drepturilor omului, Etica şi deontologia 

poliţienească, precum şi Psihologia profesională şi 

conflictologia, au fostpredate teme referitor la 

comportamentul poliţiştilor faţă de persoane 

(cetăţeni), inclusiv persoanele aflate în locurile de 

detenţie prin eliminarea tuturor formelor de 

abuzuri de serviciu, aplicarea torturii şi a altor 

pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau 

degradante. În acest context, au fost familiarizaţi 

cu prevederile actelor normative internaţionale în 

vigoare în domeniul consacrării şi garantării 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, printre care menţionăm: 

- „Declaraţia Universală a drepturilor 

omului” (10.12.1948); 

- „Pactele internaţionale privind drepturile 

sociale, economice, culturale şi politice ale 

omului” (1966); 

- „Convenţia ONU împotriva torturii şi a 

altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane 

ori degradante” (1984); 

- „Convenţia internaţinală privind 

eliminarea tuturor formelor de discriminare 

rasială” (1965); 

- „Declaraţia cu privire la poliţie a 

Consiliului Europei” (17.09.1979); 

- „Codul de conduită a oficialilor ce aplică 

legea” (17.12.1979); 

       - „Codul European de etică al Poliţiei” 

(19.09.2001), etc.   

MAp  - Zilnic, persoanele, care sunt preconizate 

pentru executarea serviciul în cadrul arestului în 

Comenduire militară a Armatei Naţional sunt 

instructate despre prevenirea şi combaterea torturii 

şi a altor rele tratamente. 

Este instruiit efectivul Comenduirei militare.   
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PG- Odată cu sporirea exigenţelor înaintate faţă de 

investigaţiile efectuate pe cazuri de rele tratamente, 

au fost întreprinse mai multe măsuri de ordin 

instituţional, orientate spre perfecţionarea 

profesională a procurorilor la compartimentul 

vizat, exprimate prin organizarea seminarelor de 

instruire continuă.  

Procurorii responsabili de examinarea cazurilor de 

tortură şi rele tratamente din cadrul procuraturilor 

teritoriale şi specializate în luna aprilie anul 2013 

au fost instruiţi în cadrul a 6 seminare desfăşurate 

în incinta Institutului Naţional de Justiţie cu 

genericul „Prevenirea şi combaterea torturii şi a 

relelor tratamente în penitenciare”. 

La 17 aprilie 2013 a avut loc un seminar organizat 

de TAIEX (Instrumentul de Asistenţă Tehnică şi 

Schimb de Informaţii, din cadrul Direcţiei 

Generale Extindere a Comisiei Europene), cu 

tematica combaterea impunităţii şi a relelor 

tratamente, la care au participat judecători, 

procurori, avocaţi, reprezentanţi ai asociaţiilor 

obşteşti.  

În luna ianuarie curent Procuratura Generală a 

solicitat participarea procurorilor desemnaţi 

responsabili de examinarea cazurilor de tortură 

(după caz, procurorii adjuncţi sau chiar cei 

teritoriali) la una din şedinţele de perfecţionare 

profesională din cadrul comisariatelor de poliţie şi, 

după caz, a penitenciarelor din raza teritoriului 

administrativ deservit, procurorii Procuraturii 

Anticorupţie – în Centrul Naţional Anticorupţie, 

iar procurorii din cadrul procuraturilor militare în 

unităţile militare, în vederea familiarizării 

colaboratorilor acestor instituţii cu modificările din 

actele legislative, cu unele raţionamente expuse în 

hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului 

versus Moldova în domeniul aplicabilităţii 

articolului 3 din Convenţie. 

Astfel de ore de instruire profesională au fost 

organizate pe parcursul I trimestru în toate 

instituţiile indicate. 
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CSM- În vederea instruirii magistraţilor în 

domeniul prevenirii şi combaterii torturii şi a 

relelor tratamente, pe parcursul a. 2013 au fost 

delegaţi pentru participare la cursurile de instruire 

şi seminarele organizate de INJ privind 

„Prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor 

tratamente în penitenciar”, precum şi la seminarele 

tematice organizate de MJ 

dedicat subiectului dat, în total fiind instruiţi peste 

30 de judecători. 

    

2) Organizarea 

cursurilor de 

instruire a 

colaboratorilor 

organelor de 

urmărire penală 

privind obligaţia 

de a se 

autosesiza în 

cazul deţinerii 

de informaţii 

despre cazuri de 

tortură sau alte 

rele tratamente 

Anual Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Număr de 

cursuri de 

instruire 

realizate; număr 

de persoane 

instruite raportat 

la numărul total 

de judecători/ 

procurori/poliţiş

ti; 

număr de cazuri 

de autosesizare 

de către 

organele de 

urmărire penală 

MAI- Pe parcursul anului 2013 Academia „Ştefan 

cel Mare” a MAI în cadrul disciplinei „Protecţia 

juridică a drepturilor omului” în domeniul dat, au 

fost desfăşurate 4 cursuri, în cadrul cărora au fost 

instruit 103 angajaţi ai MAI.  

De asemenea, în cadrul subdiviziunilor MAI, 

Academia a desfăşurat ore la pregătirea 

profesională generală, cu genericul 

„comportamentul angajaţilor MAI cu cetăţenii”, 

întru neadmiterea, în activitatea de serviciu, a 

cazurilor de tortură, tratamentelor inumane şi 

degradante; 

- la data de 20 mai 2013 a fost desfăşurat cursul la 

compartimentul „Drepturile omului”, cu genericul 

„Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul 

interzicerii torturii, tratamentelor inumane şi 

degradante în activitatea poliţiei”; 

- la data de 03.09.2013 a fost desfăşurată o lecţie la 

tema: „Natura intervenţiilor poliţieneşti. 

Respectarea drepturilor omului prin prisma 

normelor de etică şi deontologie. Asigurarea 

respectării principiilor transparenţei şi 

disponibilităţii în activitatea practică a angajaţilor 

Poliţiei”. 

Acţiune  

realizată 

26 

 

 

 

 

 

Perfecţionare

a 

mecanismulu

i de 

examinare 

rapidă şi 

1) Elaborarea 

metodicii de 

identificare şi 

investigare a 

cazurilor de 

tortură sau de 

Anul 2013 Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

 Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Norme 

metodologice 

elaborate şi  

implementate 

Proiectul ordinului comun pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedura de 

identificare, înregistrare şi raportare a pretinselor 

cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant, 

a fost a probat de către MAI la 31.12.2013 şi 

înregistrat cu nr. 408 

Realizata partial 

 

CSM- nerealizata 
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eficientă a 

plîngerilor 

privind 

actele de 

tortură sau 

alte rele 

tratamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alte rele 

tratamente în 

vederea stabilirii 

unor raporturi 

de colaborare 

între organele 

competente 

Serviciul Vamal; 

Ministerul Justiţiei;  

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

MF- Procuratura Generală în comun cu Ministerul 

Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul 

Vamal, Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul 

Sănatăţii a elaborat şi semnat Ordinul ,,Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedura 

de identificare, înregistrare şi raportare a 

pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau 

degradant".   

PG- Întru uniformizarea practicii privind 

calificarea faptelor şi aplicarea pedepselor pentru 

infracţiunile de tortură, tratament inuman sau 

degradant, în luna ianuarie 2013 Procuratura 

Generală a elaborat circulara nr.8-3d/13-115 din 

26.01.2013 cu privire la unele chestiuni din 

practica aplicării corecte şi uniforme a prevederilor 

Legii nr.252 din 08 noiembrie 2012 pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative. 

De asemenea, în anul 2013, Procuratura Generală a 

elaborat Recomandări metodologice pentru 

investigarea eficientă a infracţiunilor de tortură, 

tratament inuman sau degradant. Aceste 

recomandări au fost aprobate prin Ordinul 

Procurorului General nr.76/8 din 30 decembrie 

2013 şi sunt destinate procurorilor care 

investighează cazurile de tortură sau alte rele 

tratamente, întru exercitarea corespunzătoare a 

atribuţiilor în domeniul urmăririi penale în aceste 

cauze penale, contribuirea la reducerea cazurilor de 

tergiversare şi la ameliorarea stării de lucruri la 

compartimentul respectării termenelor rezonabile 

la efectuarea urmăririi penale, contribuirea la 

realizarea măsurilor de unificare a practicii de 

investigare a cauzelor penale despre rele 

tratamente. 

 În contextul respectării angajamentelor 

asumate de Republica Moldova  în faţa 

mecanismelor internaţionale din domeniul 

drepturilor omului, au fost întreprinse acţiuni în 

vederea asigurării interzicerii tuturor formelor de 

violenţă împotriva copiilor, inclusiv folosirea 

torturii sau a pedepselor ori tratamentelor inumane 
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sau degradante, care pot apărea în cadrul 

sistemului judiciar juvenil. 

 În acest context, Centrul pentru Drepturile 

Omului din Moldova şi Centrul de Reabilitare a 

Victimelor torturii "Memoria", cu concursul 

Procuraturii Generale, şi-au propus realizarea unui 

studiu privind „Tortura şi rele tratamente faţă de 

copii în contextul justiţiei juvenile: răspândirea, 

impactul, prevenirea, identificarea cazurilor, 

oferirea suportului şi raportare”.  

Concluziile expuse în raportul de studiu dezvăluie 

o situaţie nesatisfăcătoare în ceea ce priveşte 

identificarea, înregistrarea şi raportarea cazurilor 

de rele tratamente aplicate faţă de copii. Au fost 

apreciate drept utile recomandările formulate, 

deoarece au menirea de a ajuta minorii care sunt 

victime ale torturii sau ale altor forme de rele 

tratamente, precum şi de ai proteja pentru a nu 

deveni astfel de victime. 

2) Examinarea 

în regim 

prioritar, de 

către organele  

competente, a 

plîngerilor 

privind actele de 

tortură sau alte 

rele tratamente 

Permanent Procuratura 

Generală;  

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Apărării; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Număr de 

plîngeri 

examinate şi 

durata 

examinării 

acestora 

Referitor la examinarea în regim prioritar, de către 

organele competente, a plîngerilor privind actele 

de tortură sau relele tratamente, relatăm că pe 

parcursul anului 2013 în adresa Serviciului 

protecţiei interne şi anticorupţie al MAI 

(subdiviziune din cadrul MAI responsabilă de 

domeniul vizat) au parvenit 46 de petiţii depuse pe 

pretinsele acte de aplicare a tratamentului inuman 

sau degradant, tortură săvîrşite de către angajaţii 

IGP al MAI, care au fost expediate în Procuratura 

Generală. 

Totodată, menţionăm că, la 4 aprilie 2013 

repezentanţii MAI au participat la şedinţa de lucru, 

organizată de Procuratura Generală, unde au fost 

abordate multiple întrebări vizînd modalitatea de 

examinare a plîngerilor/apelurilor cetăţenilor 

privind aplicarea torturii de către angajaţii MAI.  

De asemenea, a fost acordată asistenţa 

metodologică şi stabilit mecanismul de examinare 

a cazurilor de tortură, tratament inuman sau 

degradant. 

Concomitent, prin Ordinul MAI nr. 308 din 

Realizat 
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07.11.2011 „Cu privire la modificarea şi 

completarea ordinului MAI nr. 5 din 05 ianuarie 

2004”, s-au stabilit reglementări suplimentare în 

cazul intrării şi ieşirii persoanei reţinute în Izolator, 

cu privire la efectuarea examinării medicale 

obligatorie şi obiectivă sub toate aspectele, în 

condiţii confidenţiale, fără participarea angajaţilor 

MAI, pentru a nu intimida confidenţialitatea 

deţinutului.  

În caz de depistare a semnalmentelor ca urmare a 

aplicării torturii sau relelor tratamente, sau sesizării 

de la reţinuţi asemenea informaţii, lucrătorii 

medicali sunt obligaţi imediat să informeze 

conducerea subdiviziunii şi organul procuraturii. 

Map- În perioada de raportare nu au fost 

înregistrate plîngeri   privind actele de tortură sau 

alte rele tratamente. 

PG- Prin Legea nr.252 din 08 noiembrie 2012 au 

fost modificate şi completate unele acte legislative, 

având ca scop intensificarea activităţii şi ridicarea 

eficienţei în combaterea torturii şi altor rele 

tratamente. În art.274 alin.(31)Cod de procedură 

penală au fost introduse reglementări speciale 

privind examinarea prioritară, rapidă şi 

nediscriminatorie a plângerilor de tortură sau de 

alte rele tratamente. Astfel, procurorul este obligat 

în termen de 15 zile să examineze sesizarea din 

care rezultă că se reclamă acţiuni de rele 

tratamente sau tortură, să întreprindă toate acţiunile 

întru stabilirea existenţei sau inexistenţei bănuielii 

rezonabile şi să dispună o soluţie procesual-penală 

întemeiată. 

Pe parcursul anului 2013 procurorii au dispus 

refuzul în pornirea urmăririi penale în 540 cazuri, 

în comparaţie cu 796 în anul 2012, 775 în anul 

2011, 671 în anul 2010 şi – 837 în anul 2009. 

În anul 2013, în rezultatul examinării sesizărilor, s-

a dispus pornirea urmăririi penale în 157 cazuri. În 

2012 – în 140 cauze penale, în 2011 – în 108 cauze 

penale, în 2010 – au fost pornite 126, iar în anul 

2009 – 159 dosare.  
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În comparaţie cu anul precedent, au fost pornite cu 

17 mai multe cauze penale. Astfel, se impune 

concluzia că s-a majorat ponderea cazurilor în care 

s-a pornit urmărirea penală, constituind 22% din 

totalitatea sesizărilor examinate (în anul 2012 – 

14%, în 2011 – 11%, în 2010 – 15%, în 2009 – 

16%). Această tendinţă ca investigaţiile pe 

marginea sesizărilor referitoare la presupuse rele 

tratamente să ia forma unei urmăriri penale, trebuie 

menţinută ca fiind una care corespunde rigorilor 

jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

          Din conţinutul constatărilor Curţii Europene 

rezultă că o investigaţie prealabilă a plângerii, prin 

care doar se decide asupra pornirii ori neînceperii 

urmăririi penale, reduce semnificativ valoarea 

probatorie sau chiar declară nevalabile dovezile 

acumulate la această etapă procedurală.  

Odată cu intrarea în vigoare la 27 octombrie 2012 

a Legii nr.66 din 05.04.2012 pentru modificarea şi 

completarea Codului de procedură penală, a 

dispărut problematica aşa-zisei „verificări în baza 

art.274 din Codul de procedură penală” sau 

„examinare prealabilă a sesizării despre 

infracţiune”, deoarece prevederile art.279 alin.(1) 

din acelaşi Cod permit efectuarea acţiunilor 

procesuale după înregistrarea sesizării cu privire la 

infracţiune. Doar acţiunile de urmărire penală 

pentru efectuarea cărora este necesară autorizarea 

judecătorului de instrucţie, precum şi măsurile 

procesuale de constrângere sunt pasibile de 

realizare doar după pornirea urmăririi penale. 

3) Furnizarea 

către publicul 

larg (inclusiv 

prin intermediul 

mijloacelor de 

informare în 

masă) a 

informaţiei 

privind numărul 

Anual Procuratura 

Generală 

 

Număr de 

conferinţe de 

presă, emisiuni 

radio şi TV, 

articole din 

presa scrisă; 

număr de 

spoturi 

publicitare, 

PG acordă atenţie deosebită asigurării dreptului 

fiecărui cetăţean şi, în special, a dreptului fiecărei 

persoane aflate sub urmărire penală, de a nu fi 

supus torturii, tratamentului inuman şi degradant 

prevăzut de art.3 CEDO.  

 Permanent au fost întreprinse măsuri 

organizaţionale menite să asigure informarea 

publicului larg asupra măsurilor întreprinse şi 

rezultatelor instituţionale obţinute la investigarea 

realizat 
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de proceduri 

penale intentate 

pe cazuri de 

tortură sau alte 

rele tratamente 

şi privind 

evoluţia de 

ansamblu a 

cauzelor 

inclusiv pe 

paginile web; 

categorii de 

beneficiari; 

barometru de 

opinie publică 

cazurilor de tortură, pedepse sau tratamente 

inumane sau degradante. În acest sens, pe pagina 

web a Procuraturii au fost postate 48 de 

comunicate de presă, absolut toate fiind preluate de 

jurnalişti şi intens mediatizate. Una din activităţile 

serviciului de presă este monitorizarea permanentă 

a articolelor de presă ce vizează cazurile de 

încălcare a drepturilor omului, cazuri de tortură, 

pedepse sau tratamente inumane ori degradante, cu 

expedierea informaţiei în adresa procurorilor 

competenţi, pentru a interveni cu acte de procuror. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea 

incidenţei 

cazurilor de 

tortură şi de 

alte rele 

tratamente 

aplicate 

persoanelor 

aflate în 

custodia 

organelor de 

urmărire 

penală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

Supravegherea 

video a intrărilor 

şi ieşirilor din 

izolatoarele de 

detenţie 

provizorie 

Anul 2014 Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Serviciul Vamal; 

Ministerul Justiţiei 

Număr de 

izolatoare utilate 

raportat la 

numărul total de 

izolatoare 

MAI-Pe parcursul anului 2012, în subdiviziunile 

desconcentrate ale MAI, a fost implementat 

sistemul de monitorizare video în cadrul 

proiectului ,,Susţinerea în consolidarea 

mecanismului naţional de prevenire a torturii”, 

unde, în cadrul Inspectoratelor de poliţie, au fost 

instalate 44 sisteme de înregistrare video, iar în 

locurile de acces şi izolatoarele de detenţie 

provizorie a persoanelor bănuite în săvîrşirea 

infracţiunilor 268 camere de monitorizare video. 

Dificultăţi: 

- lipsa reţelei informaţionale securizatre de 

transport de date dintre subdiviziunile 

desconcentrate şi MAI; 

- lipsa unui masiv de stocare a datelor cu un 

volum minim de 2,72 PBt; 

Recomandări: 

Pentru înlăturarea dificultăţilor este necesar de 

alocat mijloace financiare în sumă totală de 5 mln 

lei. 

MF- Serviciul Vamal nu dispune de izolatoare de 

detenţie provizorie. 

Realizat 

2) Ţinerea 

strictă  

a evidenţei  

persoanelor 

aflate în 

custodia 

organelor de 

urmărire penală 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie; 

Procuratura 

Generală; 

Serviciul Vamal 

Registre 

structurate 

şi modalitate 

stabilită de 

ţinere 

a acestora 

Potrivit acţiuni 27.2., în cadrul C.N.A.  a fost 

pornit şi se ţine Registrul de evidenţă a persoanelor 

reţinute şi arestate 

MAI- Evidenţa persoanelor aflate în custodia 

organelor de urmărire penală se efectuează în 

conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 371 

din 20 octombrie 2004 „Cu privire la evidenţele 

obligatorii ale şefilor subdiviziunilor de urmărire 

realizat 
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penală”. 

De asemenea menţionăm, că întru excluderea din 

practica actuală a registrelor de evidenţă manuale, 

în conformitate cu Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformare a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie 

2012, pct. 1 al acţ. 6.4.4. prevede ,,Elaborarea şi 

implementarea stemului electronic de evidenţă a 

cazurilor de reţinere, arest şi detenţie”. 

Astfel, Ministerul Justiţie a creat grupul de lucru 

interinstituţional responsabil de crearea Sistemului, 

precum şi a contractat o companie privată în 

sarcina căruia este dezvoltarea programului unic de 

evidenţă a cazurilor de reţinere, arest şi detenţie. În 

acest sens MAI coperează cu compania privată, 

căreea a înaintat propuneri de rigoare de ajustare a 

Sistemului la practica existentă.   

 

PG- Procuratura ţine „Registrul de evidenţă a 

persoanelor reţinute şi arestate", în care sunt 

reflectate datele persoanei reţinute sau arestate, 

temeiurile de drept şi de fapt pentru reţinere şi 

arestare, organul de urmărire, numele ofiţerului de 

urmărire penală şi al procurorului care conduce 

urmărirea penală, termenul de deţinere, soluţii 

adoptat.  

În scopul asigurării funcţionării efective a 

mecanismului de acces imediat al persoanei 

reţinute la servicii juridice calificate, prin 

dispoziţia procurorilor-şefi este desemnată câte o 

persoana responsabilă privind asigurarea 

drepturilor persoanelor reţinute, inclusiv  la accesul 

imediat la apărător.  

De către procurori zilnic se verifică legalitatea 

reţinerii şi deţinerii persoanelor în izolatoarele de 

detenţie provizorie ale comisariatelor raionale de 

poliţie. 

3) Asigurarea 

condiţiilor de 

confidenţialitate 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Număr de 

încăperi 

amenajate 

Conform acţiunii 27.3., în Izolatorul de urmărire 

penală al C.N.A.  a fost amenajată o încăpere 

pentru întrevederile cu apărătorul, care asigură 

realizat 
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pentru 

întrevederile 

persoanei aflate 

în custodia 

organelor de 

urmărire penală 

cu apărătorul 

 

 

Naţional 

Anticorupţie; 

Procuratura 

Generală 

pentru 

întrevederi cu 

apărătorul 

raportat la 

numărul total de 

încăperi 

destinate 

întrevederilor; 

confidenţialitate  

a întrevederilor 

asigurată 

confidenţialitatea întrevederilor şi este dotată în 

modul stabilit 

MAI- De către ofiţerii organelor de urmărire 

penală teritoriale şi specializate ale MAI sunt 

respectate prevederile Codului de procedură penală 

privind drepturile părţilor şi altor participanţi la 

procesul penal, în special respectarea drepturilor 

persoanelor reţinute prin asigurarea condiţiilor de 

confidenţialitate pentru întrevederile persoanelor 

bănuite cu avocatul şi asigurarea imediată a 

serviciilor juridice calificate. 

PG- Procurorii, în cadrul urmăririi penale, se 

conformează prevederilor legislaţiei procesual-

penale şi acordă persoanelor reţinute posibilitatea 

reală, nelimitată şi în condiţii confidenţiale de a 

discuta cu avocatul, în scopul formării unei poziţii 

de apărare. Cu toate că, în unele cazuri, în 

instituţiile statului nu sînt amenajate birouri 

speciale în acest sens, de către reprezentanţii 

organului de urmărire penală şi procurori sunt 

întreprinse toate măsurile posibile, ca persoanele 

reţinute să discute cu apărătorul său în condiţii de 

confidenţialitate. 

Procuratura Generală a analizat actele 

departamentale referitoare la activitatea 

izolatoarelor de detenţie provizorie în partea ce 

ţine de asigurarea acestui drept. 

        Acest studiu, în special cu referire la Ordinul  

Ministrului Afacerilor Interne nr.223 din 

06.07.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor 

privind activitatea izolatoarelor de detenţie 

provizorie ale Ministerului Afacerilor Interne şi la 

Ordinul  nr.325 din 20.09.2012 cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind accesarea 

informaţiei din sistemul de monitorizare video în 

cadrul comisariatelor de poliţie, a scos la iveală 

lipsa unor prevederi care ar garanta că sistemele 

tehnice de supraveghere, instalate în  încăperile 

destinate întrevederilor, nu vor afecta realizarea 

principiului confidenţialităţii discuţiilor dintre 

persoana deţinută şi apărătorul ei.  
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În concluzie, este necesar de revizuit actele 

departamentale, precum şi alte reglementări interne 

cu incidenţă în acest domeniu, prin completarea lor 

cu prevederi de felul: „Întrevederile persoanei 

deţinute cu apărătorul său se pot derula sub 

supraveghere vizuală, dar nu sub supraveghere 

audio”; „În spaţiile în care are loc întrevederea 

deţinutului cu apărătorul său, supravegherea se 

realizează vizual sau prin sisteme electronice de 

monitorizare video, în condiţii de 

confidenţialitate.” 

Concomitent, luând în consideraţie că Procuratura 

a recepţionat plângeri atât de la deţinuţi, cât şi de la 

avocaţii lor cu referire la asigurarea principiului 

confidenţialităţii discuţiilor acestora, iar 

reglementările actelor departamentale nu sunt în 

concordanţă cu cele de drept internaţional, întru 

excluderea unor situaţii similare pentru viitor, în 

luna decembrie 2013 Procurorul General a solicitat 

oficial Ministrului Afacerilor Interne să revadă 

poziţiile la acest capitol şi să asigure respectarea 

drepturilor constituţionale şi procesual-penale ale 

persoanelor, intervievate în unităţile teritoriale ale 

Ministerului Afacerilor Interne.  

De asemenea, s-a solicitat ca în actele 

departamentale să fie reglementat detaliat orice 

acţiune sau intervenire, inclusiv tehnico-ştiinţifică, 

care poate da temei de a presupune că intervine o 

ingerinţă în drepturile persoanei. 

4) Asigurarea 

accesului 

imediat al 

persoanei 

reţinute la 

servicii juridice 

calificate 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie; 

Serviciul Vamal; 

Procuratura 

Generală;  

Uniunea 

Avocaţilor; 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Mecanism de 

acces imediat al 

persoanei 

reţinute la 

servicii juridice 

calificate 

elaborat, adoptat 

şi funcţional; 

număr de 

solicitări ale 

persoanelor 

reţinute de 

CNAntic- În perioada de raport,  în cadrul C.N.A. 

s-au implementat norrmele legale stabilite privind 

asigurarea accesului persoanelor reţinute la servicii 

juridice calificate, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei procesual - penale a Republicii Moldova 

. 

Careva plângeri în acest sens nu au parvenit. 

MAI- În conformitate cu prevederile alin (11) art. 

167 Cod procedură penală, persoanelor reţinute li 

se acordă în timp de o oră apărător din oficiu sau la 

cerinţele lor. 

De asemenea, în cadrul Ministerului Afacerilor 

realizat 
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Juridică Garantată 

de Stat 

obţinere a 

serviciilor 

juridice 

calificate; număr 

de servicii 

juridice acordate 

Interne au fost stabilite condiţii minime obligatorii 

pentru asigurarea întrevederilor arestaţilor cu 

apărătorii.  

       În special, asigurarea condiţiilor de 

confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei 

acestora. În fiecare izolator de detenţie provizorie 

au fost amenajate încăperi pentru întrevederi şi 

petrecerea acţiunilor de urmărire penală.  

Conform prevederilor ordinului MAI nr. 417 din 

13.12.2010 „Cu privire la modificarea şi 

completarea Anexei nr. 2” a ordinului MAI nr. 5 

din 5 ianuarie 2004, pct. 5.15 a fost modificat, 

avînd următorul cuprins: „Administraţia locului de 

arest, va acorda întrevederi persoanelor reţinute şi 

arestate cu apărătorul, în funcţie de calitatea 

procesuală a persoanei ale cărui interese le apără în 

timpul zilei începând cu orele 0600- 2200, inclusiv 

în zilele de  sâmbăta şi duminică”. 

Respectiv, a fost modificat şi pct. 5.21 avînd 

următorul cuprins: „Pentru confirmarea calităţii şi 

împuternicirilor sale, apărătorul va prezenta 

organului de urmărire penală şi administratorului 

locului de detenţie, actul ce ar confirma 

apartenenţa sa la avocatură şi copia mandatului de 

avocat sau alt act ce îi confirmă împuternicirile”. 

Concomitent, apărătorul, în funcţie de calitatea 

procesuală  a persoanei ale cărei interese le apără 

are dreptul să aibă întrevederi cu bănuitul, 

învinuitul, inculpatul, fără a se limita numărul şi 

durata lor, să ia cunoştinţă cu materialele 

prezentate în judecată de către organul de urmărire 

penală pentru confirmarea reţinerii sau necesitatea 

arestării. 

MF- Această a fost îndeplinit de Servicul Vamal 

prin asiguarea respectării prevederilor art. 64, 167 

şi 173 Cod de procedură penală al Republicii 

Moldova. Pe parcursul anului 2013 de către 

organul de urmărire penală al Servicului Vamal, au 

fost respectate drepturile faţă de toate persoanele 

reţinute  în ordinea art.166 Codului de procedură 

penala şi plîngeri privind încălcarea drepturilor 
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menţionate nu au parvenit. 

PG- Procurorii, în cadrul urmării penale, sunt 

obligaţi să asigure persoanei reţinute realizarea 

drepturilor constituţionale privind acordarea 

asistenţei juridice calificate din partea unui 

apărător ales sau numit din oficiu, în baza art.70 

Cod de procedură penală. 

Legalitatea reţinerii persoanelor şi condiţiile de 

acordare a asistenţei juridice calificate acestora, 

este monitorizată de către procuror din momentul 

înştiinţării acestuia în ordinea prevederilor art. 167 

alin (1) Cod de procedură penală. 

Urmare a analizei stării de fapt la capitolul 

asigurarea accesului imediat al persoanei reţinute 

la servicii juridice calificate pe parcursul anului 

2013 s-a constatat că în toate cazurile de reţinere a 

persoanei reprezentanţii organelor de urmărire 

penală şi procurorii s-au conformat cadrului legal.   

        În fiecare caz de reţinere a persoanei, în cazul 

în care aceasta nu solicită participarea unui 

apărător ales, s-a soluţionat prezentarea avocatului 

de serviciu, ce prestează asistenţă juridică 

garantată de stat. 

În acelaşi context, la sfârşitul fiecărei luni de către 

Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat este expediat 

în adresa inspectoratelor raionale de poliţie şi a 

procuraturilor graficul avocaţilor, care sunt 

obligaţi, în caz de necesitate, să acorde asistenţă 

juridică garantată de stat. 

        De asemenea, sunt convocate şedinţe 

operative cu participarea atât a procurorilor, cât şi 

a ofiţerilor de urmărire penală ai secţiilor de 

urmărire penală ale inspectoratelor raionale de 

poliţie, în cadrul cărora este abordată inclusiv şi 

tematica respectării dreptului persoanei reţinute de 

a avea acces la serviciile juridice calificate din 

partea apărătorului ales sau numit din oficiu. 

În plan statistic, potrivit informaţiilor procurorilor 

teritoriali, în perioada supusă analizei a fost 

examinată doar o plângere vizând încălcarea 
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dreptului reţinutului N.V. la serviciile juridice 

calificate de către colaboratorii Procuraturii 

Anticorupţie. Reprezentanţii organului de urmărire 

penală ai CNA, pentru a  asigura cât mai rapid 

posibilitatea de a avea parte de serviciile unui 

apărător din cadrul Oficiului Teritorial al 

Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică 

Garantată de Stat, având în vedere procedura 

îndelungată de desemnare a acestuia, au contactat 

avocatul I.B., care şi-a exprimat disponibilitatea de 

a participa la acţiunile de urmărire penală 

preconizate pe caz. 

În context, şeful Direcţiei Urmărire Penală a CNA, 

şeful secţiei nr.4 DUP a CNA, precum şi ofiţerul 

de urmărire penală, care au fost responsabili de 

procedura invitării unui avocat din oficiu, au fost 

atenţionaţi asupra evitării pentru viitor a unor 

situaţii analogice. 

În vederea asigurării realizării accesului imediat al 

persoanei reţinute la un apărător, au fost organizate 

şedinţe comune cu participarea procurorilor, 

ofiţerilor de urmărire penală din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, 

fiind pusă în discuţie problematica privind 

legalitatea reţinerii persoanelor, cât şi condiţiile de 

acordare a asistenţei juridice calificate în termen 

cât mai restrâns, astfel încât să nu fie admise 

încălcări de lege. 

5) Asigurarea 

respectării 

drepturilor 

persoanei 

reţinute, inclusiv 

a dreptului de a 

fi informată 

despre drepturile 

sale şi de a 

primi explicaţii 

asupra acestor 

drepturi, a 

dreptului de a nu 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Centrul  

Naţional 

Anticorupţie; 

Serviciul Vamal; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

persoane cărora 

le-au fost 

asigurate 

drepturile 

menţionate; 

număr de 

plîngeri privind 

încălcarea  

drepturilor 

menţionate; 

număr de 

sancţiuni 

CNA- Privitor la acţiunea 27.5., de menţionat că în 

perioada de raport, C.N.A. a reţinut 116  persoane  

(inclusiv 78 în flagrant delict), toate fiind 

informate, în modul stabilit, despre drepturile sale 

legale. 

Plângeri privind încălcarea drepturilor vizate nu au 

parvenit 

MAI- Pe parcursul anului 2013 în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne, careva plîngeri 

privind încălcarea drepturilor nominalizate, nu au 

parvenit.  

Totodată, conform cerinţelor Codului de procedură 

penală, tuturor persoanelor reţinute din start li s-a 

realizat 
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depune mărturii 

şi de a-şi anunţa 

rudele sau o altă 

persoană despre 

locul în care este 

deţinută 

aplicate acordat apărător din oficiu sau la cerinţele lor, 

avînd permisiunea la întrevederi în condiţii 

confidenţiale cu apărătorul. La fel, aceştia primesc 

copia procesului-verbal de aducere la cunoştinţă şi 

de explicare a drepturilor şi obligaţiilor bănuitului, 

în care sunt indicate toate drepturile prevăzute de 

legislaţia procesual-penală. 

Întru respectarea drepturilor bănuiţilor la 

întrevederi confidenţiale cu apărătorul, în cadrul 

orelor de pregătire profesională cu ofiţerii de 

urmărire penală, în permanenţă sunt studiate 

prevederile actelor legislative care reglementează 

aspectul vizat, şi anume: prevederile Codului de 

procedură penală, în special articolele 64, 66, 68, 

166, 167 şi 187, Codul de executare al RM din 

24.12.2004, Codul contravenţional din 24.10.2008, 

Legea cu privire la mediere din 14.06.2007, Legea 

cu privire la avocatură din 19.07.2002, Legea cu 

privire la expertiza judiciară, constatările tehnico – 

ştiinţifice şi medico – legale din 23.06.2000, 

precum şi practica CEDO privind cazurile de 

condamnare a RM din cauza acţiunilor ilegale ale 

poliţiei la general şi a ofiţerilor de urmărire penală 

în special. 

De asemenea, în scopul respectării drepturilor 

persoanelor reţinute, neadmiterii cazurilor de 

reţinere ilegală sau a altor abateri la capitolul 

reţinerii persoanelor, s-a emis dispoziţia MAI nr. 

11/3966 din 26.10.2011 “Cu privire la modul de 

explicare a drepturilor persoanelor reţinute sau 

supuse altor forme de privare de libertate de către 

angajaţii MAI”. 

Conform acestei dispoziţii, angajaţii MAI, au fost 

obligaţi ca, odată cu privarea de libertate a 

persoanei, pe lângă temeiul şi motivul privării, să 

aducă la cunoştinţa reţinutului cel puţin 

următoarele drepturi: 

a) de a nu face declaraţii, întrucât tot ce va spune ar 

putea fi folosit împotriva sa; 

b) de a fi asistat de un apărător ales sau unul care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat; 
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c) de a obţine oricînd orice informaţie referitoare la 

drepturile şi obligaţiile sale. 

Pe lângă explicarea verbală a acestor drepturi, 

angajaţiim MAI sunt obligaţi să asigure informarea 

imediată a rudelor acesteia despre locul unde se 

află, precum şi să comunice persoanei reţinute 

dreptul de a face legătură cu consulul ţării a cărei 

cetăţean este, înainte de a răspunde la întrebări, în 

cazul în care acesta este cetăţean străin.  

Datorită măsurilor întreprinse, inclusiv prin 

instruirea continuă a angajaţilor Poliţiei în spiritul 

respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale, s-

au îmbunătăţit indicatorii de performanţă şi s-au 

minimalizat cazurile de încălcare a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale părţilor în proces. 

MF- Această a fost îndeplinit de Servicul Vamal 

prin asiguarea respectării prevederilor art. 64, 167 

şi 173 Cod de procedură penală al Republicii 

Moldova. Pe parcursul anului 2013 de către 

organul de urmărire penală al Servicului Vamal, au 

fost respectate drepturile faţă de toate persoanele 

reţinute  în ordinea art.166 Codului de procedură 

penala şi plîngeri privind încălcarea drepturilor 

menţionate nu au parvenit. 

PG- Procurorii şi ofiţerii de urmărire penală sînt 

obligaţi să activeze în aşa mod încât nici o 

persoană să nu fie supusă în mod arbitrar sau fără 

necesitate 

măsurilor procesuale de constrângere. În cazurile 

de reţinere a persoanei reprezentanţii organelor de 

urmărire penală şi procurorii se conformează 

cadrului legal impus de prevederile legislaţiei 

procesual penale.  

Potrivit informaţiilor Procuraturii Generale, în 

perioada anului 2013 în adresa organelor 

procuraturii au parvenit 33 plângeri de la 

persoanele reţinute privind nerespectarea 

drepturilor lor, inclusiv a dreptului de a fi informat 

despre drepturile sale şi de a primi explicaţii asupra 

acestor drepturi, asigurarea dreptului de a tăcea şi 

de a-şi anunţa rudele sau o altă persoană despre 
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locul în care este deţinut - sect. Buiucani, raioanele 

Comrat, Drochia şi Făleşti.  

Ca rezultat al examinării plângerilor vizate, acestea 

au fost respinse ca fiind neîntemeiate. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea 

incidenţei 

cazurilor de 

tortură şi de 

alte rele 

tratamente în 

instituţiile 

psihiatrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Crearea 

serviciului de 

protecţie a 

pacienţilor în 

instituţiile 

psihiatrice prin 

instituirea unei 

unităţi de jurist 

în schema de 

încadrare a 

internatelor 

psihoneurologic

e  

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Finanţelor; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Sănătăţii; Centrul 

pentru Drepturile 

Omului 

Serviciu creat  

şi funcţional;  

regulament al 

serviciului 

elaborat, adoptat  

şi implementat 

 

MF- Conform Hotărîrii Guvernului nr. 691 din 17 

noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi 

efectivului-limită ale aparatului central al 

acestuia”, în subordinea Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei se află 4 internate 

psihoneurologice. Astfel, înaintarea propunerilor 

privind crearea serviciului de protecţie a 

pacienţilor în instituţiile psihiatrice este în 

atribuţiile ministerului dat. Totodată, se 

menţionează că pentru anul 2014, în bugetul 

MMPSF, ca executor primar de buget, sînt 

aprobate 73,9 mil.lei pentru întreţinerea 

internatelor psihoneurologice. 

MS- În scopul prevenirii încălcării drepturilor 

persoanelor cu deficienţe mintale internate în 

instituţiile psihiatrice din luna februarie 2012 

activează instituţia de „Ombudsman în spitalele de 

psihiatrie” ca mecanism de examinare a plângerilor 

şi apărare a drepturilor pacienţilor, instituit cu 

suportul Programul Naţiunilor Unite. 

Actiune 

nerealizata- nu tine 

de competenta MF, 

acesta participa 

doar la finantarea 

actiunii. 

3) Elaborarea 

unui ghid 

metodologic de 

asistenţă 

medicală şi 

documentare a 

cazurilor de 

tortură sau de 

alte rele 

tratamente 

suportate de 

persoanele 

private de 

libertate 

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Ghid 

metodologic 

elaborat şi 

implementat 

Protocolul de la Istanbul a fost tradus şi se 

utilizează pentru documentarea cazurilor de tortură 

sau de alte rele tratamente suportate de persoanele 

private de libertate. 

realizat 
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5) Includerea 

Protocolului de 

la Istanbul 

(Manualul ONU 

pentru  

investigarea şi 

documentarea 

eficientă a 

torturii şi a altor 

tratamente 

crude, inumane 

sau degradante) 

în programele 

de instruire 

iniţială şi 

continuă a 

cadrelor 

medicale   

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Protocolul de la 

Istanbul 

distribuit, 

studiat şi 

promovat pentru 

utilizarea 

practică;  

număr de 

personal instruit 

raportat la 

numărul total 

(date 

dezagregate pe 

mediul 

urban/rural) 

În cadrul proiectului Consolidarea examinării 

medico-legale a cazurilor de tortură şi a altor forme 

de maltratare în Moldova” finanţat de Uniunea 

Europeană şi co-finanţat de Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare în Moldova, medicii 

legişti, medicii din instituţiile de detenţie şi din 

instituţiile medicale de urgenţă au fost instruiţi în 

examinarea medicală şi documentarea cazurilor de 

tortură în conformitate cu prevederile Protocolului 

de la Istanbul. 

realizat 

29 

 

 

 

 

Consolidarea 

mecanismulu

i naţional de 

prevenire a 

torturii 

 

  

1) Modificarea 

legislaţiei în 

vederea 

înlăturării 

ambiguităţilor 

privind 

mecanismul 

naţional de 

prevenire a 

torturii 

Anul 2013 

 

 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul Justiţiei 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat; 

competenţe clar 

determinate 

 

 

La 23 decembrie Parlamentul Republicii Moldova 

a adoptat în a doua lectură Legea cu privire la 

avocatul poporului, care concretizează structura 

mecanismului naţional de prevenire a torturii. 

 

 

realizat 

2) Sporirea 

transparenţei în 

funcţionarea 

mecanismului 

naţional de 

prevenire a 

torturii 

Permanent Centrul pentru 

Drepturile Omului 

(Consiliul 

Consultativ pentru 

Prevenirea Torturii) 

Rapoarte şi 

recomandări 

elaborate după 

fiecare vizită şi 

plasate pe 

pagina web 

CpDOM- În perioada de raportare au fost 

efectuate 104 vizite preventive în instituţiile care 

asigură detenţia persoanelor, după cum urmează: 

• Instituţii subordonate MAI – 148 vizite; 

• Instituţii subordonate MJ – 53 vizite; 

• Unităţi militare – 15 vizite; 

• Instituţii de sănătate mintală (spitale de 

psihiatrie, internate psihoneurologice) – 11 vizite. 

În urma vizitelor au fost întocmite 164 de rapoarte, 

păstrate în Cancelaria CpDOM (nomenclatorul nr. 

06-7). 

Actiune realizata 
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Pe pagina web renovată www.ombudsman.md au 

fost plasate 22 rapoarte asupra vizitelor efectuate 

în locurile de detenţie care cad sub incidenţa 

OPCAT, precum şi Raportul privind activitatea 

Mecanismului naţional de prevenire a torturii în 

anul 2012. 

3) Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare a 

lucrătorilor 

instituţiilor în a 

căror custodie se 

află persoane 

private de 

libertate privind  

competenţele, 

atribuţiile şi 

drepturile 

membrilor 

consiliului 

consultativ în 

calitate de 

mecanism 

naţional de 

prevenire a 

torturii 

Anual Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Apărării; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei;  

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Justiţiei; 

Centrul Naţional  

Anticorupţie  

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

număr de 

persoane 

informate, cu 

indicarea  

instituţiilor  

în care acestea 

activează 

MJ  

 În cadrul pregătirii iniţiale cît şi 

perfecţionării angajaţilor sistemului penitenciar, 

la disciplina ,,Pregătirea în domeniul drepturile 

omului”, toţi colaboratorii detaşaţi la studii sînt 

informaţi despre atribuţiile consiliului consultativ 

în calitate de mecanism naţional de prevenire a 

torturii. 

 

CNA- Conform acţiunii 29.3., au fost organizate 

instruiri interne pentru 8 angajaţi ai Izolatorului de 

urmărire penală al C.N.A., antrenaţi în activitatea 

de deţinere a persoanelor reţinute şi arestate 

CpDOM- În perioada de raportare angajaţii 

CpDOM au organizat/au participat la 5 instruiri 

pentru  poliţişti, angajaţi ai penitenciarelor (în 

total: aproximativ 300 de beneficiari): 

Astfel, pe 02-03 iulie 2013 angajaţii CpDOM  au 

participat în calitate de formatori la Seminarul de 

instruire pentru agenţii de poliţie din raioanele de 

nord ale ţării, la care au participat peste 30 de 

persoane. 

Trainingul a avut loc în municipiul Bălţi, cu 

participarea Inspectoratului General de Poliţie, 

Procuraturii Generale, Organizaţiei Obşteşti 

„Ambasada Drepturilor Omului” cu suportul 

Programului comun al Uniunii Europene şi 

Consiliului Europei. Tematica instruirii a fost 

consolidarea eforturilor în combaterea relelor 

tratamente. 

 

Pe 10 septembrie 2013 angajaţii CpDOM  

participat la seminarul de instruire pentru poliţişti, 

fiind familiarizaţi cu  prevederile legislaţiei 

naţionale, tortura şi alte categorii de infracţiuni. 

Realizat 

realizat 
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Evenimentul  a avut loc la Soroca, cu participarea  

a19 reprezentanţi  ai Inspectoratelor de poliţie din 

raioanele de nord ale republicii  - şefii secţiilor 

management operaţional, precum şi 4 reprezentanţi 

ai Direcţiei management operaţional din cadrul 

Inspectoratului General de Poliţie.  

 

La 01 noiembrie 2013 angajaţii CpDOM au 

participat la seminarul de instruire organizat  în 

comun cu DIP la Centru de instruire DIP din s. 

Goian, tematica fiind raporturile dintre colaboratori 

şi deţinuţi,  activitatea Mecanismului Naţional de 

Prevenire a Torturii. În cadrul seminarului au fost 

instruiţi 40 de colaboratori ai serviciului 

penitenciar.  

 

În perioada  08-09 şi 15-16 noiembrie 2013,  

angajaţii CpDOM au participat în calitate de 

formatori  la 2 Seminare de instruire pentru agenţii 

de poliţie din sudul şi centrul Republicii Moldova. 

Seminarele au avut loc în Vadul lui Vodă în cadrul 

proiectului „Consolidarea luptei contra relelor 

tratamente”. În cadrul seminarelor au fost instruiţi 

70 de agenţi ai poliţiei. 

MAI- Pe parcursul anului 2013 de către Ministerul 

Afacerilor Interne careva campanii de informare a 

lucrătorilor instituţiilor în a căror custodie se află 

persoane private de libertate privind competenţele, 

atribuţiile şi drepturile membrilor consiliului 

consultativ în calitate de mecanism naţional de 

prevenire a torturii nu au fost desfăşurate. 

Totodată, pe parcursul desfăşurării cursurilor, 

lecţiilor, meselor rotunde lucrătorii în a căror 

custodie se află persoane private de libertate din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost 

informaţi şi despre competenţele, atribuţiile şi 

drepturile membrilor consiliului consultativ în 

calitate de mecanism naţional de prevenire a 

torturii. 
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30 Acordarea 

asistenţei 

juridice 

calificate 

victimelor 

actelor de 

tortură sau 

ale altor rele 

tratamente 

Instruirea 

avocaţilor 

privind 

acordarea 

asistenţei 

juridice 

calificate în 

cauzele privind 

tortura sau alte 

rele tratamente 

Anual Uniunea 

Avocaţilor; 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat 

Număr de 

avocaţi instruiţi 

raportat la 

numărul total de 

avocaţi 

17-18.06.2013 CNAJGS în parteneriat cu OSCE 

Moldova seminar: „Prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie” – 26 avocaţi instruiţi. 

CNAJGS- realizat 

31 Reabilitarea 

victimelor 

torturii şi ale 

altor rele 

tratamente  

 

1) Dezvoltarea 

de parteneriate 

pentru 

reabilitarea 

medico-

psihosocială a 

victimelor 

torturii şi ale 

altor rele 

tratamente 

Permanent 

 

Ministerul 

Sănătăţii;  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Număr şi 

categorii de 

programe 

elaborate şi 

implementate; 

număr de  

beneficiari 

asistaţi 

 Nerealizat 

2) Consolidarea 

capacităţilor 

instituţionale  

de utilizare a 

reparaţiilor  

civile ce rezultă  

din cauzele  

privind tortura  

şi alte rele 

tratamente 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei; 

Uniunea 

Avocaţilor; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

Număr de 

victime 

recompensate 

Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.67 

din 02 februarie 2012 a constituit Comisia 

guvernamentală pentru identificarea persoanelor 

civile şi colaboratorilor organelor de drept care au 

avut de suferit în urma evenimentelor din 7 aprilie 

2009 şi recuperarea prejudiciului cauzat acestora. 

Potrivit prevederilor Hotărîrii de Guvern  nr.234 

din 03 aprilie 2013 persoanele civile şi 

colaboratorii organelor de drept care au avut de 

suferit în urma evenimentelor din 07 aprilie 2009 

vor beneficia de indemnizaţii unice (16 persoane 

Realizat 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea 

gradului de 

sensibilizare 

publică 

privind 

fenomenul 

torturii şi 

altor rele 

tratamente 

 

1) Desfăşurarea 

unor campanii 

naţionale de 

informare a 

populaţiei sub 

genericul 

„Toleranţă zero 

faţă de relele 

tratamente”  

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul  

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Număr de  

conferinţe de 

presă, emisiuni 

radio şi TV, 

articole din 

presa scrisă; 

număr de 

spoturi 

publicitare, 

inclusiv pe 

CpDOM- Problematica combaterii torturii şi 

relelor tratamente a fost abordată de avocatul 

parlamentar, angajaţii CpDOM în peste 60 de 

subiecte apărute în presă şi 70 de materiale plasate 

pe site-ul instituţiei.   

-Tema combaterii torturii a fost abordată în cadrul 

a 2 conferinţe de presă. 

-A fost organizată o campanile de combatere a 

torturii care a inclus 25 de acţiuni. 

- Au fost instalate banere antitortură în 20 de 

CpDOM-realizat 
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Educaţiei paginile web; 

categorii de 

beneficiari 

raioane ale ţării.  

- Difuzate spoturi antitortură la 3 televiziuni 

regionale.  

- Au fost editate 2 publicaţii: „Trei garanţii 

împotriva relelor tratamente” şi  culegerea 

Materialele conferinţei internaţionale ştiinţifico-

practice „5 ani de la crearea MNPT în Republica 

Moldova”. 

MAI- Cu referinţă la lansarea mesajelor de 

„toleranţă zero” a torturii şi relelor tratamente în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, au fost 

informaţi conducătorii subdiviziunilor 

subordonate, să disemineze cu cea mai mare 

fermitate şi la intervale regulate, un mesaj de 

„toleranţă zero” a relelor tratamente de către 

angajaţii MAI. Acest mesaj de sensibilizare, a 

stabilit tranşant că se va recurge la toate metodele 

pentru a asigura ca autorii relelor tratamente şi toţi 

cei care se fac complici, inclusiv prin tăinuirea şi 

încurajarea acestora, vor răspunde pentru actele lor 

în faţa justiţiei. 

Respectiv, cînd persoana afirmă în mod susţinut că 

a suferit, din partea poliţiei sau altor servicii 

similare ale statului, tratamente contrare art. 3 al 

Convenţiei, această dispoziţie, combinată cu 

obligaţia generală impusă statului prin art.1 al 

Convenţiei de „a recunoaşte oricare persoană ce 

ţine de jurisdicţia (sa) drepturile şi libertăţile 

definite în Convenţie, va cere implicit de a fi 

efectuată o anchetă oficială efectivă. Această 

anchetă, poartă un caracter de a conduce la 

identificarea şi pedepsirea angajaţilor vinovaţi. 

ME- Organizarea orelor publice cu   implicarea 

cadrelor didactice din instituţie şi reprezentanţii 

organelor de drept din republică- 5, scutirea de 

taxă a  persoanelor care au suferit în urma 

evenimentelor din 7 aprilie 2009 -3 studenţi. 

2) Organizarea,  

la  26 iunie –  

Ziua 

Internaţională 

Anii 

2013–2014 

Autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

campanii 

organizate 

 Nerealizat 
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pentru 

Susţinerea 

Victimelor  

Torturii, a 

campaniilor 

naţionale de 

comemorare şi 

susţinere a 

victimelor 

torturii   şi ale 

altor forme    de 

violenţă  

Prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

b) încălcări depistate; 

c) campanii de informare desfăşurate; 

d) mecanism de prevenire a violenţei în familie, inclusiv a hărţuirii sexuale, consolidat. 

33 Consolidarea 

mecanismulu

i instituţional 

în domeniul 

prevenirii 

violenţei în 

familie 

 

1) Formarea 

continuă a 

specialiştilor în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

violenţei în 

familie 

Anual Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Afacerilor Interne  

Număr de 

specialişti 

instruiţi raportat 

la numărul total 

de specialişti în 

domeniu  

 

MMPSF- Pe parcursul anului 2013  în cadrul 

seminarelor organizate în parteneriat cu AO Centrul 

de drept al Femeilor au fost instruiţi 125 de 

specialişti în domeniu. 

Totodată, au avut loc evenimente organizate în 

parteneriat cu Ambasada Austriei  în RM şi 

UNWomen unde au participat circa 50 de persoane. 

MAI- În contextul realizării sarcinilor trasate, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului, asigurarea liniştii în societate şi ordinii 

publice, apărarea vieţii şi sănătăţii persoanei, 

constituie premise, ce se impun în mod firesc ca o 

prioritate naţională în activitatea MAI. 

În conformitate cu prevederile alin. (6), art. 8 al 

Legii nr. 45 din 01.03.2007 cu privire la prevenirea 

si combaterea violenţei în familie, în atribuţiile 

Poliţiei, la nivel de structură specializată, se includ 

un şir de responsabilităţi privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, protejarea 

victimelor violenţei în familie şi curmarea 

acţiunilor violente ale agresorilor, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu 

privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului.   

Actiune realizata 
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În acest domeniu, IGP al MAI colaborează eficient 

cu instituţiile statului, cu organizaţiile 

internaţionale, în special cu organizaţiile membre 

ale reţelei globale de dezvoltare a Naţiunilor Unite 

(PNUD), Fondul ONU pentru Populaţie în 

Republica Moldova (UNFPA), Misiunea OSCE în 

Republica Moldova, Misiunea Organizaţiei 

Internaţionale pentru Migraţie (OIM) în Republica 

Moldova, UNIFEM, UN WOMEN şi alte 

reprezentanţe. 

Întru consolidarea sistemului poliţienesc în luptă 

împotriva violenţei în familie, MAI cu susţinerea 

Fondului ONU pentru Populaţie, a iniţiat procedura 

de instituire a curriculumului pentru ofiţerii de 

sector, în procesul instruirilor de specializare din 

cadrul Institutului de formare profesională continuă 

şi cercetări ştiinţifice aplicative al Academiei 

"Ştefan cel Mare" a MAI, privind implementarea 

legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie, precum şi metodele de 

intervenţie şi atribuţiile fiecărui membru al echipei 

multidisciplinare în cazul elucidării fenomenului 

violenţei în familie. 

În acest sens, de către UNFPA a fost elaborat 

manualul de studii pentru studenţii Academiei 

"Ştefan cel Mare" a MAI, privind implementarea 

prevederilor legislaţiei în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie. 

De asemenea, de comun cu Academia „Ştefan cel 

Mare” a MAI, cu susţinerea Fondului ONU pentru 

populaţie în Republica Moldova (UNFPA) a fost 

lansat proiectul de formare a formatorilor în 

domeniul vizat. 

Cursurile de formare a formatorilor din rîndul 

specialiştilor organelor afacerilor interne, în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie, ca parte a proiectului de asistenţă tehnică în 

domeniul menţionat, implementat de către fondul 

ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Centrul de 

Drept al Femeilor, cu suportul financiar a 

Ambasadei SUA, a derulat în luna noiembrie 2012, 
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în 4 etape, fiind instruiţi în total 18 angajaţi ai IGP 

al MAI. 

Una din sesiunile ale acestui ciclu de instruiri, a fost 

organizată de către fondul ONU pentru Populaţie în 

Republica Moldova (UNFPA), în cadrul Academiei 

Internaţionale de Drept din or. Budapesta, Ungaria 

(ILEA). 

În cadrul proiectului, pe parcursul anilor 2013-

2014, se vor desfăşura peste 20 de sesiuni, urmare 

cărora, 550 angajaţi ai IGP al MAI (şefi de post, 

ofiţeri de sector), vor beneficia de instruire în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie. 

Astfel, în perioada 20-21, 26-27 iunie, 30-31 iulie, 

18-19 septembrie, 27-28 noiembrie şi 11-12 

decembrie 2013, au fost desfăşurate primele şase 

sesiuni, în care au fost instruiţi deja primii 150 

angajaţi din cadrul Inspectoratelor teritoriale de 

Poliţie Bălţi, Sîngerei, Glodeni, Făleşti, Ocniţa, 

Donduşeni, Rezina, Nisporeni, Călăraşi, Străşeni, 

Ungheni, Şoldăneşti, Orhei, Soroca, Floreşti şi 

Drochia, care vor deveni multiplicatorii bunelor 

practici de răspuns la fenomenul violenţei în 

familie. 

Calitatea de formatori la atelierele vizate, le revine 

angajaţilor IGP al MAI şi reprezentanţilor societăţii 

civile, beneficiarii celor trei module de formare, din 

cadrul aceluiaşi proiect, fiind selectaţi cei mai buni 

practicieni cu aptitudini de formatori în domeniul 

de referinţă. 

Subiectele-cheie ale modulelor includ aspecte 

privind legislaţia Republicii Moldova în domeniul 

violenţei în familie, intervenţia şi rolul poliţiei în 

emiterea, executarea şi supravegherea ordonanţei de 

protecţie. 

În cadrul instruirilor vizate, la dispoziţia 

participanţilor este pus un Suport de curs privind 

intervenţia Poliţiei în cazurile de violenţă în familie, 

elaborat de echipa de experţi a Centrului de Drept al 

Femeilor, acesta va veni să ghideze activitatea 

Poliţiei în domeniul respectiv. 
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În scopul îmbunătăţirii proiectului menţionat, 

precum şi întru asigurarea continuităţii activităţilor 

de instruire, pentru întregul efectiv al Serviciului 

interacţiune comunitară din Republica Moldova, s-a 

convenit cu organizatorii şi donatorii, desfăşurarea 

mai multor ateliere de instruire pe parcursul anului 

2014 de care vor beneficia încă 1000 angajaţi ai 

IGP al MAI, inclusiv şi angajaţi din rîndurile 

ofiţerilor de urmărire penală.  

În vederea implementării Legii nr. 45-XVI din 1 

martie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, Legii nr. 241-XVI din 20 

octombrie 2005 cu privire la prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane, cît şi 

Strategiei Sistemului Naţional de Referire, pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane (SNR), 

aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 257 din 

05.12.2008, în perioada 19-21 februarie 2013 în 

cadrul primăriei oraşului Comrat, în perioada 26–28 

februarie 2013 în cadrul primăriei oraşului Călăraşi, 

în perioada 04-05 aprilie 2013 în cadrul Preturii 

sectorului Ciocana, mun. Chişinău, la 16 mai 2013 

în cadrul primăriei oraşului Dubăsari, la 17 mai 

2013 în cadrul primăriei oraşului Ciadîr-Lunga, în 

perioada 22–23 mai 2013 în cadrul primăriei 

oraşului Orhei, la 24 mai 2013 în cadrul primăriei 

oraşului Basarabeasca, 18-20 septembrie în cadrul 

primăriei Comrat şi în perioada 25-27 septembrie 

2013 în cadrul centrului de asistenţă din Soroca, 26 

noiembrie – 09 decembrie în cadrul entităţilor 

administrativ teritoriale din Balţi, Basarabeasca, 

Cahul, Leova, Ialoveni, Cimişlia, Orhei şi Comrat 

angajaţii DSP a IGP au participat la seminarele de 

instruire cu genericul „Protecţie şi asistenţa 

victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în 

familie în cadrul Sistemului Naţional de Referire”, 

organizată de către Organizaţia Internaţională 

pentru Migraţie (OIM) Misiunea în Moldova în 

parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei. 
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Şedinţele vizate au avut menirea de a contribui la 

cooperarea eficientă şi coordonarea eforturilor 

dintre principalii actori activi în domeniul 

combaterii traficului de persoane şi violenţei în 

familie, astfel asigurîndu-se o planificare strategică 

eficientă, un parteneriat regional cu acţiuni comune 

şi rezultate durabile în domeniul de referinţă. 

       În cadrul atelierelor desfăşurate au fost instruiţi 

actorii şi specialiştii abilitaţi cu competenţe în 

domeniul menţionat (asistenţi sociali, poliţişti, 

medicii de familie, reprezentanţii instituţiilor de 

învăţămînt, reprezentanţii autorităţilor 

administraţiei publice locale, precum şi 

organizaţiile neguvernamentale), în vederea 

asigurării unei abordări comune de prevenire şi 

combatere a cazurilor de trafic de persoane şi 

violenţă în familie. 

Astfel de sesiuni, sunt preconizate a fi desfăşurate 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în vederea 

asigurării unei instruiri extinse a echipelor 

multidisciplinare în domeniile de referinţă. 

La 20 mai 2013, în scopul consolidării eforturilor 

de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor, IGP 

al MAI şi Reprezentanţa în Republica Moldova a 

Fondaţiei Terre des Hommes, au semnat Acordul de 

parteneriat, în cadrul Proectului „Acţiune 

Transnaţională”, susţinut de Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare şi Cooperare.  

În vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor 

de abuz, neglijenţă, exploatare şi  sporirii nivelului 

de siguranţă şi protecţie a copiilor, 45 angajaţi ai 

Secţiei siguranţă copii, au fost instruiţi privind 

bunele practici de comunicare eficientă cu copiii, 

cursul formării de formatori a fost organizat cu 

suportul oferit de Reprezentanţa în Republica 

Moldova a Fundaţiei Terre des hommes, Lausanne-

Elveţia, care îşi vor extinde activitatea de instruire 

pe parcursul anului 2014 şi în cadrul Inspectoratelor 

de poliţie. 

De asemenea, în perioada 03-28 iunie 2013, Centrul 

Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea 
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Drepturilor Femeii „La Strada”, a desfăşurat un 

studiu, cu titlu provizoriu „Realizarea drepturilor 

omului în sistemul de asistenţă şi protecţie a 

victimelor violenţei în familie”, bazat pe analiza 

informaţiilor oferite de către victimele violenţei în 

familie, beneficiarii de servicii şi asistenţă în acest 

sens, secţiile/serviciile de asistenţă şi protecţie 

existente la nivel naţional, raional şi comunitar, 

instituţiile statale competente, precum şi 

organizaţiile neguvernamentale abilitate cu 

competenţe în domeniul de referinţă. 

Obiectivul de bază a studiului propriu zis, este de a 

determina gradul de implementare de facto şi de 

iure a prevederilor legislaţiei naţionale, vis-a-vis de 

asigurarea dreptului la protecţie şi asistenţă a 

victimelor violenţei în familie şi este axat pe 

necesitatea identificării resurselor şi problemelor 

curente în domeniul vizat. 

În calitate de regiuni-ţintă ale acestui studiu, sunt 

planificate localităţile urbane şi rurale, cum ar fi: 

mun. Chişinău şi suburbiile Coloniţa şi Ciorescu, 

mun. Bălţi, satul Corlăteni din raionul Rîşcani, 

satele Biruinţa şi Elsaveta din raionului Sîngerei, 

oraşul Cahul şi localităţile Roşu, Cucoara şi 

Zîrneşti, oraşul Cantemir şi localităţile Stoianovca, 

Tiganca şi Goteşti, or. Hînceşti inclusiv satele 

Sărata Galbenă şi Fundul Galbenei,  or. Drochia 

inclusiv localităţile Pelenia şi Sofia, or. Făleşti şi 

satele Sărata Veche, Scumpia, or. Căuşeni, inclusiv 

satele Cîrnăţenii Noi şi Sălcuţa. 

În vederea realizării studiului menţionat, au fost 

desemnate persoane responsabile de segmentul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie, şefi de 

post şi ofiţerii de sector, profesionişti în domeniu, 

abilitaţi cu capacităţi de soluţionare 

multidisciplinară a cazurilor de violenţă în familie, 

care au participat la interviurile individuale şi au 

răspuns obiectiv la întrebările intervievatorilor. 
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2) Instruirea judecătorilor şi a 

procurorilor în domeniul 

adjudecării cauzelor ce ţin de 

violenţa în familie 

Anual 

Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Curtea Supremă de 

Justiţie; Procuratura 

Generală 

Număr de 

judecători şi 

procurori 

instruiţi raportat 

la numărul total 

de judecători şi 

procurori 

INJ- INJ în parteneriat cu OSCE, a organizat 3 

seminare cu genericul „Investigarea cauzelor penale 

de violenţă în familie”, la 25 martie, 15 aprilie şi 11 

septembrie, la care au fost instruite 61 persoane, 

inclusiv 31 judecători şi 30 procurori. 

 

PG- Pe parcursul anului 2013 în cadrul Institutului 

Naţional de Justiţie au fost instruiţi 31 de procurori, 

participanţi la 4 seminare cu tematica „Investigarea 

cauzelor penale privind infracţiunile de violenţă în 

familie”. 

De asemenea, Procuratura Generală anual 

generalizează practica activităţii de procuror în 

domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie. 

Urmare generalizării, procurorii teritorial sunt 

îndrumaţi asupra aplicării uniforme a legislaţiei 

vizând combaterea violenţei în familie, sunt 

atenţionaţi asupra înlăturării erorilor procesuale 

comise şi neadmiterea lor pe viitor. 

CSM- În perioada an. 2013, în vederea instruirii 

personalului instanţelor judecătoreşti, în cadrul INJ, 

la 25 martie, 15 aprilie şi 11 septembrie fiind 

desfăşurate 3 seminare cu subiectul „Investigarea 

cauzelor penale de violenţă în familie”, în cadrul 

cărora au fost instruiţi 31 de judecători. 

INJ-actiune 

realizata 

34 Asigurarea 

asistenţei 

juridice 

gratuite 

victimelor 

Instruirea 

avocaţilor 

privind 

acordarea 

asistenţei 

Anul 2013 Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat; Institutul 

Naţional al 

Număr de 

avocaţi instruiţi 

raportat la 

numărul total de 

avocaţi 

 Nerealizat 
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violenţei în 

familie 

juridice 

victimelor 

violenţei în 

familie 

Justiţiei; 

Uniunea Avocaţilor  

35 Promovarea 

dialogului 

public în 

scopul 

conştientizări

i de către 

societate a 

urmărilor 

negative ale 

fenomenului 

violenţei în 

familie şi în 

scopul 

dezvoltării 

unor atitudini 

şi 

comportame

nte 

nonviolente 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare şi 

educare a 

populaţiei şi de 

conştientizare a 

opiniei publice 

cu privire la 

gravitatea 

fenomenului 

violenţei în 

familie 

Anual 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei;  

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

emisiuni radio şi 

TV, articole de 

presă  

şi campanii de 

informare; 

categorii de 

beneficiari 

MMPSF- Începînd cu data de 25 noiembrie şi pînă 

la data de 10 decembrie 2013 s-a desfăşurat 

Campania „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în 

bază de gen” . 

Totodată, la data de 10 decembrie 2013, în incinta 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

fost organizat un seminar de informare cu 

mediatorii comunitari la subiectul Prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

La nivel naţional, a fost realizată emisiunea “Bună 

seara” la postul  public de televiziune  Moldova 1 la 

data de 13.12.2013, cu genericul “Indiferenţa te 

face complice la violenţă” 

 

MTS-În scopul dezvoltării atitudinii nonviolente în 

familie a fost desfăşurat Festivalul Tinerii Familii 

cu genericul „ Tu eşti altarul vieţii mele”. 

Evenimentul s-a desfăşurat în luna mai cu prilejul 

„Zilei Internaţionale a Familiei”, raionul Ialoveni, 

în cadrul Proiectului Capitala Tineretului.                                                                   

 Obiectivele Festivalului au fost: promovarea 

valorilor familiei;  consolidarea  relaţiilor  de 

dragoste şi respectul reciproc între soţi;  încurajarea 

participării lor la viaţa comunităţii. 

MAI- Întru realizarea Planului de acţiuni privind 

celebrarea Zilei Internaţionale a Familiei în anul 

2013, aprobat prin Dispoziţia Guvernului nr. 31-d 

din 11 aprilie 2013, la propunerea Ministerului 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în calitate de 

autoritate publică centrală, responsabilă de 

promovarea politicilor în domeniul familiei, au fost 

vizate responsabilităţi pentru autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile 

de învăţămînt, organizaţiile neguvernamentale şi 

societatea civilă. 

În acest sens, în perioada celebrării evenimentului 

menţionat, 15-25 mai, de către angajaţii serviciilor 

realizat 
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interacţiune comunitară ale Inspectoratelor de 

poliţie, au fost organizate şi desfăşurate în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, de comun cu corpul 

didactic 147 mese rotunde şi seminare, în care au 

fost abordate aspectele ce vizează combaterea 

tuturor formelor de violenţă în cadrul familiei, 

familia – mediul cel mai potrivit pentru îngrijirea şi 

dezvoltarea copilului, situaţia copiilor ai căror 

părinţi sunt plecaţi peste hotare, drepturile şi 

protecţia copilului, familia – dragoste, egalitate şi 

respect. 

Obiectivele principale ale acestor măsuri au fost 

axate la evidenţierea importanţei familiilor în cadrul 

societăţii, promovarea valorilor majore ale familiei, 

precum şi drepturile copilului şi mecanismele de 

recepţionare a plîngerilor din partea copiilor, etc. 

Astfel de activităţi au fost parte şi în cadrul 

campaniei „Un copil informat – un copil protejat”, 

demarate în perioada 24-31 mai şi 02-20 septembrie 

2013, avînd drept scop sensibilizarea tinerei 

generaţii privind securitatea personală, diminuarea 

violenţei şi criminalităţii în rîndurile copiilor. 

De asemenea, în contextul campaniei vizate, la 15 

mai 2013, de către IGP al MAI în parteneriat cu 

Asociaţia ”Promo-LEX”, a fost lansată Campania 

de informare a cetăţenilor cu privire la ordonanţa de 

protecţie a victimelor violenţei în familie. 

Campania cu mesajul ”Ordonanţa” s-a desfăşurat în 

perioada 15 mai – 25 iunie 2013 pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. 

Scopul acestei campanii a fost de a informa şi 

conştientiza populaţia cu privire la posibilitatea 

obţinerii unor măsuri de protecţie a victimelor 

violenţei în familie. 

În cadrul campaniei au fost distribuite peste 4000 

de flyere şi plasate postere în fiecare 

Inspectorat/secţie/sector/post de poliţie. 

Prin intermediul acestor materiale se facilitează 

informarea cetăţenilor referitor la măsurile de 

protecţie pe care legea le conferă victimelor 

violenţei în familie, la procedura obţinerii şi 



 144 

termenul ordonanţei, la executarea şi supravegherea 

ordonanţei de protecţie şi la măsurile aplicabile în 

cazul încălcării ordonanţei. 

Angajaţii IGP al MAI au fost receptivi şi în cadrul 

Campaniei „Nu mă bate”, lansată de postul de 

televiziune PRO TV.  

În cadrul Campaniei vizate, autorităţile statului au 

fost sesizate referitor la disfuncţionalităţile 

sistemului de protecţie a copiilor supuşi violenţei în 

familie, relevate de către postul de televiziune PRO 

TV. 

În contextul prezentei sesizări, la 22 aprilie 2013, în 

incinta Casei Guvernului Republicii Moldova, a 

fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului 

Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

(CNPDC), vis-a-vis de problema relevată în cadrul 

Campaniei media ,,Nu mă bate”, prezidată de 

Viceprim-ministru, dl Mihail Moldoveanu, în 

calitate de Preşedinte al Consiliului Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi raportorii, d-na 

Valentina Buliga, ministrul muncii, protecţiei 

sociale şi familiei, în calitate de Vicepreşedintele 

Consiliului Naţional, d-na Maia Sandu, ministrul 

educaţiei, dl Dorin Recean, ministrul afacerilor 

interne şi dl Andrei Usatîi, ministrul sănătăţii. 

Urmare şedinţei vizate, Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, în calitate de 

autoritate publică centrală de elaborare şi 

promovare a politicilor în domeniul vizat, s-a trasat 

drept sarcină aprobarea ,,Instrucţiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi 

potenţiale victime ale abuzului, neglijării, 

exploatării, traficului”. 

În cadrul Campaniei „16 zile de acţiuni împotriva 

violenţei în baza de gen”, IGP al MAI în parteneriat 

cu Asociaţia  „Promo-LEX”, au organizat 

Concursul de vizionare a spoturilor video cu 

mesajul „Conştientizează, Reacţionează, Opreşte 

violenţa!”, prin organizarea seratelor de vizionare în 

incinta Universităţii de Stat “B. Haşdeu” - Cahul şi 
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Universităţii de Stat “A. Russo” mun. Bălţi, a 9 

filme de scurt metraj, lucrări care au fost realizate 

de către studenţii anului II a Catedrei Multimedia 

din cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte 

Plastice.   

La 28 noiembrie 2013, între IGP al MAI şi Centrul 

de Drept al Femeilor, a fost semnat Acordul de 

parteneriat, în cadrul Proiectului „Cele mai bune 

practici de răspuns ale Poliţiei la cazurile de 

violenţă în familie, prin care urmează a fi realizate 

mai multe activităţi comune de promovare a 

bunelor practici de executare a ordonanţei de 

protecţie şi anume: desfăşurarea în continuare a 

instruirilor specializate şi a campaniilor de 

informare a cetăţenilor, precum şi elaborarea 

materialelor teoretice, ce ar ghida activitatea în 

acest sens. 

În cadrul proiectului „Tăcerea nu e o soluţie: 

Abuzul asupra vîrstnicilor în Republica Moldova”, 

în 8 raioane din ţară (Bălţi şi raioanele Cahul, 

Basarabeasca, Leova, Cimişlia, Ialoveni, Orhei şi 

Comrat) angajaţii IGP în parteneriat cu 

reprezentanţii MMPSF, Asociaţiei „Gender-

Centru”, Organizaţia internaţională HelpAge 

International în Moldova, au organizat, seminare de 

instruire a specialiştilor, abilitaţi cu competenţe de 

prevenire şi combatere a abuzului asupra 

vîrstnicilor şi violenţei în familie. 

De asemenea, în conformitate cu planul tematic la 

pregătirea profesională pentru grupele de studii a 

angajaţilor serviciilor interacţiune comunitară ale 

Inspectoratelor de poliţie, pe parcursul anului 2013 

au fost studiate prevederile Legii nr. 45-XVI din 

01.03.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie şi Instrucţiunilor metodice 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, aprobate prin ordinul MAI nr. 275 din 

14.08.2012. Prevederile prezentei Instrucţiuni 

stabilesc competenţele MAI la nivel de structură 

specializată ale administraţiei publice centrale şi 

locale, în procesul prevenirii şi identificării 
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cazurilor de violenţă în familie, coordonării şi 

soluţionării multidisciplinare a cazurilor relevate 

sau înregistrate, prevenirii şi combaterii 

fenomenului violenţei în familie, asigurării 

protecţiei victimelor, supravegherii executării 

măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în 

familie şi reabilitării agresorilor. 

Un rol important în activitatea de prevenire şi 

combatere a violenţei în familie, îl ocupă 

sensibilizarea şi informarea comunităţii, privind 

importanţa prevenirii violenţei în familie, atît la 

nivel naţional, cît şi la nivel local, în vederea 

eliminării tuturor formelor de violenţă, 

sensibilizarea opiniei publice cu privire la cadrul 

legal-normativ existent în acest sens, asigurarea 

protecţiei victimelor, precum şi mobilizarea 

autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor 

neguvernamentale şi a comunităţii de a participa 

activ la activitatea de prevenire şi combatere a 

acestui flagel. 

Astfel, fiind publicate 141 articole în sursele mass-

media (53 – la emisiunile televizate, 14 – ediţii 

radiofonice, 28 – articole în ziare şi reviste şi 46 

plasări pe paginile oficiale web). 

În aceiaşi ordine de idei, ofiţerii de sector au 

abordat tematica vizată în cadrul a 3110 lecţii, 

desfăşurate în instituţiile de învăţămînt, 1567 

întruniri cu tineretul studios şi în 2916 întruniri cu 

cetăţenii, organizate şi desfăşurate pe lîngă 

colectivele de muncă şi primării. 

Eficientizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a delicvenţei în mediul persoanelor de 

vârstă minoră actualmente constituie o prioritate în 

activitatea IGP al MAI. 

Astfel, în scopul sensibilizării copiilor şi iradicării 

victimizării acestora, promovării parteneriatelor cu 

societatea civilă, MAI de comun cu reprezentanţii 

Centrului Internaţional pentru Protecţia şi 

Promovarea Drepturilor Femeii ,,La Strada” şi 

Asociaţia Obştească ,,Mamele pentru Viaţă” a 

lansat 2 campanii de sensibilizare a tinerei generaţii 
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cu promovarea modului sănătos de viaţă, prevenirea 

şi combaterea viciilor sociale şi a violenţei, cu 

genericul „Un copil informat – un copil protejat” şi 

,,Împreună copii pentru siguranţă”. 

De către angajaţii secţiei siguranţă copii din cadrul 

IGP al MAI, în instituţiile de învăţământ 

preuniversitar, pe parcursul anului 2013, au fost 

desfăşurate 10 090 activităţi cu caracter informativ-

educativ, prin intermediul cărora copiii au fost 

familiarizaţi cu situaţia la capitolul infracţionalităţii 

în mediul persoanelor de vârstă minoră, prevederile 

legislaţiei penale şi contravenţionale la acest 

compartiment, precum şi riscurile de victimizare la 

care sunt expuşi, fiindu-le înaintate recomandări 

pentru a le evita. 

Pentru sensibilizarea opiniei publice asupra 

problemelor copiilor aflaţi în dificultate precum, 

familiarizarea cu situaţia la compartimentul 

delicvenţa juvenilă, de către secţia siguranţă copii 

au fost realizate 303 materiale pentru sursele mas-

media, inclusiv 91 emisiuni televizate, 58 reportaje 

radio şi 154 publicaţii în presă. 

În vederea celebrării „Zilei Internaţionale a ocrotirii 

copiilor” – 1 iunie, MAI a desfăşurat mai multe 

activităţi şi anume, la 31.05.2013 în cadrul Clubului 

sportiv central „Dinamo”, a desfăşurat un program 

cultural distractiv, în cadrul căruia au participat 600 

copiii ai angajaţilor MAI. 

În perioada vizată s-au desfăşurat în cadrul a 45 

unităţi administrativ teritoriale, 102 activităţi 

cultural distractive cu genericul „Tata, mama şi eu”, 

,,Desenul pe asfalt”, expoziţii de lucrări a copiilor, 

jocuri gonflabile Flash-mob, la care au participat 27 

106 copiii ai angajaţilor inspectoratelor de poliţie. 

În vederea valorificării evenimentului dedicat „Zilei 

Internaţionale a copiilor victime ale agresiunii – 4 

iunie” şi sensibilizării importanţei acestuia, MAI în 

perioada 03 - 04.06.2013, a desfăşurat în cadrul 

Inspectoratelor de poliţie teritoriale evenimentul cu 

genericul ”Ziua uşilor deschise”, în calitate de 

vizitatori au fost copiii şi părinţii acestora.  
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Scopul activităţii a fost schimbarea perceperii, 

tinerii generaţii, asupra poliţiei, excluderea 

steriotipului, nu este organ represiv, dar este o 

instituţie publică specializată a statului, care are 

misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei, prin activităţi de 

menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi 

securităţii publice, de prevenire, investigare şi de 

descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor, 

ridicînd astfel nivelul de încredere a societăţii, 

promovînd imagine pozitivă în rîndul cetăţenilor.  

Astfel, în 42 Inspectorate de poliţie, au fost 

desfăşurate 52 de vizite, la care au participat 1965 

copii şi părinţi, care au fost familiarizaţi atît cu 

modul de recepţionare, înregistrare a apelurile 

parvenite de la cetăţeni organizarea, dirijarea şi 

reacţionarea promptă, cît şi cu echipamentul şi 

dotarea acestora. 

Copiii au avut posibilitatea să i-a atitudine, cu 

competenţele Poliţiei în domeniul asigurării 

protecţiei şi drepturilor copilului victime ale 

agresiunii, întrunind şi recomandări de evitare a 

situaţiilor de risc.  

La 10 septembrie 2013, în cele 42 de Inspectorate 

de poliţie a fost desfăşurată „Ziua uşilor deschise” 

cu genericul „Toţi trecem prin momente grele - 

împreună să învăţăm din ele” consacrată „Zilei 

mondiale de prevenire a suicidului”, au participat 3 

565 de persoane,  

Evenimentul a avut drept scop sensibilizarea 

adolescenţilor şi părinţilor acestora cu abordarea 

riscurilor şi consecinţelor asupra acestui fenomen, 

care ocupă locul 3 la capitolul mortalităţii 

adolescente, după accidente, boli incurabile şi alte 

nenorociri. 

În vederea realizării sarcinilor Poliţiei orientate la 

prevenirea delicvenţei juvenile, la 26 februarie 

curent angajaţii Direcţiei securitate publică a 

Inspectoratului General al Poliţie, de comun cu 

reprezentanţii AO „Mamele pentru Viaţă” şi 

Centrului Internaţional „La Strada” a desfăşurat 
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activităţi în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

preuniversitar. Astfel, au fost realizate ore 

educative în cadrul Colegiului „Miguel De 

Servantes”, precum şi în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt preuniversitar din sectorul Centru, mun. 

Chişinău. 

În scopul asigurării cooperării între 

autorităţile/instituţiile şi implementării 

mecanismului intersectorial de monitorizare, 

prevenire şi asistenţă a copiilor victime ale violenţei 

în familie, abuzului, exploatării, neglijării, precum 

şi a potenţialelor victime, la 20.01.2012 a fost 

încheiat un MEMORANDUM DE COLABORARE 

între: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, 

Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul raional 

Leova, Consiliul raional Orhei, Centrul Naţional de 

Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) şi 

Centrul de Informare şi Documentare privind 

Drepturile Copilului (CIDDC). 

Memorandumul prevede elaborarea şi pilotarea în 

raioanele pilot Leova şi Orhei a unui mecanism 

intersectorial de cooperare, colaborarea eficientă 

multidisciplinară şi interinstituţională, referirea şi 

asistenţa în cadrul echipelor multidisciplinare în 

acest sens, precum şi îmbunătăţirea sistemului de 

protecţie a copiilor victime şi potenţialele victime 

ale violenţei în familie, abuzului, exploatării, 

neglijării. 

 Întru eficientizarea măsurilor de prevenţie în acest 

sens, au fost elaborate şi expediate în adresa 

Inspectoratelor de poliţie teritoriale indicaţii şi 

dispoziţii, referitor la desfăşurarea, de comun cu 

autorităţile administraţiei publice locale şi 

managerii instituţiilor de învăţămînt, a acţiunilor de 

prevenire. În cadrul instituţiilor de învăţămînt au 

fost desfăşurate 4167 măsuri cu caracter informativ-

educativ la tematicile: „Violenţa fizică şi abuzul 

sexual faţă de copii”, „Răspunderea penală pentru 

comiterea infracţiunilor grave şi deosebit de grave 

săvîrşite contra vieţii şi sănătăţii copilului” şi 
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„Răspunderea penală, drepturile şi obligaţiile 

copilului”. 

Totodată, în vederea sensibilizării opiniei publice în 

mass-media au fost reflectate 94 materiale privind 

violenţa asupra minorilor. 

Pe parcursul lunii mai a anului 2013, Academia 

„Ştefan cel Mare” a MAI a desfăşurat seminare de 

sensibilizare a opiniei publice ce vizează gravitatea 

fenomenului violenţei în familie şi a cazurilor de 

manifestare a violenţei sexuale, ca încălcare a 

drepturilor fundamentale a persoanei şi anume 

dreptul la viaţa privată, organizate în cadrul 

următoarelor instituţii de învăţămînt: 

- Colegiul pedagogic „A. Mateevici”, la care 

au participat 60 elevi şi un reprezentant al corpului 

profesoral-didactic al acestei instituţii; 

- Liceul teoretic „Mihail Lomonosov”, cu 

participarea a 40 elevi şi profesori ai instituţiei. 

Tot în contextul campaniilor de informare şi 

educare a populaţiei privind fenomenul violenţei în 

familie Academia, cu suportul Centrului de Drept al 

Femeilor din RM, a elaborat un „Îndrumar pentru 

poliţişti privind intervenţia în cazurile de violenţă în 

familie” cu genericul „Opreşte violenţa în familie”, 

ce cuprinde următoarele părţi: 

I. Înţelesul unor termeni (violenţa în familie; 

subiecţii violenţei în familie; ordonanţa de 

protecţie; starea de imposibilitate a victimei). 

II. Intervenţia primară (sesizarea; deplasarea 

operativă la faţa locului). 

III. Intervenţia la faţa locului (acţiunile la faţa 

locului; investigaţia preliminară; reţinerea 

agresorului; tratamentul medical). 

IV. Acţiuni ulterioare intervenţiei (asigurarea 

securităţii victimei; întocmirea raportului; asistarea 

victimei în obţinerea ordonanţei de protecţie; 

supravegherea îndeplinirii măsurilor de protecţie). 

V. Organizaţiile de suport naţionale şi 

teritoriale cu atribuţii de protecţie şi asistenţă a 

victimelor violenţei. 

De asemenea, în contextul demarării Campaniei 
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naţionale „16 zile de acţiuni împotriva violenţei în 

bază de gen”, reprezentanţii corpului profesoral-

didactic al Academiei „Ştefan cel Mare” în comun 

cu 30 studenţi ai Facultăţii „Ştiinţe poliţieneşti şi 

socio-umane” au participat la emisiunea televizată 

„Bună seara” cu genericul „Indiferenţa te face 

complice la violenţă”, organizată la data de 

13.12.2013, ora 19:30. 

2) Instruirea 

colaboratorilor 

de poliţie la 

tema 

„Intervenţia 

primară în 

cazurile de 

violenţă în 

familie” 

Anual Ministerul 

Afacerilor Interne 

Număr de 

seminare 

realizate; număr 

de persoane 

instruite  

Ore similare au fost desfăşurate şi în cadrul 

cursurilor de perfecţionare a angajaţilor MAI, 

printre care se remarcă:  

• Perfecţionarea ofiţerilor de sector -  

perioada 04.02-01.03.2013 pentru 34 persoane; 

• Perfecţionarea comandanţilor de companie, 

comandanţilor adjuncţi de companie şi 

comandanţilor de pluton ai trupelor de carabinieri – 

perioada 11.03-22.03.2013 pentru 18 persoane; 

• Perfecţionarea reprezentanţilor secţiilor 

management operaţional – perioada 11.03-

22.03.2013 pentru 26 persoane; 

• Perfecţionarea ofiţerilor de investigaţie – 

perioada 20.05-14.06.2013 pentru 26 persoane; 

• În perioada 09.12 – 13.12.2013 s-au 

desfăşurat cursurile de specializare a 

inspectorilor/ofiţerilor securitate publică în 

domeniul violenţei în familie pentru 27 

colaboratori. 

Aceste cursuri de instruire s-au realizat prin 

predarea temel cu genericul: 

 Reglementări legislative privind relaţiile de 

familie şi mecanismul de soluţionare a abuzurilor în 

familie; 

 Consideraţii generale cu privire la violenţa 

în familie;           

 Caracteristica participanţilor la actele de 

violenţă în familie;        

 Violenţa şi abuzul asupra copiilor;             

 Activităţi de prevenire a violenţei în 

realizat 
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familie;          

 Intervenţia specială a funcţionarilor de 

poliţie la apelurile, sesizările despre actul de 

violenţă în familie; 

 Intervenţia primară în cazurile de violenţă 

în familie;          

 Psihologia profesională şi conflictologia;          

 Protecţia juridică a drepturilor omului.  

       În total pe parcursul anului au fost desfăşurate 

5 cursuri, la care au fost instruite 131 persoane 

36 Prevenirea 

violenţei în 

familie, 

inclusiv a 

hărţuirii 

sexuale a 

copilului 

1) Evaluarea 

curriculei de 

învăţămînt din 

perspectiva 

problematicii de 

prevenire a 

violenţei în 

familie, inclusiv 

a hărţuirii 

sexuale 

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei 

Număr de 

discipline 

evaluate; număr 

de recomandări 

elaborate 

privind 

prevenirea 

violenţei în 

familie, inclusiv 

a hărţuirii 

sexuale  

ME- Curricula pentru învăţămîntul preuniversitar 

va fi reevaluată în anul de studii 2014-2015. Dar 

problematica prevenirii violenţei în familie, 

violenţei faţă de copii şi femei a fost introdusă în 

curriculumul la disciplina ”Decizii pentru un mod 

sănătos de viaţă” pentru elevii din instituţiile de 

învăţămînt secundar profesional şi mediu de 

specialitate. În cadrul învăţămîntului superior se 

desfăşuroară cursuri la ciclul I  şi cilul II – 14 

cursuri, referitoare la problematica violenţei, şi au 

fost autorizate 3 programe la masterat. 

realizat 

2) Desfăşurarea 

programelor  

de informare  

privind 

neadmiterea 

violenţei în 

familie, inclusiv 

a hărţuirii 

sexuale 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Afacerilor  

Interne 

Număr de 

programe 

desfăşurate 

în mediul 

urban/rural 

MAI- Un rol important în activitatea de prevenire şi 

combatere a violenţei în familie, îl ocupă 

sensibilizarea şi informarea comunităţii, privind 

importanţa prevenirii violenţei în familie, atît la 

nivel naţional, cît şi la nivel local, în vederea 

eliminării tuturor formelor de violenţă, 

sensibilizarea opiniei publice cu privire la cadrul 

legal-normativ existent în acest sens, asigurarea 

protecţiei victimelor, precum şi mobilizarea 

autorităţilor centrale şi locale, organizaţiilor 

neguvernamentale şi a comunităţii de a participa 

activ la activitatea de prevenire şi combatere a 

acestui flagel. 

Astfel, la iniţiativa Inspectoratelor de Poliţie, au 

fost publicate 141 articole în sursele mass-media 

(53 – la emisiunile televizate, 14 – ediţii 

radiofonice, 28 – articole în ziare şi reviste şi 46 

plasări pe paginile oficiale web). 

De asemenea, în perioada vizată IGP al MAI a 

desfăşurat 71 seminare şi mese rotunde, în cadrul 
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cărora au fost instruiţi membrii echipelor 

multidisciplinare formate din ofiţerii de sector, 

asistenţii sociali, medicii de familie şi autorităţile 

administraţiei publice locale, cu participarea 

organizaţiilor neguvernamentale teritoriale, abilitate 

cu competenţe în domeniul de referinţă. 

În aceiaşi ordine de idei, ofiţerii de sector au 

abordat tematica vizată în cadrul a 3110 lecţii, 

desfăşurate în instituţiile de învăţămînt, 1567 

întruniri cu tineretul studios şi în 2916 întruniri cu 

cetăţenii, organizate şi desfăşurate pe lîngă 

colectivele de muncă şi primării. 

Eficientizarea activităţilor de prevenire şi 

combatere a delicvenţei în mediul persoanelor de 

vârstă minoră actualmente constituie o prioritate în 

activitateaIGP al MAI. 

Astfel, în scopul sensibilizării copiilor şi iradicării 

victimizării acestora, promovării parteneriatelor cu 

societatea civilă, Ministerul Afacerilor Interne de 

comun cu reprezentanţii Centrului Internaţional 

pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii 

,,La Strada” şi Asociaţia Obştească ,,Mamele pentru 

Viaţă” a lansat 2 campanii de sensibilizare a tinerei 

generaţii cu promovarea modului sănătos de viaţă, 

prevenirea şi combaterea viciilor sociale şi a 

violenţei, cu genericul „Un copil informat – un 

copil protejat” şi ,,Împreună copii pentru siguranţă”. 

ME- În scopul prevenirii violenţei şi reglementării 

acţiunilor de identificare, documentare şi 

intervenţie a cazurilor de abuz faţă de copii în 

sistemul educaţional, a fost aprobată prin Ordinul 

ministrului nr. 77 din  22 februarie 2013, Procedura 

de organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. 

Direcţiile raionale/ municipale învăţămînt, tineret şi 

sport (DR/MÎTS) au desemnat coordonatorii 

acţiunilor de prevenire a violenţei la nivel raional, 

iar directorii instituţiilor de învăţămînt - 

coordonatori la nivelul instituţiei. Managerii 

instituţiilor preuniversitare, cadrele didactice şi 
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personalul nondidactic din toate instituţiile 

educaţionale, inclusiv grădiniţe, şcoli profesionale, 

colegii, au fost informaţi despre prevederile 

Procedurii. Cu suportul UNICEF Moldova, a fost 

finalizată prima etapă de instruire a circa 115 

formatori locali, care vor asista DR/MÎTS  în 

dezvoltarea capacităţilor cadrelor didactice de a 

organiza cu elevii activităţi de prevenire a violenţei 

prin intermediului metodelor interactive. Programul 

de formare include şi aspecte privind  protecţia 

copiilor împotriva exploatării sexuale şi abuzului 

sexual.  

Prin Ordinul nr.858 din 23.08.2013 a fost aprobată  

Metodologia de aplicare a Procedurii în sistem, care 

va oferi suportul necesar DRÎTS în implementarea 

acesteia, precum şi în formarea, la nivel local, a 

cadrelor didactice în domeniul promovării 

activităţilor de prevenire a violenţei în rîndurile  

copiilor şi tinerilor. 

TELERADIO- 1. Concursul de eseuri pe tema 

”Toleranţă înseamnă democraţie” în parteneriat cu 

Centrul pentru drepturile Omnului.  

2. În cadrul ciclului ”Loc de dialog”.  

3. Zile tematice la Radio Moldova Tineret. 

4. Ştiri şi reportaje în ediţiile informative de la 

evenimentele de interes public. 

Au participat peste 80 de elevi din localităţile 

Moldovei. 

5 emisiuni tematice cu durata de 45 de min. 

4 zile tematice 

Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) standarde elaborate; 

b) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ; 

c) cazuri investigate, dosare intentate;  

d) măsuri întreprinse, programe elaborate şi implementate; 

e) încălcări depistate; 

f) campanii de informare desfăşurate. 

37 

 

 

Perfecţionare

a cadrului 

normativ în 

1) Elaborarea  

standardelor 

minime de 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Standarde 

elaborate; 

număr de 

Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul 

subdiviziunilor specializate în comun cu 

Secretariatul Comitetului pentru combaterea 

Realizata 
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vederea 

prevenirii şi 

combaterii 

traficului de 

fiinţe umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calitate pentru 

serviciile  

de protecţie şi  

asistenţă a 

victimelor  

şi potenţialelor 

victime ale  

traficului de 

fiinţe umane 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

victime asistate 

din mediul 

rural/urban 

traficului de fiinţe umane, a elaborat şi promovat 

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative (CP, CPP), adoptat prin Legea 

nr. 270 din 07.11.2013. 

  Astfel, principalele propuneri de „lege ferenda” în 

Codul penal au vizat expunerea într-o nouă redacţie 

a componenţei de infracţiune de la art. 158 

„Traficul de organe, ţesuturi şi celule umane”, 

incriminarea unor noi componenţe de infracţiune – 

art. 1651 „Utilizarea rezultatelor muncii sau 

serviciilor unei persoane care este victimă a 

traficului de fiinţe umane” şi art. 2131 „Publicitatea 

în scopul obţinerii ilegale de organe, ţesuturi şi 

celule umane sau privind donarea ilicită a acestora” 

etc. 

 

MMPSF- În perioada de raportare, în cadrul a 

cinici centre  specializate (Centrul de criză familială 

„Sotis”, Centrul maternal “Pro familia”, CAP 

Căuşeni, 

Centrul Pro Femina, CAP Chişinău), au fost asistate 

105 victime ale traficului de fiinţe umane, dintre 

care 77 din zona rurală şi 28 din zona urbană. 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile de 

protecţie şi asistenţă a victimelor şi potenţialelor 

victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi a 

modificării Regulamentului-cadru de funcţionare a 

Centrului de asistenţă şi protecţie a victimelor 

traficului de fiinţe umane se află în proces de 

elaborare. 

2) Elaborarea 

unui mecanism 

interministerial 

de cooperare 

pentru asistenţa 

şi monitorizarea 

copiilor victime 

şi potenţiale 

victime ale 

traficului, 

abuzului, 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul  

Sănătăţii; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

Mecanism 

elaborat, adoptat 

şi implementat 

 MAI- În perioada de raport reprezentantul MAI a 

participat în calitate de membru al grupului de lucru 

responsabil de elaborarea proiectului Instrucţiunii 

privind mecanismul intersectorial de cooperare 

pentru identificarea, evaluarea, referirea asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului.  

La 03 septembrie 2013, MMPSF în conformitae cu 

prevederile Legii nr. 317 din 18.07.2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor 

autorităţi  

Realizat 

Realizat partial 
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neglijării şi 

exploatării  

muncii copiilor 

ale administraţiei publice centrale şi locale, a 

expediat Autorităţilor publice centrale, pentru 

avizare proiectul Instrucţiunii vizând mecanismul 

intersectorial de cooperare pentru identificarea, 

evaluarea, referirea asistenţa şi monitorizarea 

copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, 

neglijării, exploatării, traficului,  

Urmare a examinării proiectului menţionat supra şi 

reieşind din limitele competenţei funcţionale, MAI 

a înaintat MMPSF unele propuneri de modificare şi 

completare, pentru definitivarea acestuia. 

MMPSF- Actualmente, proiectul instrucţiunilor 

este   în proces de avizare, urmând a fi promovat 

Guvernului spre aprobare 

PG- Procuratura Generală a avizat pozitiv, 

intervenind cu propuneri de îmbunătăţire şi ajustare 

la cadrul legal, proiectul Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

mecanismul intersectorial de cooperare pentru 

identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi 

monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime 

ale violenţei, neglijării, exploatării, traficului,  

        Aceste Instrucţiuni sunt imperios necesare, în 

calitate de instrument de lucru  pentru actorii cu 

competenţe în domeniul protecţiei copiilor aflaţi în 

situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi. 

http://www.google.md/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&channel=s&hl=ru&biw=&bih=&q=exploatarea+muncii+copiilor&gs_l=&nfpr=&spell=1
http://www.google.md/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&channel=s&hl=ru&biw=&bih=&q=exploatarea+muncii+copiilor&gs_l=&nfpr=&spell=1
http://www.google.md/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aru%3Aofficial&channel=s&hl=ru&biw=&bih=&q=exploatarea+muncii+copiilor&gs_l=&nfpr=&spell=1
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4) Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale cu 

tratatele 

internaţionale în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

traficului de 

fiinţe umane 

Anul 2013 Secretariatul 

permanent al 

Comitetului 

Naţional pentru 

Combaterea 

Traficului de Fiinţe 

Umane; Ministerul 

Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

CNCTFU- Reieşind din prevederile alin.4, pct. 91 

din Hotărîrea de Guvern nr.472 din 26.03.2008 cu 

privire la aprobarea componenţei nominale a 

Comitetului naţional pentru combaterea traficului 

de fiinţe umane şi a Regulamentului Comitetului 

naţional şi ţinând cont de necesităţile de facto cu 

privire la îmbunătăţirea cadrului legislativ, la 

iniţiativa Secretariatului Permanent cu suportul 

financiar al Misiunii OIM a fost creat un grup de 

lucru interinstituţional (compus de reprezentanţi ai 

autorităţilor publice centrale, mediului academic, 

societăţii civile) în scopul îmbunătăţirii legislaţiei 

naţionale de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane.  

Argumentele ce au stat la baza procesului de 

îmbunătăţire a cadrului legal antitrafic au reieşit din 

următoarele constatări: 

• Structura ambiguă a art. 165, 168, 206 şi 

302 din Codul Penal şi existenţa riscului de 

calificare eronată a faptelor penale, precum şi faptul 

că infracţiunile prevăzute de articolele 168 şi 302 

erau pedepsite mai blând decât traficul de fiinţe 

umane, chiar dacă reprezintă realizarea scopului de 

exploatare care intră în definiţia TFU. În acelaşi 

timp, ţinând cont de frecventele recalificări ale 

faptelor penale din TFU în proxenetism, apăreau 

drept problematică determinarea şi aplicarea 

sancţiunilor pentru aceste două infracţiuni;  

• În scopul oferirii unei calificări fără echivoc 

a acţiunilor făptuitorului în baza art. 165, cînd 

traficul s-a comis în scop de exploatare prin muncă 

sau în baza  art. 168 care presupune comiterea 

muncii forţate, ar fi cazul de concretizat care acţiuni 

ale făptuitorului urmează a fi încadrate în baza art. 

168 Cod Penal. Aşadar, pentru realizarea laturii 

obiective a traficului de fiinţe umane e necesară 

existenţa cel puţin a unei varietăţi din prima 

categorie de acţiuni infracţionale şi cel puţin a uneia 

din a doua categorie de acţiuni menţionate, adică 

acţiunile relevate în alin. 1 art.165 se comit prin 

metodele de la lit. a), c) alin.1, art.165 CP. 

• Existenţa riscului de interpretare a 

implicării oficialilor în comiterea infracţiunilor de 

TFU în calitate de circumstanţă ordinară (şi nu 

agravantă); 

• Lipsa în Codul Contravenţional a 
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38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortificarea 

Sistemului 

naţional de 

referire 

pentru 

protecţia şi 

asistenţa 

victimelor şi 

potenţialelor 

victime ale 

traficului de 

fiinţe umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Asigurarea 

urmăririi în 

justiţie a 

traficanţilor şi 

protecţiei 

victimelor 

traficului de 

fiinţe umane în 

timpul 

procedurilor 

penale 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală 

Număr de cazuri 

investigate; 

număr de dosare 

intentate; număr 

de victime aflate 

sub protecţie 

MAI- La acest capitol, au fost documentate şi 

anihilate 7 grupări criminale organizate specializate 

în traficul de fiinţe umane şi trafic de copii; 

- au fost înregistrate 39 cauze penale pentru 

comiterea traficului de fiinţe umane în scop de 

exploatare prin muncă (art. 165 CP), fiind 

identificate 98 de victime şi 4 cauze penale pentru 

comiterea traficului de copii scop de exploatare prin 

muncă (art. 206 CP) fiind identificaţi 7 victime 

minore. 

- au fost înregistrate 10 cauze penale pe 

infracţiunile de trafic de fiinţe umane intern (art. 

165 CP), fiind identificate 13 victime şi 11 cauze 

penale pe infracţiunile de trafic de copii intern (art. 

206 CP) în care 15 victime minore au fost 

exploatate în RM; 

- din 135 de cauze penale pornite pe trafic de fiinţe 

umane (art. 165 CP) fiind identificate 233 victime, 

77 din acestea au fost remise procurorului; 

- din 20 cauze penale pornite pe infracţiunile de 

trafic de copii (art. 206 CP), fiind identificate 29 

victime, 10 din ele au fost expediate procurorului. 

Pe parcursul anului curent de programul de 

protecţie au beneficiat 4 persoane ce au avut statut 

procesual de victime în cadrul cauzelor penale 

pornite în baza indicelui art. 165 CP /trafic de fiinţe 

umane. 

 

PG-    În domeniul pedepsirii traficanţilor de 

persoane, în perioada anului 2013 au fost 

înregistrate 274 infracţiuni ce se referă la categoria 

respectivă, inclusiv: trafic de fiinţe umane – 135 

infracţiuni (în perioada analogică a anului precedent 

151); trafic de copii – 20 infracţiuni (în perioada 

analogică a anului precedent 20); scoaterea ilegală a 

copiilor din ţară – 15 (în perioada analogică a 

anului precedent 17; proxenetism – 46 infracţiuni 

(în perioada analogică a anului precedent 135); 

organizarea migraţiunii ilegale –  53 infracţiuni (în 

perioada analogică a  anului precedent 117). 

În decursul anului 2013 urmărirea penală a fost 
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terminată pe 98 cauze penale, dintre care 85 cauze 

penale au fost terminate cu rechizitoriu şi expediate 

în instanţele de judecată pentru examinare în fond, 

iar pe 13 cauze urmărirea penală a fost clasată. 

Din numărul total de cauze expediate în judecată 49 

cauze penale se referă la infracţiunea de trafic de 

fiinţe umane, 8 cauze se referă la infracţiunea de 

trafic de copii, 3 cauze se referă la infracţiunea de 

scoatere ilegală a copiilor din ţară, 22 cauze se 

referă la infracţiunea de proxenetism, 16 cauze se 

referă la infracţiunea organizarea migraţiei ilegale.  

Instanţele de judecată au finalizat examinarea a 116 

cauze penale din categoria traficului de persoane, în 

privinţa a 151 inculpaţi (în perioada analogică a  

anului precedent 133 cauze 170 persoane).   

Din cele 119 persoane în privinţa cărora au fost 

pronunţate sentinţe de condamnare, pedeapsa 

închisorii a fost aplicată faţă de 29 persoane, dintre 

care 20 persoane au fost condamnate pentru 

comiterea traficului de fiinţe umane, 4 persoane 

pentru comiterea infracţiunii de trafic de copii, 2 

persoane pentru comiterea infracţiunii de 

proxenetism şi 3 persoane pentru organizarea 

migraţiei ilegale.  

Totodată, faţă de 40 persoane a fost aplicată 

pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a 

executării pedepsei, din acestea 1 persoană a comis 

trafic de fiinţe umane, 1 persoană a comis scoaterea 

ilegală a copiilor din ţară, 34 persoane au comis 

proxenetism şi 4 persoane pentru organizarea 

migraţiei ilegale.     

Amenda a fost aplicată ca pedeapsă pentru 50 

persoane condamnate, inclusiv  1 persoană a comis 

scoaterea ilegală a copiilor din ţară, 38  persoane 

fiind condamnate pentru comiterea 

proxenetismului, iar 11 persoane pentru comiterea 

infracţiunii de organizare a  migraţiei ilegale.     

În domeniul protecţiei victimelor traficului de fiinţe 

umane, în decursul anului 2013 de către procurorii 

din cadrul Procuraturii Generale şi ofiţerii de 

urmărire penală ai Centrului pentru combaterea 
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traficului de persoane al MAI, în condiţiile Legii cu 

privire la protecţia martorilor şi altor participanţi la 

procesul penal, a fost dispusă protecţia a 8 persoane 

recunoscute ca victime ale traficului de fiinţe 

umane.  

De asemenea, aceste persoane au fost referite 

instituţiilor Sistemului naţional de referire, 

beneficiind de asistenţă medicală, materială şi 

juridică. Concomitent, ofiţerii de urmărire penală şi 

în alte cazuri referă victimele către instituţiile din 

cadrul SNR, fiind orientaţi şi instruiţi permanent în 

acest sens. În această ordine de idei, în conformitate 

cu prevederile art.29 alin.(3) al Convenţiei 

Consiliului Europei privind lupta împotriva 

traficului de fiinţe umane, au fost întreprinse măsuri 

întru sporirea nivelului profesional al ofiţerilor de 

urmărire penală şi a procurorilor care au 

competenţă la investigarea cazurilor de trafic de 

fiinţe umane, fiind organizate multiple cursuri de 

instruire, în colaborare cu ambasada SUA, 

organizaţiile neguvernamentale naţionale şi cele 

internaţionale.  

 

2) Acordarea 

asistenţei de 

criză pentru 

victimele şi 

potenţiale 

victime ale 

traficului de 

fiinţe umane 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Număr de 

victime asistate 

în cadrul 

centrelor de 

asistenţă şi 

protecţie 

În cadrul Centrului pentru Asistenţa şi Protecţia 

victimelor traficului de fiinţe umane (CAP), din 

subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei, pe parcursul anului 2013, au beneficiat 

de asistenţă şi protecţie 400 beneficiari după cum 

urmează : 

I. Cazuri noi înregistrate ( 305 cazuri ): 

• - Victime ale traficului de fiinţe umane – 67 

persoane; 

• - Copiii victimelor traficului de fiinţe 

umane – 22 persoane; 

• - Migranţi aflaţi în situaţie de dificultate – 

46 persoane; 

• - Victime ale violenţei domestice – 95 

persoane; 

• - Minori neînsoţiţi – 10 persoane; 

• - Copii lăsaţi fără îngrijire părintească – 17 

persoane; 

Realizat 
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• - Cazuri de prevenire – 48 persoane; 

II. Cazuri asistate repetat ( 95 cazuri ): 

• - Victime ale traficului de fiinţe umane – 25 

persoane; 

• - Copiii victimelor traficului de fiinţe 

umane – 8 persoane; 

• - Migranţi aflaţi în situaţie de dificultate – 

13 persoane; 

• - Victime ale violenţei domestice – 17 

persoane; 

• - Minori neînsoţiţi – 3 persoane; 

• - Copii lăsaţi fără îngrijire părintească – 5 

persoane; 

• - Cazuri de prevenire – 24 persoane; 

În cadrul CAP au fost asistaţi 400 beneficiari 

3) Îmbunătăţirea 

situaţiei sociale  

şi economice a 

femeilor, în 

special în 

localităţile 

rurale, pentru 

reducerea 

vulnerabilităţii 

în faţa 

traficanţilor, 

conform 

recomandărilor 

Comitetului 

ONU privind 

drepturile 

economice, 

sociale şi 

culturale 

Anual Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Programe de 

creştere 

economică 

elaborate şi 

implementate,  

în special în 

localităţile 

rurale  

MMPSF- A fost elabotrt Raportul cu privire la 

implementarea proiectului Abilitarea economică a 

femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare 

în cîmpul muncii în Republica Moldova, pentru 

anul 2013 care a fost realizat în parteneriat cu 

UNWomen. 

Realizat 

4) 

Instituţionalizarea 

şi consolidarea 

echipelor  

multidisciplinar

e la nivelul 

autorităţilor 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

echipe 

funcţionale; 

număr de 

victime asistate 

de către echipele 

multidisciplinar

MMPSF- Pe parcursul anului 2013, au fost 

organizate 12 seminare de instruire a membrilor 

Echipelor multidisciplinare teritoriale la nivel 

comunitar în următoarele localităţi: Comrat, 

Călăraşi, Chişinău, Dubăsari, Ciadîr-Lunga, Orhei,  

Basarabeasca, Soroca, Ştefan-Vodă, Căuşeni, 

Cimişlia, Criuleni. 

Realizat 
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administraţiei 

publice locale 

e 235 de echipe multidisciplinare funcţionale, dintre 

care: 

119 echipe multidisciplinare instruire iniţială; 

116 echipe multidisciplinare consolidate. 

5) Elaborarea şi 

implementarea 

unor politici 

eficiente pentru 

copiii victime 

ale abuzului, 

neglijării şi 

traficului de 

persoane, 

inclusiv 

asigurarea  

reintegrării 

sociale 

Permanent Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Comitetul 

Naţional pentru 

Combaterea 

Traficului de Fiinţe 

Umane; 

Ministerul 

Educaţiei 

Programe 

elaborate şi 

implementate; 

număr de 

beneficiari; 

număr de 

servicii 

implementate în 

mediul 

urban/rural 

CNCTFU- În vederea armonizării activităţilor cu 

privire la crearea spaţiilor special amenajate pentru 

audierea martorului minor în vîrstă de pînă la 14 ani 

în cauzele penale conform art.1101 din Codul de 

Procedură Penală, Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului 

justiţiei pentru anii 2011–2016, dar şi a Planului 

naţional de prevenire şi combatere a traficului de 

fiinţe umane din 2012-2013, Secretariatul 

permanent a organizat la data de 26 februarie 2013, 

o şedinţă de lucru cu genericul „Modalitaţi speciale 

de audiere a martorului şi protecţia lui”, la care au 

participat reprezentanţi ai Procuraturii Generale, 

MMPSF, MAI, UNICEF, CCTP, CI „La Strada”, 

CNPAC, OIM, INJ, NORLAM,. Scopul şedinţei a 

fost armonizarea activităţilor la nivel 

interinstituţional în contextul responsabilităţilor 

prevăzute de cadrul legal, normativ. Urmare 

şedinţei au fost elaborate procesul verbal, Nota 

informativă în care se relatau activităţile deja 

realizate de intituţiile participante la şedinţă, 

propunerile de modificare a legislaţiei art. 1101 din 

Codul de procedură penală(elaborată de Misiunea 

NORLAM în MOldova) si prin demersul nr. 2404-

22  din 1 aprilie 2013 aceste materiale au fost 

expediate în adresa MJ. De asemenea, prin acest 

demers a fost înaintată propunerea către 

Ministerului Justiţiei, ca Secretariatul permanent să 

fie inclus in Grupul de lucru al MJ.  

Ca urmare a şedinţei menţionate,  la 7 martie 2013, 

Secretariatul Permanent şi Procuratura Generală în 

cadrul unei şedinţe bilaterale au identificat 

raioanele şi au stabilit calendarul vizitelor de 

evaluare a spaţiilor disponibile disponibile ]n cdrul 

procuraturilor acestor raioane. Urmare a evaluării, 

s-a decis că vor fi dotate camerele din Procuraturile 

raioanelor Anenii-Noi, Cahul, Leova, Ocniţa, 

realizat 
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Orhei, Soroca. Suma alocată de la bugetul de stat 

pentru anul 2013 a fost în valoare de 1 mln. 8 mii 

lei. 

 Astfel, în contextul prevederilor legale, 

adiţional la cele 6 raioane identificate, la 10 

decembrie 2013, în cadrul procuraturii raionului 

Călăraşi a fost amenajată şi deschisă oficial o 

cameră, care va fi utilizată pentru intervievarea 

minorilor de până la 14 ani, victime sau martori ai 

abuzului sexual, violenţei în familie, traficului de 

fiinţe umane şi altor crime. Pe lângă participanţii la 

procese de investigare din Călăraşi aceasta va fi 

folosită şi de cei veniţi din raioanele vecine Străşeni 

şi Nisporeni, fiind considerată a fi o cameră 

regională.  Specialiştii (psihologi, psihopedagogi, 

procurori şi judecători de instrucţie) din toate cele 

trei raioane au fost instruiţi în audierea copiilor 

victime–martori. Cheltuielile pentru amenajarea şi 

dotarea camerei de audiere au fost oferite de 

Departamentului de Stat al Statelor Unite ale 

Americii şi suportul logistic a fost asigurat de către 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, 

Misiunea în Republica Moldova, la iniţiativa 

Secretariatul Permanent al Comitetului Naţional 

pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane şi a 

Procuraturii Generale. 

39 Promovarea 

toleranţei 

zero  

faţă de 

traficul de 

fiinţe umane 

1) Instruirea 

judecătorilor şi 

procurorilor în 

domeniul 

combaterii 

traficului de  

fiinţe umane 

Anul 2013 Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii 

 

Număr de 

judecători şi 

procurori 

instruiţi în 

raport cu 

numărul total de 

judecători şi 

procurori 

INJ- INJ în parteneriat cu USAID ROLISP şi 

NORLAM, a organizat 2 seminare cu genericul 

„Aspecte privind investigarea şi calificarea juridică 

a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. Tehnici de 

audiere a victimelor/martorilor TFU”, la 5-6 martie 

şi 11-12 noiembrie, la care au fost instruite 70 

persoane, dintre care 39 judecători, 24 procurori şi 

7 ofiţeri de urmărire penală. 

   INJ a organizat 3 seminare cu genericul 

„Investigarea cauzelor penale în domeniul traficului 

de fiinţe umane şi proxenetism”, la care au fost 

instruite 53 persoane, dintre care 21 judecători, 17 

procurori, 3 avocaţi şi alte categorii - 12 persoane, 

inclusiv: 

   - la 14 martie, în parteneriat cu USAID ROLISP, 

INJ-realizat 
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au fost instruiţi 10 judecători, 2 procurori şi 2 

consultanţi. 

   -29 mai, 4 octombrie în parteneriat cu OSCE, au 

fost instruiţi 11 judecători, 15 procurori, 3 avocaţi şi 

alte categorii-10 persoane. 

   INJ în parteneriat cu NORLAM, a organizat 4 

seminare cu genericul „Protejarea categoriilor 

vulnerabile de justiţiabili în cadrul procesului penal. 

Provocări în investigarea infracţiunilor de trafic de 

fiinţe umane. Cooperare internaţională – bune 

practice şi standarde referitoare la comisia 

rogatorie”, la 29-30 mai, 5-6 iunie, 2-3 şi 5-6 

decembrie, la care au fost instruite 102 persoane, 

dintre care 51 judecători, 26 procurori, 22 avocaţi şi 

3 colaboratori ai CpDOM. 

   INJ în parteneriat cu OIM, a organizat un 1 

seminar cu genericul „Calificarea infracţiunii de 

trafic de persoane şi soluţionarea problemei 

manipulării victimei de către traficant în scopul 

schimbării declaraţiilor”, la 26-27 septembrie, la 

care au fost instruiţi 10 procurori şi 16 ofiţeri de 

urmărire penală. 

   INJ în parteneriat cu OIM, a organizat 1  seminar 

cu genericul „Audierea victimelor, victima în 

calitate de martor şi dezbaterile judecătoreşti în 

cazurile de trafic de fiinţe umane”, la 24-25 

octombrie, la care au fost instruiţi 6 judecători şi 10 

procurori. 

   INJ în parteneriat cu OIM, a organizat  1 seminar 

cu genericul ,,Tehnici şi strategii de investigare în 

echipă a cazurilor de trafic de persoane”, la 6 

noiembrie, la care au fost instruiţi 8 procurori şi 13 

ofiţeri de urmărire penală. 

  În total, au fost organizate 12 seminare, la care au 

fost instruite 288  persoane, inclusiv 117 judecători, 

95 procurori, 36 ofiţeri de urmărire penală, 25 

avocaţi, 3 colaboratori ai CpDOM şi alte categorii-

12 persoane. 

CSM- Conform Planului de formare continuă al 

judecătorilor, pe parcursul an. 2013 de către INJ, au 

fost petrecute seminare privind: 
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-„Protejarea categoriilor vulnerabile de justiţiabili 

în cadrul procesului penal. Provocări în investigarea 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. Cooperare 

internaţională – bune practice şi standarde 

referitoare la comisia rogatorie”; 

- „Aspecte privind investigarea şi calificarea 

juridică a infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

Tehnici de audiere a victimelor/martorilor TFU”; 

- „Investigarea cauzelor penale în domeniul 

traficului de fiinţe umane şi proxenetism”; 

- „Audierea victimelor, victima în calitate de martor 

şi dezbaterile judecătoreşti în cazurile de trafic de 

fiinţe umane”, 

la care au fost instruiţi peste 138 de judecători. 

Totodată, judecătorii au participat, în ţări precum 

România, Israel, Azerbaidjan, la conferinţe 

internaţionale, mese rotunde, vizite de studiu, 

organizate de către partenerii internaţionali; 

- „Cooperarea transfrontalieră în prevenirea 

traficului de fiinţe umane”; 

- Mecanisme de protecţie pentru victimele traficului 

de fiinţe umane”; 

- Rolul important al sistemului judiciar în 

combaterea traficului de fiinţe umane”. 

2) Desfăşurarea 

campaniilor de 

sensibilizare 

pentru a motiva 

denunţarea 

cazurilor ce ţin 

de traficul de 

fiinţe umane 

Anual Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de 

campanii/acţiuni 

desfăşurate; 

număr de 

persoane care au 

denunţat cazuri 

de trafic de 

fiinţe umane 

CNCTFU- Al II-a an consecutiv, în perioada 15-20 

octombrie 2013 a fost organizată Campania 

naţională „Săptămîna AntiTrafic", menită să 

informeze şi să sensibilizeze societatea despre 

riscurile dar şi despre consecinţele traficului de 

fiinţe umane. Această iniţiativă a fost coordonată de 

către Secretariatul permanent al Comitetului 

Naţional pentru combaterea TFU, în parteneriat cu 

autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile 

neguvernamentale şi internaţionale din Republica 

Moldova şi este o dovadă a angajamentului 

Guvernului Republicii Moldova de a preveni şi 

combate acest flagel, care subminează drepturile 

omului de  

 Campania naţională a fost reflectată în 

presă naţională, unde aproximativ 12 agenţii mass-

media  au prezentat acţiunile ce au avut loc în 

realizat 
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contextul Săptămânii antitrafic. De asemenea, 

numărul accesărilor pe site-ul 

www.antitrafic.gov.md a crescut de aproximativ 3 

ori (de la 100 vizualizări la 300 pe zi). Efectul 

campaniei antitrafic demonstrează durabilitate în 

timp, evidenţiat prin faptul că numărul accesărilor a 

crescut de la 80-90 la 150-200 de vizualizări pe zi. 

Pagina www.antitrafic.gov.md şi pagina SP de pe 

Facebook  a asigurat o informare continuă a 

publicului ceea ce a sporit numărul vizualizărilor 

zilnice – până la  500.   

 Comisiile teritoriale pentru combaterea 

TFU au elaborat planuri de acţiuni orientate pentru 

implementarea Campaniei naţionale, totodată, 

reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale au 

participat la unele din activităţile organizate la 

iniţiativa Comisiilor teritoriale.  

 Un instrument inedit de informare şi 

sensibilizare a tinerilor din ţară implementat de 

către AO „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” (TDV), 

din or Bălţi promovat şi susţinut de către 

Secretariatul Permanent a fost şi Teatrul Forum cu 

genericul "Acţionează în scenă pentru securitate în 

viaţă", realizat în cadrul proiectului ce vizează 

acţiunile de prevenire a traficului de fiinţe umane. 

Aceasta este o metodă psiho-socială a teatrul celui 

Oprimat, tehnica – Teatru Forum.  Spectacolul a 

avut loc în următoarele raioane: Donduşeni/ Ţaul, 

Drochia, Soroca, Orhei, Bălţi, Chişinău şi Ungheni, 

unde au participat cca. 935 de tineri (529 fete şi 249 

băieţi), din instituţiile profesionale şi superioare de 

învăţământ, şi 150 maturi, cadre didactice, 

specialişti în domeniul TFU.  

 De asemenea,  pe parcursul lunii octombrie, 

la postul naţional de televiziune Moldova 1 şi la 

postul Radio Moldova, au fost difuzate patru (4) 

spoturi sociale pentru publicul larg, elaborate de 

către partenerii de implementare. 

 Săptămâna antitrafic a fost lansată oficia 

prin organizarea unui Flashmob, scopul căruia a 

fost susţinerea şi incluziunea socială reuşită a 
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victimelor TFU. În acest sens, au fost utilizate 

figurine umane care au conţinut mărturii reale ale 

victimelor asistate în cadrul Centrului de asistenţă şi 

protecţie a victimelor şi potenţialelor victime ale 

TFU (CAP), sensibilizând astfel trecătorii cu privire 

la drama fiecărei victime aflate în spatele 

mărturiilor. Finalul evenimentului s-a încheiat cu un 

minut de susţinere pentru victimele TFU, unde 

fiecare participant a avut în mână câte un balon 

albastru, care au fost lăsate în liber zbor.  

Evenimentul a avut loc lângă Arcul de Triumf din 

Chişinău, în cadrul căruia au participat studenţi şi 

reprezentanţi ai ONG-urile locale, în total fiind 

prezenţi în jur de 50 de persoane. Acest eveniment 

a fost mediatizat  pe larg de către de mass-media 

naţională .  

 Ulterior flashmob-ului, figurinele au fost 

plasate în incinta Bibliotecii Naţionale pe parcursul 

întregii săptămâni, oferind posibilitatea, în special, 

elevilor şi studenţilor să analizeze şi să devină mai 

informaţi cu privire la fenomenul TFU. În data de 

18 octombrie 2013 – în contextul zilei europene de 

luptă împotriva traficului de fiinţe umane - a avut 

loc lansarea oficială a expoziţiei de artă fotografică 

„aRtitudine împotriva traficului de fiinţe umane”, 

care a fost plasată, de asemenea în incinta 

Bibliotecii Naţionale. Evenimentul fost însoţit şi de 

o festivitate de decernare a premiilor acordate de 

către Ministerul Tineretului şi Sportului. Mai mult 

decât atât experţi din cadrul autorităţilor publice 

centrale şi organizaţiilor neguvernamentale din ţară 

au participa la Emisiunea “Bună seara” cu Mircea 

Surdu, în cadrul căreia a fost discutat subiectul 

prevenirii şi combaterii TFU. Reportajele posturilor 

de televiziune menţionate mai sus care au reflectat 

Campania Naţională “Săptămâna Antitrafic” pot fi 

accesate de pe site-ul www.antitrafic.gov.md, 

rubrica Galerie video.  

 Au fost organizate 2 dezbateri publice 

„Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 

umane. Tendinţe şi perspective” pentru studenţii din 
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cadrul Facultăţii de Drept , Asistenţă Socială, 

Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.  Scopul 

evenimentului a constat în consolidarea 

capacităţilor studenţilor cu privire la prevenirea şi 

combaterea fenomenului traficului de fiinţe umane 

şi respectarea drepturilor omului. La eveniment au 

participat în jur de 200 studenţi.  Fiecare 

participant a beneficiat de materiale informaţionale 

oferite de partenerii SP: La Strada, OIM, Terre des 

hommes, precum şi cărţi de vizită a site-ului 

www.antitrafic.gov.md.    

MAI- Pe parcursul anului 2013 reprezentanţii  

Ministerului Afacerilor Interne au organizat şi 

desfăşurat în instituţiile de învăţămînt 80 seminare, 

în procesul cărora 4000 persoane au fost 

familiarizate cu  problematica traficului de fiinţe 

umane şi consecinţele acestui fenomen. 

În perioada de raport, în adresa Ministerului 

Afacerilor Interne de la societatea civilă au parvenit 

140 de sesizări privind săvîrşirea infracţiunilor de 

trafic, care au fost examinate în conformitate cu 

prevederile art. 274al Codului de procedură penală 

40 Dezvoltarea 

cooperării 

internaţional

e în 

domeniul 

prevenirii 

traficului de 

fiinţe umane 

Iniţierea 

parteneriatelor 

bilaterale şi 

multilaterale 

pentru 

prevenirea şi 

combaterea 

traficului de 

fiinţe umane 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene 

Număr de 

parteneriate 

iniţiate; număr 

de cazuri de 

trafic de fiinţe 

umane prevenite 

în urma acestor 

parteneriate 

În domeniul prevenirii şi combaterii traficului de 

fiinţe umane, MAEIE a asigurat: 

- coordonarea organizării şi desfăşurării 

Conferinţei regionale Combaterea traficului de 

fiinţe umane în Europa  de Sud Est : pentru o mai 

bună protecţie a minorilor (8-9 octombrie 2013, 

Chişinău); 

- asigurarea dialogului cu dna Joy Ngozi 

Ezeilo, Raportor Special ONU privind traficul de 

fiinţe umane, în special femei şi copii, precum şi 

participarea acesteia la Conferinţa regională 

Consolidarea reacţiei justiţiei penale la traficul de 

fiinţe umane în Europa de Sud-Est – combaterea 

abuzului prin internet şi consolidarea investigaţiilor 

transfrontaliere, în cadrul căreia au fost prezentate 

rezultatele proiectului-pilot UNODC în domeniul 

justiţiei penale şi a campaniei de sensibilizare 

privind abuzul tehnologiilor on-line pentru TFU (5-

6 decembrie 2013, Chişinău). 

realizat 
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Totodată, MAEIE a asigurat continuarea dialogului 

cu Secretariatul Executiv al Convenţiei Consiliului 

Europei (CoE) privind lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane în vederea realizării mecanismelor de 

implementare a recomandărilor Raportului pentru 

RM al Grupului de experţi privind lupta contra 

traficului de fiinţe umane (GRETA) din iunie 2012. 

Domeniile prioritare, inclusiv stabilirea sistemului 

naţional de compensare a victimelor traficului de 

fiinţe umane, au fost incluse sub un proiect separat 

în cadrul general de asistenţă din partea CoE – 

Planul de acţiuni pentru susţinerea reformelor 

democratice in RM 2013 – 2016. 

MAEIE a contribuit la coordonarea acţiunilor anti-

trafic, consolidarea şi armonizarea cadrului 

legislativ la legislaţia UE şi cele mai bune practici 

ale statelor membre ale UE, precum şi consolidarea 

capacităţilor instituţionale prin training şi cursuri de 

instruire prin asigurarea coordonării şi 

implementării condiţionalităţilor celei de-a II faze a 

Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea 

regimului de vize. Îndeplinirea cu succes a tuturor 

condiţionalităţilor Planului de Acţiuni a fost 

confirmată în cadrul celui de-al 5-lea Raport de 

Progres al Comisiei Europene din 15 noiembrie şi 

propunerii Comisiei Europene din 27 noiembrie 

2013 de a liberaliza regimul de vize pentru cetăţenii 

RM prin modificarea Regulamentului 539/2001 

privind abolirea regimului de vize pentru călătoriile 

de scurtă durată în spaţiul Schengen pentru cetăţenii 

RM. 

Datorita acţiunilor întreprinse de către autorităţile 

din RM în cadrul Planului de Acţiuni RM-UE 

privind liberalizarea regimului de vize, 

Parteneriatului de Mobilitate RM-UE, Comisiilor 

Mixte RM – statele membre ale UE, organizarea 

vizitelor înalţilor oficiali în Republica Moldova, s-a 

reuşit ameliorarea percepţiei statelor membre ale 

UE şi convingerea comunităţii internaţionale despre 

capacităţile instituţionale ale RM în prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane. 
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MAEIE a organizat vizita de lucru în RM a dnei 

Myria Vassiliadou, Coordonatorul Uniunii 

Europene pentru politicile anti-trafic de fiinţe 

umane (18-19 noiembrie 2013). 

5. Asigurarea dreptului la educaţie 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) acces asigurat al tuturor copiilor la servicii educaţionale de calitate în mediul rural/urban; 

b) mecanisme şi metode de instruire elaborate; 

c) copii rămaşi fără îngrijire părintească identificaţi, copii abandonaţi ca urmare a migraţiei identificaţi; 

d) programe elaborate şi implementate; 

e) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

f) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

g) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate.  

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

accesului 

tuturor 

copiilor la 

servicii 

educaţionale 

de calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dezvoltarea 

reţelei de 

instituţii 

preşcolare şi 

crearea centrelor 

alternative 

pentru educaţia 

preşcolară 

Anul 2014 Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Biroul 

Naţional de 

Statistică 

 

Număr de 

instituţii de 

învăţămînt 

preşcolar; număr 

de centre 

alternative 

pentru educaţie 

preşcolară în 

mediu 

rural/urban;  

rată de încadrare 

a copiilor în 

instituţii (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010) 

În anul 2013 au activat 1418 instituţii preşcolare. 

Din ele  324 – în mediul urban şi 1094 – în cel 

rural, inclusiv 40 centre comunitare de educaţie 

timpurie în mediul rural; 

Rata de înrolare a copiilor de 3-6(7) ani în 

programe educaţionale  - 82,1% în 2013 comparativ 

cu 75,5% - în 2010, 77,1% - în 2011 şi 79.6% - în 

2012. 

TELERADIO- 1. Ciclul ”Spaţiul public”. 

 

 

2. Ciclul ”Parteneriate pentru fiecare copil”.  

 

3. Zile tematice la Radio Moldova Tineret  

 

4. Ciclul ”Forţa Junimii”.  

 

 

5. Rubricile permanente ”Familia - mica mea 

Patrie”, ”Lângă mama, lângă tata”, ”Familia mea 

mă creşte sănătos”  

 

 

6. Reportaje de la Centrele comunitare din localităţi 

( ”Speranţa” din Criuleni; ”Speranţa” din 

Chişinău”; ”Arca lui Noe” din s. Isacova, Orhei; 

Centrul ”Sf. Filaret” din Costeşti, Ialoveni ), pe care 

le frecventează copiii. Reportaje despre Centrele de 

realizat 
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creaţie a copiilor; despre activitatea Şcolilor de arte, 

Şcolilor de muzică, bibliotecilor, ONG-rilor care 

activează în domeniul educaţiei copiilor. 

 

7. Concursul ”Pagini din familia mea”( cum 

cunoaşte copilul arborele genealogic, biografia 

bunicilor, străbunicilor ), în colaborare cu 

Biblioteca naţională pentru Copii ”Ion Creangă”.  

 

8. Ştiri şi reportaje în emisiunile informative de la 

evenimentele importante, anunţate în agenda 

publică. 

2) Asigurarea 

şcolarizării 

copiilor romi 

din satele 

preponderent 

populate de 

romi în şcolile 

din comunitate 

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

locale 

Număr de şcoli 

în care sînt 

instruiţi copii 

romi raportat la 

numărul total de 

şcoli; număr de 

copii romi 

şcolarizaţi raportat 

la numărul total 

de copii romi 

ME- Au fost înmatriculaţi la studii în instituţiile de 

învăţămînt secundar profesional (Şcoli profesionale 

şi de meserii)- 12 persoane de etnie rromă. În 

învăţămîntul mediu de specialitate - 7 persoane de 

etnie rromă la cota de 15 %. Înmatricularea la studii 

în instituţiile de învăţămînt superior cu finanţare 

bugetară la cota 15 %  în cadrul Sesiunii de 

Admitere - 2013 - 2 persoane de etnie romă. 

realizat 

3) Analiza căilor 

şi mijloacelor 

pentru 

asigurarea  

dreptului la 

educaţie al 

copiilor cu 

dizabilităţi, 

inclusiv prin 

colaborare cu 

organizaţiile şi 

agenţiile 

internaţionale 

competente 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Biroul Naţional  

de Statistică; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei;  

Ministerul Sănătăţii  

Programe 

elaborate şi 

implementate;  

număr de  

beneficiari 

(copii cu 

dizabilităţi) 

înmatriculaţi în 

instituţii de 

învăţămînt 

preşcolar/primar

/ 

preuniversitar/ 

universitar 

ME- În anul 2013 au fost încadraţi în instituţiile 

preşcolare 2738 copii cu diverse dizabilităţi. În 5 

grădiniţe cu practici incluzive şi 3 centre de 

reabilitare, 254 copii beneficiază de servicii 

specializate de sprijin: asistenţă psihologică, 

logopedică, psihopedagogică şi kinetoterapeutică. 

Alţi 119 copii din 7 grădiniţe beneficiază de 

serviciile echipei mobile de specialişti – psiholog, 

logoped, kinetoterapeut, ergoterapeut.  

În cadrul a 35 instituţii preşcolare funcţionează 

grupe specializate, care sunt frecventate de către 

circa 2100 copii, preponderent cu dereglări ale 

vorbirii. 

Şedinţe de lucru organizate -2, participarea în 

Proiectul TEMPUS- SCM ,,Încadrarea persoanelor 

slabvăzătoare în mediul academic”, în derulare la 

Universitatea de Stat a Moldovei. 

BNS- Copii cu cerinţe educaţionale speciale în 

instituţii primare şi secundar general: 

realizat 
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anul de studii    număr copii 

2013/2014            4495 

2012/2013            2258 

2011/2012            1604 

2010/2011            1253 

4) Sporirea  

accesului 

copiilor din 

mediul rural la 

educaţia de bază 

prin şcolarizarea 

integrală a 

copiilor de 7–16 

ani 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

Biroul Naţional de 

Statistică 

Număr de şcoli 

rurale raportat la 

numărul de 

localităţi rurale; 

rata şcolarizării 

copiilor din 

mediul rural, cu 

dezagregarea 

datelor pe vîrste 

(în comparaţie 

cu anii 

precedenţi, 

începînd cu 

2010) 

ME- Şcolarizarea şi abandonul şcolar a copiilor la 

31 12.2013.  

Total copii neşcolarizaţi – 91. 

Dintre cei 91 copii neşcolarizaţi – 12 sunt rromi. 

Dintre cei 91 copii neşcolarizaţi: 21 - din clasele I-

IV-a şi 69 - din clasele a V-IX-a 

Total copii , au abandonat – 146 

Dintre cei 146 copii care au abandonat şcoala – 35 

sunt rromi 

Dintre cei 146 copii care au abandonat şcoala: 24 - 

din clasele I-IV-a şi 122 - din clasele a V-IX-a 

Stabilirea cotei de înmatriculare la studii superioare 

pentru candidaţii din mediul rural/urban de 65/35, 

total înmatriculaţi la studii superioare din mediul 

rural, in sesiunea Admitere -2013, circa 10410 

persoane. 

BNS- rata şcolarizării copiilor din mediul rural: 

2012/2013               83,6 

2011/2012               85,0 

2010/2011               85,8 

 

şcoli în mediul rural 

2010/2011-1117 

2011/2012-1092 

2012/2013-1051 

2013/2014-1037 

realizat 

5) Asigurarea 

transportului 

şcolar pentru 

copiii din 

localităţile în 

care nu există 

şcoli 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei 

 

Număr de 

localităţi fără 

şcoli în care a 

fost asigurat 

transportul 

şcolar (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010)  

ME-Transportarea elevilor în anul curent de studii 

se realizează cu cele 109 autobuze şcolare procurate 

şi repartizate în raioane de către Ministerul 

Educaţiei, cît şi prin procurarea serviciilor de 

transportare a elevilor realizate de către 

Administraţia Publică Locală, din contul alocaţiilor 

prevăzute de finanţarea în bază de cost standard per 

elev a instituţiilor de învăţămînt. În cadrul pregătirii 

instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii au 

fost identificate şi reparate 157 trasee de transport 

realizat 
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şcolar din 30 raioane (în comun cu Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor). 

MF- La etapa de modificare a Legii bugetului de 

stat pe anul 2013 transferurile de la bugetul de stat 

la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au 

fost suplimentate cu 16,5 mil.lei în vederea 

procurării unităţilor de transport şcolar. 

6) Asigurarea 

alimentaţiei 

copiilor din 

clasele I–IV, 

precum şi a 

celor din clasele 

V–IX provenind 

din familii 

socialmente 

vulnerabile 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

autorităţile 

 administraţiei 

publice locale  

Număr de şcoli  

din mediul 

rural/urban în  

care este 

asigurată  

alimentaţia 

raportat la  

numărul total  

de şcoli 

ME-Alimentaţia elevilor din instituţiile  de 

învăţămînt preuniversitar este organizată în 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.234 din 

25.02.2005 ”Cu privire la alimentarea elevilor” şi 

Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1220 din 30 

decembrie 2013 Cu privire la aprobarea normelor 

financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din 

instituţiile instructiv-educative. Normele financiare 

pentru alimentarea copiilor se aplică în limita 

alocaţiilor bugetelor locale aprobate. Se permite 

conducătorilor instituţiilor de învăţămînt să 

majoreze cheltuielile pentru alimentaţia copiilor din 

contul mijloacelor speciale (donaţii, sponsorizări 

etc.) şi ajutoare umanitare. Elevii claselor a V-a – a 

IX-a din familii socialmente vulnerabile din toate 

instituţiile de învăţămînt din republică sunt 

alimentaţi din surse nebugetare. În anul de studii 

2013 - 2014, semestrul I, din clasele I-IV s-au 

alimentat 135789 elevi sau 100%, iar din clasele V-

XII din 19698 de elevi doar 14,6%. Este necesar să 

fie stabilit un mecanism privind asigurarea 

alimentaţiei din familiile socialmente vulnerabile. 

Pentru elevii din cele 67 de instituţii din 

învăţămîntul secundar profesional  este organizată 

alimentarea zilnică gratuită (10 lei per elev) pentru 

toţi elevii. 

MF- În anul 2013, în vederea asigurării alimentaţiei 

elevilor din instituţiile de învăţămînt primar şi 

secundar general, care sunt finanţate din bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale, au fost executate 

mijloace bugetare în volum de 159,9 mil.lei, iar 

pentru alimentarea elevilor din instituţiile de 

învăţămînt secundar general finanţate din bugetul 

de stat au fost realizate mijloace bugetare în 

realizat 
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cuantum de 7,3 mil.lei. 

7) Identificarea 

copiilor rămaşi 

fără îngrijire 

părintească, a 

copiilor 

abandonaţi ca 

urmare a 

migraţiei şi a 

copiilor din 

familii 

vulnerabile 

Permanent Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Sănătăţii; Biroul 

Naţional de 

Statistică 

Ponderea 

copiilor 

identificaţi, cu 

dezagregare pe 

vîrste, etnie, 

mediu 

rural/urban (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010)  

MMPSF- La începutul anului 2013 în evidenţa 

autorităţilor tutelare teritoriale se aflau 16001 copii 

(4968 urban/11033 rural, 7961 fete/8040 baieţi), 

dintre care 11099 copii plasaţi în forme de protecţie 

de tip familial: 

- sub tutelă – 8389 copii; 

- adoptaţi – 2040 copii; 

plasaţi în APP/CCTF – 670 copii. 

BNS- BNS în anul 2013 a participat la elaborarea şi 

aprobarea formularelor statistice: 

Nr. 103 Copii rămaşi fără ocrotirea părintească; 

Nr. 103A Copiii de sistemul rezidenţial. 

Realizat 

8) Integrarea 

copiilor rămaşi 

fără îngrijire 

părintească în 

sistemul de 

educaţie formală 

Permanent Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Ponderea 

copiilor rămaşi 

fără  

îngrijire 

părintească 

integraţi în 

sistemul de 

educaţie 

formală, cu 

dezagregare pe 

vîrste, etnie,  

mediu 

rural/urban (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010) 

ME- În anul 2013 în subordinea Ministerului 

Educaţiei erau 41 instituţii de tip rezidenţial, dintre 

care: 10 şcoli de tip-internat pentru copii orfani şi 

rămaşi fără îngrijirea părinţilor (1145 copii); 1casă 

de copii (32 copii), 2 şcoli-internat sanatoriale (195 

copii); 6 instituţii speciale pentru copii cu deficienţe 

fizice şi senzoriale (479 copii); 17 Şcoli internat 

auxiliare (1420 copii) şi 5 instituţii rezidenţiale în 

care nu sînt plasaţi copiii şi care sînt în proces 

lichidarea. Pe parcursul implementării reformei 

sistemului rezidenţial (2007-2012) cca 450 copii 

din 6 şcoli-internat auxiliare au fost reintegraţi în 

familii biologice, plasaţi în servicii sociale 

specializate şi au fost integraţi în învăţămîntul 

general. În anul 2013 procesul de transformare 

instituţiilor de tip rezidenţial a cuprins alte 7 

instituţii rezidenţiale destinate copiilor cu 

dizabilităţi dintre care 2 au fost lichidate, iar 5 sînt 

în proces de lichidare. Numărul copiilor cu cerinţe 

educaţionale special a scăzut în şcolile speciale, 

auxiliare de la 2549 în anul de învăţămînt 

2011/2012 la 2300 în anul de învăţămînt 

2012/2013, pe cînd numărul acestora în şcolile 

generale în aceeaşi perioadă a crescut de la 1604 la 

2258 copii. Procesul de deinstituţionalizare a 

copiilor a avut o abordate multidisciplinara şi 

complexă axîndu-se pe evaluarea iniţială şi 

complexă a copiilor şi familiilor acestora, 
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elaborarea pentru fiecare copil a planurilor 

individualizate de asistenţă, reintegrarea copiilor 

deinstituţionalizaţi în familia biologică/extinsă, 

dezvoltarea serviciilor comunitare şi specializate 

(asistenţă parentală profesionistă, case de tip 

familie), pregătirea şi transferul copiilor în servicii 

sociale şi integrarea copiilor deinstituţionalizaţi în 

instituţiile de învăţămînt general. 

În cadrul sesiunii de Admitere - 2013 în instituţiile 

de învăţămînt secundar profesional au fost 

înmatriculaţi 175 de copii orfani şi copii rămaţi fără 

îngrijirea părinţilor cu statut de copil orfan. În 

instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate  - 

120 de copii orfani. 

9) Asigurarea 

accesului 

copiilor din 

instituţiile 

rezidenţiale la o 

educaţie 

calitativă şi utilă 

în viaţă prin: 

a) asistarea lor 

în orientarea 

profesională şi 

în alegerea 

profesiei; 

b) educarea lor 

în ceea ce 

priveşte 

deprinderile de 

viaţă 

 

Anul 2014 Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Biroul Naţional de 

Statistică 

 

Ponderea 

absolvenţilor 

instituţiilor 

rezidenţiale; 

număr de 

absolvenţi ai 

instituţiilor 

rezidenţiale 

angajaţi în 

cîmpul muncii; 

rata integrării în 

societate a 

absolvenţilor 

instituţiilor 

rezidenţiale (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010) 

ME-În curriculumul la disciplina  Educaţia civică , 

care este obligatorie pentru elevii claselor a V-a – a 

XII-a, în cadrul modulului Dezvoltarea personală şi 

orientarea pentru carieră, sînt  formate competenţe 

de a se orienta în domeniile profesionale din 

economie şi viaţa socială. Se discută despre profesii 

şi căile de selectare a viitoarei profesii.  

În 2010 au absolvit 1131 de absolvenţi, în 2011 au 

fost 1086 de absolvenţi din instituţiile rezidenţiale, 

în 2012 – am avut 799 de absolvenţi. Din ei – 20% 

au fost încadraţi în şcoli de meserii, 33% au fost 

încadraţi în scoli profesionale, 10,2% au fost 

încadraţi în colegii, 8,2% - încadraţi în liceu, 8,3% 

au fost încadraţi în cîmpul muncii, 2% urmează 

cursuri la Agenţia Naţională de Ocuparea Forţei de 

Muncă, 0,3% sunt încadraţi în serviciul militar, iar 

17% s-au întors la baştină. 

Implementarea curriculumului la disciplina 

Educaţia civică, modulul Viaţa şi sănătatea – valori 

personale şi sociale, formează competenţe de 

comportament în situaţii de risc, prevenirea şi 

rezolvarea situaţiilor de conflict, alegerea unui mod 

de viaţă sănătos. 

realizat 

42 

 

 

 

Sporirea 

calităţii 

învăţămîntul

ui    în 

1) Modernizarea 

curriculei 

preşcolare şi 

şcolare în 

Anul 2013 

 

Ministerul 

Educaţiei  

 

Număr de 

programe 

revizuite, 

modernizate şi 

Modernizarea curricula preşcolară şi şcolară în 

contextul educaţiei privind drepturile omului va 

avea loc în anul de studii 2014-2015.  

În învăţămîntul superior au fost dezvoltate şi 

realizat 
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domeniul 

drepturilor 

omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contextul 

educaţiei privind 

drepturile 

omului 

 

implementate; 

număr de ore 

planificate; 

număr de 

beneficiari 

aprobate de către facultăţi  programele analitice 

pentru cursurile cu tematică în domeniul dreptului 

omului. 

2) Asigurarea 

didactico-

metodică cu 

materiale 

privind 

drepturile 

omului a: 

a) 

învăţămîntului 

preşcolar şi 

primar (gratis); 

b) 

învăţămîntului 

gimnazial şi 

liceal (prin 

schema de 

închiriere); 

c) 

învăţămîntului 

profesional, 

mediu de 

specialitate şi 

superior 

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

manuale editate; 

număr de 

beneficiari din 

rîndul cadrelor 

didactice; număr 

de beneficiari 

din rîndul 

copiilor, cu 

dezagregare pe 

vîrste, etnie, 

mediu 

rural/urban 

Asigurarea didactico-metodică cu materiale privind 

drepturile omului a: 

a) învăţămîntului preşcolar şi primar (gratis); 

b) învăţămîntului gimnazial şi liceal (prin schema 

de închiriere); 

c) învăţămîntului profesional, mediu de specialitate 

şi superior 

 

3) Instruirea 

cadrelor 

didactice din 

toate treptele de 

învăţămînt în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei  

Număr de ore 

dedicate  

domeniului 

drepturile 

omului; număr 

de cadre 

didactice 

instruite din 

mediul rural/ 

urban 

În cadrul evaluării programelor de formare continuă 

a cadrelor didactice, în 2013, în cadrul Institutului 

de Ştiinţe ale Educaţiei a fost introdus modulul 

Drepturile omului (circa 6 ore la fiecare grupă) 

pentru profesorii care predau disciplina Educaţie 

civică. Pe parcursul anului 2013 au fost formaţi 

circa 125 de profesori care predau educaţia civică. 

realizat 

4) Evaluarea 

programelor de 

studiu ale  

Anul 2014 Ministerul 

Educaţiei 

Programe 

evaluate din 

perspectiva 

 Nerealizat 
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instituţiilor de 

învăţămînt 

superior din 

perspectiva 

drepturilor 

omului şi, în 

funcţie de 

constatări, 

ajustarea 

acestora la  

principiile şi 

standardele de 

instruire în 

domeniul 

drepturilor  

omului 

drepturilor 

omului 

43 Promovarea 

valorilor 

democratice 

şi a 

standardelor 

internaţional

e în 

domeniul 

drepturilor 

omului în 

instituţiile de 

învăţămînt 

1) Lansarea  

Săptămînii 

drepturilor 

omului 

(expoziţii de 

materiale, 

sondaje de 

opinii,  

campanii 

informaţionale 

privind protecţia 

drepturilor 

omului şi ale 

copilului) 

Anii 

2013–2014 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Culturii; 

autorităţile  

administraţiei  

publice locale 

Număr de 

activităţi 

realizate; 

categorii de 

beneficiari; 

număr de 

participanţi 

MTS- În cadrul Programului de granturi, iniţiat de 

către MTS au fost susţinute proiecte ce au drept 

scop promovarea drepturilor tinerilor.  

1. Proiectul „Вместе учимся – вместе работаем в 

Альянсе ONG-urilor active în domeniul Protecţiei 

Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF)!”   aplicat 

de AO Societatea de cultură bulgară Radolubeţ.  

Scopul acestui proiect este promovarea drepturilor 

tinerilor, accesul liber la informaţie, libertate de 

exprimare, de opinie şi de întrunire. Proiectul  

cuprinde dezbateri, traininguri, seminare  privind 

conceptele de democraţie, drepturile omului, 

nediscriminare, egalitate, libertate, demnitate 

umană etc. Grupul ţintă al proiectului sunt tineri de 

pe ambele maluri ale rîului Nistru. 

2. Proiectul „Consolidarea cetăţeniei active a 

tinerilor” , proiect din cadrul programului de 

granturi, realizat de Consiliul Regional al tineretului 

din Găgăuzia. 

 Obiectivul general al proiectului : Creşterea 

activităţii sociale a tinerilor şi consolidarea 

cetăţeniei active prin dezvoltarea abilităţilor de 

gîndire democratică şi competenţă socială a 

cetăţeanului activ. În cadrul proiectului au fost 

implicaţi tineri, elevi din instituţiile de învăţămînt 

realizat 
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din Găgăuzia, studenţi ai Colegiului pedagogic şi 

Universităţii de Stat din Comrat. Proiectul cuprinde 

mese rotunde tematice, traininguri,conferinţe,  

festivalul tineretului „Timpul Nostru” ce au drept 

scop promovarea drepturilor omului. 

3. Proiectul „ Beneficiile tinerilor în procesul de 

Integrare Europeana”.  

Obiectivul general al proiectului este sporirea 

gradului de informare a tinerilor din RM cu privire 

UE şi parcursul european al RM, cît şi sporirea şi 

motivarea tinerilor spre o activitate civică şi socială 

cît mai intensa în localităţile proprii. În cadrul 

proiectului au fost integraţi tineri din centrele 

raionale, 30 tineri din fiecare raion, în special tineri 

din familii social vulnerabile. 

4. Proiectul „Munca decentă pentru TINEri – 

îmbunătă¬ţirea situaţiei socio-econo¬mice a 

tinerilor din Moldo¬va prin abilitarea acestora şi a 

societăţii civile”, lansat în luna martie la Ungheni. 

În cadrul instruirilor desfăşurate în proiect au fost 

abordate subiecte precum: drep¬turile socio-

economice, standar¬dele internaţionale de muncă, 

parametrii generali de implicare comunitară în 

domeniul angajă-rii tinerilor, drepturile angajaţilor 

şi ale angajatorilor, securitatea la locul de muncă, 

egalitatea de şanse în muncă, managementul 

schimbării, crearea parteneriate¬lor eficiente pentru 

promovarea muncii decente şi a drepturilor socio-

economice etc. Beneficiarii proiectului  sunt 90 de 

tineri şi 26 lucrători de tineret din RM. Scopul 

proiectului promovarea drepturilor social - 

economice şi conceptul de Muncă decentă pentru 

tineri. 

ME- Lansarea  

Săptămînii drepturilor omului (expoziţii de 

materiale, sondaje de opinii,  

campanii informaţionale privind protecţia 

drepturilor omului şi ale copilului) 

MC- 14 activităţi, discuţii, mese rotunde, expoziţii 

de creaţie, de materiale publicate, au participat elevi 

studenţi profesori, total 783 persoane. Muzeul 
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Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovri a 

organizat expoziţia la subiectul moştenirii lăsate de 

savantu Andrei Saharov în domeniul drepturilor 

omilui, iniţiativă susţinută de Comisarul pentru 

Drepturile Omului al Consiliului Europei. Expoziţia 

a fost vizionată de 2005 persoane. 

2) Organizarea 

de mese 

rotunde, 

conferinţe, 

dezbateri, 

concursuri de 

creaţie în 

domeniul 

drepturilor 

omului şi ale 

copilului 

Anual Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Culturii;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

activităţi 

realizate; tipuri 

de activităţi; 

număr de 

participanţi 

ME- În perioada campaniei ”16 zile fără violenţă” 

au fost organizate în instituţiile de învăţămînt 

secundar profesionale şi mediu de specialitate circa 

45 de mese rotunde, 78 de ore de dirigenţie cu 

tematica drepturilor omului. 

În instituţiile de învăţămînt superior au avut loc 3 

conferinţe. În 5 instituţii – mese rotunde, în 7 

instituţii – dezbateri în domeniul drepturilor omului. 

realizat 

44 Consolidarea 

mecanismelo

r de 

informare a 

tinerilor 

1) Asigurarea 

dreptului la 

informare a 

tinerilor prin 

internet, utilarea 

bibliotecilor cu 

echipament 

modern 

Anul 2013 Ministerul Culturii; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Număr de  

biblioteci utilate 

raportat la  

numărul total de 

biblioteci, cu 

dezagregare pe 

mediu 

rural/urban; 

număr de 

beneficiari 

MC- N-rul de biblioteci-1383, din ele dotate cu 

computere 238; 

Biblioteci rurale 142 dotate. 

149 biblioteci oferă servicii Internet; 

În cadrul bibliotecilor  funcţionează 7 centre 

multimedia. Biblioteca Naţională, Biblioteca 

Naţională pentru Copii “I.Creangă” şi Biblioteca 

municipală “B.P.Haşdeu” înregistrează 95 mii 

utilizatori Internet. 

Pagina web. a Bibliotecii Naţionale asigură 

accesarea la distanţă a catalogului electronic, 

publicaţiilor bibliotecii, informaţiilor referitoare la 

enciclopedii, dicţionare, cercetărilor bibliografice, 

colecţiei de artă şi hărţi; este în implementare 

continuă serviciul interactive “Întreabă 

bibliotecarul”, programul de lucru este prelungit cu 

2,5 ore  pentru satisfacerea cerinţelor şi intereselor 

utilizatorilor. Este Creată Biblioteca Naţională 

Digitală Moldavica, care în present conâţine 2600 

obiecte digitale. În contextual modernizării 

bibliotecilor  publice din teritoriu a fost iniţiat 

programul “Novateca”-Biblioteci Globale în 

Moldova susţinut de Fundaţia Bill şi Melinda 

Gates. Bibliotecile naţionale  au desfăşurat peste 60 

realizat 
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de acţiuni şi manifestări culturale, care au fost 

adevărate evenimente .exspoziţii, cenaclurii, 

discuţiii, mese rotunde, concursuri de importanţă 

deosebită. S-au desfăşurat 15 festivaluri  ale 

cîntecului şi dansului popular, expoziţii ale 

meşterilor populari. 

MTS- La capitolul consolidarea mecanismului de 

informare a tinerilor Centrele de Resurse pentru 

Tineret oferă tinerilor instrumente  necesare pentru 

a obţine informaţii, cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini 

pentru integrare lor reuşită în societate. În cadrul 

Centrelor tinerii au acces liber la sălile de 

calculatoare, micile biblioteci şi sunt implicaţi în 

activităţi de informare, dezvoltare personală, 

agrement şi timp liber. 

2) Organizarea 

emisiunilor 

radio şi TV 

pentru tineri şi 

cu implicarea 

tinerilor 

Anul 2014 Ministerul  

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Culturii; 

instituţia publică 

naţională a  

audiovizualului 

Compania 

„Teleradio-

Moldova” 

Număr de 

emisiuni radio şi 

TV; număr de 

tineri implicaţi 

MTS- Ministerul Tineretului şi Sportului în 

parteneriat cu Radio Moldova Tineret al Companiei 

Teleradio Moldova oferă tinerilor posibilitatea să -

şi facă auzite vocile în viaţa publica din Moldova 

prin diverse emisiuni şi programe tematice. Acest 

post de radio reflectă activităţile în care sunt 

implicaţi tinerii din întreaga republică în care au 

fost puse în discuţie problemele cu care se 

confruntă tinerii. 

TELERADIO- Periodicitate săptămânală, durata – 

60 min. Total 8 talk-show-uri.  

Teme luate în dezbatere:                                                      

1.Libertatea presei si dreptul la libera exprimare.  

2. Problemele-cheie cu care se confruntă familia 

modernă, sensibilizarea părinţilor privind 

responsabilitatea în asigurarea unui trai sigur şi 

decent pentru copiii lor.  

3. Despre presa care distruge destine, despre 

efectele adverse ale mediatizarii, despre respectarea 

vieţii private şi de familie.                                                                           

4. Drepturi egale la educaţie pentru toti copiii.                                                                                

5.Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate. Traficul 

de fiinte umane.                                                                                                    

6.Dreptul la minca, protectia datelor personale. 

Problemele bolnavilor de HIV/SIDA.                                                                         

7. Drepturi egale la educatie pentru toti copiii.                                     

realizat 
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8. Demnitate umană, dreptul la viaţă, dreptul la 

integritate al persoanei, violenta in familie. 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea 

dreptului la 

educaţie al 

persoanelor 

cu 

dizabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Asigurarea 

accesului la 

educaţia formală 

a persoanelor cu 

dizabilităţi 

Anii 

2013–2014 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Număr de tineri  

cu dezabilităţi 

antrenaţi în 

educaţia 

formală, cu 

dezagregare pe 

vîrste, sex, etnie, 

mediu 

rural/urban 

MTS- În scopul antrenării persoanelor cu 

dizabilităţi în activităţi cultural–artistice Ministerul 

Tineretului şi Sportului în parteneriat cu AO „ Plai 

Înfloritor” a desfăşurat Festivalul Internaţional de 

Arte „Plai Natal”. În cadrul acestui festival  au 

participat colective artistice de copii şi tineri cu 

dizabilităţi şi din  familii social vulnerabile. 

Ministerul a susţinut organizarea şi a oferit premii 

laureaţilor festivalului la diferite categorii: colectiv 

teatral, coregrafic, tineri interpreţi etc. Scopul 

principal al festivalului este păstrarea, dezvoltarea 

şi propagarea valorilor culturale, drepturilor 

tinerilor talentaţi, reprezentanţilor etniilor 

conlocuitoare, persoanelor cu dizabilităţi şi celor 

din familii vulnerabile prin cultură, egalităţi de gen 

şi posibilitatea de a se regăsi în conceptul „ Drepturi 

egale, posibilităţi egale – pentru toţi”. 

ME- În instituţiile de învăţămînt secundar 

profesional, în anul de studii 2012-2013 au fost 

cuprinşi 171 de elevi cu dizabilităţi fizice şi 

senzoriale.În sesiunea Admiterea 2013 în instituţiile 

de învăţămînt secundar profesional au fost 

înmatriculate 137 persoane cu dizabilităţi (39 de 

copii invalizi de gradul I şi II şi 98 de copii cu 

deficienţe fizice şi senzoriale). În colegii- 90 (82 de 

copii invalizi de gr. I-II şi 8 cu deficienţe fizice şi 

senzoriale). 

Respectarea cotei de 15 % la Admiterea -2013.  91 

persoane cu dizabilităţi au fost  înmatriculate la 

studii bugetare, ciclul I, în sesiunea Admiterea 

2013. A fost organizată şedinţă de lucru cu 

participarea persoanelor cu deficienţe ale văzului, 

înmatriculaţi la studii în învăţămîntul superior. 

MF- În scopul asigurării şanselor egale în 

beneficierea serviciilor de educaţie, ce prevede 

oferirea educaţiei tuturor categoriilor de copiii/elevi 

în medii de învăţare comună şi, respectiv, în 

vederea asigurării pachetului minim de servicii de 

educaţie incluzivă, stabilit de Regulamentul privind 

realizat 
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redirecţionarea resurselor financiare în cadrul 

reformării instituţiilor rezidenţiale, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.351 din 29 mai 2012, la 

etapa de stabilire a raporturilor interbugetare între 

bugetul de stat şi bugetele UAT, în bugetul pe anul 

2013 au fost incluse mijloace în volum de 89,3 

mil.lei pentru următoarele servicii: 

- Serviciul municipal/raionale de asistenţă 

psihopedagogică (22,2 mil.lei); 

- Cadrul didactic de sprijin (29,9 mil.lei); 

- Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă (37,2 

mil.lei). 

Totodată, pentru anul 2014, au fost bugetate 127,4 

mil.lei, inclusiv pentru: 

- Serviciul municipal/raionale de asistenţă 

psihopedagogică (33,0 mil.lei); 

- Cadrul didactic de sprijin (44,6 mil.lei); 

- Centrul de resurse pentru educaţie incluzivă (49,8 

mil.lei). 

2) Adaptarea 

programelor 

educaţionale la 

nevoile speciale 

ale persoanelor 

cu dizabilităţi 

prin 

implementarea 

metodelor şi 

formelor  

individualizate  

de instruire 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de şcoli 

cu programe 

adaptate raportat 

la numărul total 

de şcoli; număr 

de beneficiari 

din mediul 

rural/urban 

ME- Pentru a asigura suportul didactico -metodic 

cu referire la incluziunea copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi, au fost elaborate şi implementate 

prevederi privind realizarea planului educaţional 

individualizat; Ghidul metodologic privind 

adaptările curriculare şi evaluarea progresului 

şcolar în contextul educaţiei incluzive; evaluarea 

finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale 

speciale incluşi în învăţămîntul obligatoriu. 

Asistenţa specializată a copiilor cu dizabilităţi în 

instituţiile de învăţămînt generale se realizează prin 

organizarea comisiilor multidisciplinare 

intraşcolare, crearea echipelor de elaborare şi 

implementare a planurilor educaţionale 

individualizate, angajarea cadrelor didactice de 

sprijin şi instituirea centrelor de resurse pentru 

educaţie incluzivă la nivel de instituţie de 

învăţămînt. În scopul organizării evaluării şi 

acordării asistenţei psihopedagogice a copiilor, 

stabilirii cerinţelor educaţionale speciale şi 

elaborarea recomandărilor privind măsurile de 

intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea 

realizat 
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educaţională, în cadrul organelor locale de 

specialitate în domeniul învăţământului ale 

administraţiei publice de nivelul doi, funcţionează 

servicii de asistenţă psihopedagogică. Consecutiv 

au fost consolidate capacităţile a circa 4000 de 

actori profesionişti şi factori de decizie în domeniul 

reformării sistemului rezidenţial de îngrijire a 

copilului şi dezvoltarea educaţiei incluzive (actori 

ai autorităţilor publice locale, manageri şcolari, 

cadre didactice, cadre didactice de sprijin, asistenţi 

sociali, asistenţi parentali profesionişti, părinţi-

educatori etc.), cu suportul UNICEF, CCF 

Moldova, AO Keystone, Parteneriate pentru fiecare 

copil, Speranţa, AO Lumos, AO Femeia şi Copilul, 

Protecţie şi Sprijin. 

În învăţămîntul superior au fost elaborate 14 

programe individuale pentru studenţii cu cerinţe 

educaţionale speciale. 

3) Elaborarea şi 

implementarea 

unor metode de 

educaţie în 

vederea 

eliminării 

discriminării 

persoanelor cu 

dizabilităţi în 

instituţiile de 

învăţămînt şi 

promovarea unei 

atitudini 

tolerante faţă de 

aceste persoane 

Anul 2013 

 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Metode 

elaborate, 

adoptate şi 

implementate 

ME- A fost elaborat ghidul Incluziunea 

educaţională a copiilor cu dizabilităţi în grădiniţă 

elaborat, pilotat la nivelul a 4 grădiniţe-pilot cu 

practici incluzive. Ghidul conţine capitolul dedicat 

educaţiei pentru diversitate şi non-discriminare în 

instituţia preşcolară. A fost preluat de Serviciul 

Asistenţă Psihopedagogică, formate pe lîngă 

Direcţiile Raionale/Municipale de Învăţămînt, 

Tineret şi Sport, conform Hotărîrii Guvernului 

nr.732 din 16.09.2013, şi de instituţiile superioare 

de învăţămînt. Au fost antrenaţi studenţii în 

organele de conducere a instituţiilor de învăţămînt 

superior, cum ar fi Senatul studenţesc. 

realizat 

4) Antrenarea 

persoanelor cu 

dezabilităţi în 

activităţi 

extracurriculare 

(cultural-

artistice şi 

sportive) în 

Permanent Ministerul Culturii; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

Număr, tip şi 

conţinut al 

activităţilor 

desfăşurate; 

număr de 

persoane cu 

dezabilităţi 

antrenate în  

MC- Pentru persoanele cu dizabilităţi au fost 

susţinute  20 spectacole,  cu titlu gratuit, de către 

Teatrul Republican “Luceafărul”, Teatrul Naţional 

de Operă şi Balet, Teatrul “A.Mateevici”, Teatrul 

Dramatic Rus “A.Cehov” ,Teatrul Naţional 

“M.Eminescu” la  care au participat  524 copii din 

instituţiile specializate din oraşe şi  726 din mediul 

rural.  Anual Filarmonica Naţională “S.Lunchevici 

65% realizat 
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vederea 

facilitării 

integrării lor în 

societate 

 

şi Familiei activităţi 

extracurriculare, 

cu dezagregare 

pe vîrste, sex, 

etnie, mediu 

rural/urban 

în luna noiembrie organizează Festivalul “Aş vrea 

să fiu şi eu o stea” la care participă circa 300 copii. 

Reieşind din specificul instruirii în instituţiile de 

învăţămînt artistic subordinate studiază 8 persoane 

cu dizabilităţi, care beneficiază de burse  şi ajutoare 

materiale. 

5) Elaborarea şi 

implementarea 

programelor de 

perfecţionare a 

pedagogilor care 

lucrează cu 

copii cu 

dezabilităţi 

Anul 2014 Ministerul 

Educaţiei  

 

Programe 

elaborate şi 

implementate; 

număr de 

pedagogi 

antrenaţi, cu 

dezagregare pe 

mediu 

rural/urban 

ME- Ministerul Educaţiei, cu suportul ONG-urilor 

active în domeniul dezvoltării educaţiei incluzive a 

realizat instruirea tematică a aproximativ 5450 

profesionoşti în domeniu. 

Concomitent, cu suportul UNICEF-Moldova, a fost 

finalizată, în anul 2013, prima etapă de instruire a 

circa 115  formatori locali, care vor asista 

DGR/MÎTS  în dezvoltarea capacităţilor cadrelor 

didactice de a organiza cu elevii activităţi de 

prevenire a violenţei prin intermediului metodelor 

interactive. Programul de formare include şi aspecte 

privind lucrul cu copii cu dizabilităţi. La 23 august 

2013 a fost aprobată prin Ordinul ministrului nr. 

858  Metodologia de aplicare a Procedurii de 

organizare instituţională şi de intervenţie a 

lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt în cazurile de 

abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, care 

va oferi suportul necesar DGRÎTS în 

implementarea acesteia, precum şi în formarea, la 

nivel local, a cadrelor didactice în domeniul 

promovării activităţilor de prevenire a violenţei în 

rîndurile  copiilor şi tinerilor. 

 

46 

 

Asigurarea 

unor condiţii 

adecvate de 

educaţie 

Asigurarea 

şcolilor din 

mediul rural cu 

condiţii minime 

de igienă şi 

confort (apă 

potabilă, apă 

caldă, agent 

termic, grupuri 

sanitare etc.) 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei;  

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de şcoli 

cu condiţii 

adecvate, 

inclusiv adaptate 

la nevoile 

persoanelor cu 

dizabilităţi, 

raportat la 

numărul total de 

şcoli, cu 

dezagregare pe 

raioane 

ME-Acţiunea este a Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Mediului, care au un proiect comun 

numit ”Apa şi sănătatea”. 

MF- La etapa de modificare a Legii bugetului de 

stat pe anul 2013 transferurile de la bugetul de stat 

la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale au 

fost suplimentate cu 9,4 mil.lei în vederea 

procurării mobilierului şcolar. 

Totodată, la etapa de stabilire a raporturilor 

interbugetare între bugetul de stat şi bugetele 

unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2014, 

cheltuielile pentru învăţămînt au fost suplimentate 

cu 55,9 mil.lei pentru consolidarea bazei didactico-

realizat 
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materiale a şcolilor, gimnaziilor şi liceelor. 

Totodată, în bugetul Ministerului Educaţiei pe anul 

2014 au fost prevăzute mijloace în volum de 75,7 

mil.lei în vederea fortificării calităţii educaţiei în 

instituţiile de învăţămînt secundar general prin 

dotarea şi renovarea acestora conform standardelor. 

47 Promovarea 

accesului la 

educaţie în 

limba 

maternă 

1) Realizarea 

unui studiu 

privind accesul 

minorităţilor 

naţionale la 

educaţie în 

limba maternă 

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei; 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

Studiu efectuat;  

în funcţie de 

constatări, 

recomandări 

implementate  

Reţeaua instituţiilor de învăţămînt preuniversitare 

din republică include: 

2012-2013 anul de studii – 1394 (365993 de elevi) 

de instituţii (şcoli primare, gimnazii,  licee) dintre 

care 262 (74223 de elevi) de instituţii cu predare în 

limba rusă, iar 81 mixte. 

În învăţămîntul superior la ciclul I  82 % studiază în 

limba română, 14 % - în limba rusă, 1,7% - în limba 

bulgară, 2,2 % în limba găgăuză, 0,05%  în limba 

ukraineană. În cadrul a cinci instituţii de învăţămînt 

superior -  USComrat, USTaraclia, USlavonă, 

Institutul Umanistic Contemporan, Şcoala 

Antropologică Superioară, limba de instruire este 

limba rusă. În scopul promovării culturilor etniilor 

conlocuitoare pe teritoriul RM, au fost înfiinţate 

două universităţi regionale : USComrat, care oferă 

posibilitate găgăuzilor să înveţe în limba lor 

maternă, precum şi USTaraclia, unde locuiesc 

comunităţile bulgarilor, şi se predau cursuri în 

limba bulgară. 

realizat 

2) Evaluarea 

sistemului de 

învăţămînt din 

perspectiva 

predării limbii 

de stat  

Anul 2013 Ministerul 

Educaţiei 

Studiu efectuat; 

în funcţie de 

constatări, 

recomandări 

implementate 

În instituţiile de învăţămînt superior au fost 

organizate 250 cursuri obligatorii în limba română 

la grupele alolingve anul II şi anul III. 

realizat 

6. Asigurarea dreptului la muncă şi la condiţii prielnice de muncă    

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) plan elaborat, adoptat şi implementat; 

b) pliante şi alte materiale informative editate şi difuzate; 

c) servicii de formare profesională a şomerilor înregistraţi prestate; 
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d) inegalitatea de gen redusă la angajarea în cîmpul muncii. 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantarea 

accesului la 

serviciile de 

ocupare 

promovate 

pe piaţa 

forţei de 

muncă şi 

garantarea 

protecţiei 

sociale în caz 

de şomaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea şi 

implementarea 

Planului 

naţional de 

acţiuni pentru 

ocuparea forţei 

de muncă, care 

să prevadă şi  

incluziunea în 

cîmpul muncii a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

Anual Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Plan elaborat, 

adoptat şi 

implementat;  

numărul de 

persoane cu 

dezabilităţi 

angajate în 

cîmpul muncii 

ANOFM- Înaintat propuneri la elaborarea Planului 

naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de 

muncă, privind 

incluziunea în cîmpul muncii a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate în 

căutarea unui loc de muncă de muncă 565 persoane 

cu dizabilităţi. 

Angajate în cîmpul muncii 171  persoane cu 

dizabilităţi 

 

MMPSF- A fost aprobată Hotărîrea Guvernului 

nr.1020 din 28 decembrie 2012 cu privire la 

aprobarea Planului naţional de acţiuni 

pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2013. 

Pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate în 

căutarea unui loc de muncă de muncă 565 persoane 

cu dizabilităţi dintre care au fost angajate 171  

persoane. 

Realizat 

 

2) Editarea şi 

difuzarea de  

materiale 

informative, 

inclusiv prin 

intermediul  

paginilor 

electronice 

(online),  

colaborarea cu 

mass-media 

naţională şi cu 

cea locală cu 

privire la 

serviciile 

prestate de 

agenţiile 

teritoriale pentru 

ocuparea forţei  

de muncă 

Anii 

2013–2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

 autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

pliante şi alte 

materiale 

informative 

editate şi 

difuzate; număr 

de articole şi 

emisiuni din 

mass-media; 

număr de 

accesări 

 

ANOFM-Resursele electronice de informare 

www.anofm.md, www.angajat.md pun la 

dispoziţia utilizatorilor externi o gamă largă de 

informaţii cu referinţă la legislaţia şi 

managementul din ţară.  

Pe parcursul a.2013 pe site ANOFM au fost plasate 

200 materiale, iar pe portal 12 materiale. 

Pe parcursul anului precedent site www.anofm.md 

a avut circa  149 mii vizitatori, dintre care 129.067 

– vizitatori unici, care au vizualizat 281.886 pagini. 

Prin intermediul mass-media au fost publicate şi 

difuzate informaţii şi materiale privind situaţia pe 

piaţa muncii: radioului şi televiziunii – 304 

informaţii, presei locale şi republicane – 401 

informaţii  

A fost  coordonată  elaborarea şi administrarea, 

inclusiv şi de content, a web site-ui “Tîrgul 

electronic” (3000 de vizitatori la primul tîrg). 

Editate: formulare aplicative, dosare şomer, carnet 

de evidenţă, broşuri (Raport de activitate al 

ANOFM pentru anul 2012). 

Realizat 



 187 

 

MMSPF- Resursele electronice de informare 

www.anofm.md, www.angajat.md pun la 

dispoziţia utilizatorilor externi o gamă largă de 

informaţii cu referinţă la legislaţia şi 

managementul din ţară.  

Pe parcursul anului 2013 pe site ANOFM au fost 

plasate 200 materiale, iar pe portal 12 materiale. 

Prin intermediul mass-media au fost publicate şi 

difuzate informaţii şi materiale privind situaţia pe 

piaţa muncii: radioului şi televiziunii – 304 

informaţii, presei locale şi republicane – 401 

informaţii  

A fost  coordonată  elaborarea şi administrarea, 

inclusiv şi de content, a web site-ui “Tîrgul 

electronic” (3000 de vizitatori la primul tîrg). 

Editate: formulare aplicative, dosare şomer, carnet 

de evidenţă, broşuri (Raport de activitate al 

ANOFM pentru anul 2012). 

3) Organizarea 

în toate 

raioanele 

republicii a 

tîrgurilor de 

locuri de muncă 

cu participarea 

agenţilor 

economici 

pentru diverse 

categorii de 

persoane aflate 

în căutarea unui 

loc de muncă 

Anii 

2013–2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de tîrguri 

ale locurilor de 

muncă 

organizate; 

număr de 

participanţi; 

număr de 

angajatori 

prezenţi în 

cadrul tîrgurilor, 

cu dezagregare 

pe mediu 

rural/urban; 

număr de 

persoane 

angajate în 

cîmpul muncii 

graţie tîrgurilor 

de locuri de 

muncă 

ANOFM- Organizate 84 de tîrguri ale locurilor de 

muncă cu participarea a 652 de angajatori cu 

prezentarea a 10,1 mii locuri de muncă vacante. 

Din 12 mii persoane participante la târguri au fost 

plasate în câmpul muncii 2,1 mii persoane. În luna 

decembrie, în premieră a fost desfăşurat primul 

Târg on-line al locurilor de muncă vacante sub 

genericul  ”Locuri de muncă în Moldova”. 

Platforma www.e-angajare.md a oferit şansa 

cetăţenilor noştri de acasă cât şi celor aflaţi peste 

hotare, să cunoască solicitările actuale ale 

angajatorilor şi să aplice direct pentru postul ales. 

 

MMPSF- Organizate 84 de tîrguri ale locurilor de 

muncă cu participarea a 652 de angajatori cu 

prezentarea a 10,1 mii locuri de muncă vacante. 

Din 12 mii persoane participante la târguri au fost 

plasate în câmpul muncii 2,1 mii persoane. În luna 

decembrie, în premieră a fost desfăşurat primul 

Târg on-line al locurilor de muncă vacante sub 

genericul  ”Locuri de muncă în Moldova”. 

Platforma www.e-angajare.md a oferit şansa 

Realizat 
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cetăţenilor noştri de acasă cât şi celor aflaţi peste 

hotare, să cunoască solicitările actuale ale 

angajatorilor şi să aplice direct pentru postul ales. 

49 Extinderea 

participării 

pe piaţa 

muncii a 

persoanelor 

socialmente 

vulnerabile, 

inclusiv a 

celor inactive 

din mediul 

rural 

Elaborarea şi 

implementarea 

procedurilor de 

lucru privind 

stimularea 

angajării în 

cîmpul muncii a 

persoanelor 

socialmente 

vulnerabile 

 

 Anul 2013 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă 

Proceduri 

elaborate şi 

implementate; 

număr de 

persoane 

socialmente 

vulnerabile 

angajate în 

cîmpul muncii, 

cu dezagregare 

pe criterii de 

sex, vîrstă, etnie, 

nivel de 

educaţie, mediu 

rural/urban 

ANOFM-În rezultatul implementării  Hotărîrii 

Guvernului nr.65 din 23 ianuarie 2013 ”Cu privire 

la determinarea dizabilitaţii şi capacităţii de 

muncă” : 

-au fost angajate în cîmpul muncii 171 persoane cu 

dizabilităţi, din care 69 sunt femei; cu studii 

primare, gimnaziale, liceale -37 %, secundar 

profesionale -37%, medii de specialitate -12%, 

studii universitare -14%; 

-angajate în cîmpul muncii 33 persoane eliberate 

din detenţie, din care 3 femei; 

16 persoane provin din mediul  rural; 12 persoane 

cu studii gimnaziale, 9 persoane– studii liceale, 9 

persoane cu studii - secundar-profesionale;  

2 persoane – studii primare,  

1 persoană  - studii superioare 

-angajate în cîmpul muncii -70 persoane de etnie 

romă, din care 45 sunt femei; 16 persoane din 

mediu rural ; 46 persoane cu studii primare,  14 

persoane cu studii gimnaziale; 3 persoane cu studii 

liceale, 2 persoane cu studii colegiale, 4 persoane 

cu studii secundar profesionale 

-angajate în cîmpul muncii 6472 persoane cu vîrsta 

cuprinsă între 16-29 ani, din care  3924 sunt femei. 

 

MMPSF- În rezultatul implementării  Hotărîrii 

Guvernului nr.65 din 23 ianuarie 2013 ”Cu privire 

la determinarea dizabilitaţii şi capacităţii de 

muncă” : 

-au fost angajate în cîmpul muncii 171 persoane cu 

dizabilităţi, din care 69 sunt femei; cu studii 

primare, gimnaziale, liceale -37 %, secundar 

profesionale -37%, medii de specialitate -12%, 

studii universitare -14%; 

-angajate în cîmpul muncii 33 persoane eliberate 

din detenţie, din care 3 femei; 

Realizat 
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16 persoane provin din mediul  rural; 12 persoane 

cu studii gimnaziale, 9 persoane– studii liceale, 9 

persoane cu studii - secundar-profesionale;  

2 persoane – studii primare,  

1 persoană  - studii superioare 

-angajate în cîmpul muncii -70 persoane de etnie 

romă, din care 45 sunt femei; 16 persoane din 

mediu rural ; 46 persoane cu studii primare,  14 

persoane cu studii gimnaziale; 3 persoane cu studii 

liceale, 2 persoane cu studii colegiale, 4 persoane 

cu studii secundar profesionale 

-angajate în cîmpul muncii 6472 persoane cu vîrsta 

cuprinsă între 16-29 ani, din care  3924 sunt femei. 

50 

 

 

 

Adaptarea 

forţei de 

muncă la 

cerinţele 

pieţei muncii 

1) Prestarea 

serviciilor de 

formare  

profesională a 

şomerilor 

înregistraţi la 

agenţiile 

teritoriale pentru 

ocuparea forţei 

de muncă 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei  

Tipuri de 

servicii prestate;  

număr de şomeri 

instruiţi 

 

MMPSF- În scopul creşterii posibilităţilor de 

ocupare, persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă  beneficiază de cursuri de formare 

profesională care  le asigură sporirea şi 

diversificarea competenţelor profesionale. Pe 

parcursul anului 2013 au absolvit cursuri de 

formare profesională 2,6 mii şomeri. 

În rezultatul absolvirii cursurilor au fost plasate în 

câmpul muncii 77%. 

Realizat 

2) Desfăşurarea 

activităţii 

„Clubul muncii” 

pentru 

categoriile de 

şomeri care 

întîmpină 

greutăţi de 

integrare  

pe piaţa muncii 

Anii 

2013–2014 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de 

şomeri antrenaţi 

în activităţile 

„Clubul muncii” 

ANOFM, MMPSF- Pentru persoanele, care 

întâmpină dificultăţi la angajare se organizează 

training-ri ale Clubului Muncii – un program 

special de adaptare psihologică şi social – 

profesională a persoanelor aflate în şomajul de 

lungă durată, care ajută în luarea deciziilor de 

reintegrare profesională. 

Au fost organizate 345 şedinţe ale Clubului Muncii 

cu participarea a 4,3 mii persoane. 

 

 

Actiune realizata 

51 Asigurarea 

egalităţii de 

gen  

la angajarea 

în cîmpul 

muncii 

Aplicarea 

principiului 

egalităţii de gen 

în procesul de 

încadrare în 

cîmpul muncii a 

şomerilor  

Anual 

 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă; 

autorităţile 

Număr de femei 

plasate în 

cîmpul muncii 

raportat la 

numărul de 

bărbaţi 

AN, MMPSF- Plasate în cîmpul muncii 16722  

persoane, din care 9482 (56,7%) sunt femei. 

Realizat 
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administraţiei  

publice locale 

52 Implementar

ea 

proiectelor 

privind 

stimularea 

reîntoarcerii 

cetăţenilor 

Republicii 

Moldova 

angajaţi la 

muncă în 

străinătate 

Acordarea de 

asistenţă  

persoanelor 

reîntoarse în ţară 

prin antrenarea 

lor în programe 

vizînd piaţa 

forţei de muncă, 

inclusiv 

atragerea la 

cursuri de 

formare 

profesională 

Anual Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei  

Număr de 

persoane 

antrenate în 

programe de 

formare  

profesională din 

categoria celor 

reîntoarse în 

ţară; număr de 

persoane 

angajate în 

cîmpul muncii 

raportat la 

numărul total 

Înregistrate 644  persoane revenite în ţară. Plasate 

în cîmpul muncii 121 persoane, ceea ce constituie 

19 % din numărul persoanelor reîntoarse în ţară 

realizat 

7. Asigurarea accesului la servicii de calitate 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) cadru normativ elaborat şi adoptat; 

b) serviciu creat, număr unic pentru apeluri de urgenţă funcţional; 

c) acces sporit la informare şi educarea consumatorilor; 

d) materiale informative editate şi distribuite; 

e) persoane cu dizabilităţi din mediul urban/rural informate. 
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53 Implementar

ea la scară 

naţională a 

serviciului de 

urgenţă 112, 

incluzînd 

serviciile de 

localizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Crearea 

Sistemului 

Naţional Unic 

pentru Apeluri 

de Urgenţă, 

utilizînd 

numărul de 

urgenţă unic 

european 112, 

drept 

componentă 

importantă a 

obligaţiei de 

asigurare a 

serviciului 

universal;  

introducerea 

numărului unic 

112 pentru 

apeluri de 

urgenţă  din 

reţelele de 

telefonie fixă şi 

mobilă şi din 

reţeaua de 

telefoane 

publice, 

conform 

standardelor 

Institutului 

European de 

Standardizare în 

Telecomunicaţii 

Anul 2014 Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor;  

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Apărării; 

Cancelaria de Stat 

(Centrul de 

telecomunicaţii 

speciale); 

Agenţia Naţională 

pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Serviciu creat, 

număr unic 

pentru apeluri 

de urgenţă 

funcţional 

MTIC- A fost elaborat proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor 

electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007.  

Una din modificările incluse în proiectul de lege 

are ca scop şi armonizarea art.20 alin.(3) din Legea 

241-XVI din 15 noiembrie 2007 cu dispoziţiile 

art.6 a Directivei 2006/24/CE care prevede că 

“toate categoriile de date necesare pentru urmărirea 

şi identificarea unei surse de comunicaţii de 

telefonie fixă sau de telefonie mobilă, accesul la 

Internet, poşta electronică şi telefonie prin Internet 

se păstrează pe perioade de cel puţin şase luni şi nu 

mai mult de doi ani de la data efectuării 

comunicaţiei”. 

Astfel, la articolul 20 alin.(3) litera c) din  legea 

sus menţionată  cuvintele „de cel puţin un an” se 

substituie cu cuvintele „de un an”, iar cuvintele “de 

cel puţin 6 luni” se substituie cu sintagma “de 6 

luni”. Modificarea propusă va contribui la evitarea 

interpretării neunivoce a termenilor concreţi de 

păstrare a informaţiilor, la neadmiterea abuzurilor 

în activitatea de păstrare, prelucrare şi utilizare a 

datelor stocate de furnizorii serviciilor de 

comunicaţii electronice  precum şi creării unui 

cadru legislativ accesibil, previzibil şi clar. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 15.01.2013 a 

fost aprobat şi prezentat Parlamentului spre 

examinare  proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii comunicaţiilor electronice 

nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007. 

 

A fost elaborată şi adoptată Legea nr. 45 din 22 

martie 2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 20 –XVI din 3 februarie 2009 privind 

prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice. 

realizat 
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3) Elaborarea şi 

armonizarea 

cadrului 

normativ 

necesar pentru 

organizarea şi 

funcţionarea 

Sistemului 

Naţional Unic 

pentru Apeluri 

de Urgenţă 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Agenţia Naţională 

pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii 

Electronice şi 

Tehnologia 

Informaţiei 

Cadru normativ 

elaborat şi 

adoptat 

 

 Nerealizat 

54 

 

 

Sporirea 

accesului la 

informare şi 

educarea 

consumatoril

or 

 

1) Intensificarea 

procesului de 

difuzare a 

informaţiei 

privind 

drepturile 

consumatorilor 

prin efectuarea 

unor vizite de 

consultanţă 

destinate 

cetăţenilor şi 

agenţilor 

economici în 

toate raioanele 

republicii 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

unităţi 

administrativ-

teritoriale în 

care au avut loc 

vizite de 

consultanţă; 

număr de vizite 

de consultanţă 

efectuate; număr 

de beneficiari 

MEC-Organizarea şi desfăşurarea vizitelor de 

consultanţă de informare a consumatorilor şi 

agenţilor economici în raioanele republicii 

realizat 

2) Elaborarea 

conceptului 

„Telefonul 

Copilului” 

(numărul 116) 

 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Consiliul 

Naţional pentru 

Drepturile 

Copilului 

Concept 

elaborat, adoptat 

şi  

implementat 

 

În anul 2013 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei a elaborat şi aprobat Regulamentul şi 

Standardelor minime de calitate privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă 

telefonică gratuită (ordinul MMPSF nr. 99/2013).  

Serviciul urmează a fi instituit în anul 2014, în 

acest sens fiind înaintate propuneri de planificare a 

surse financiare necesare în cuantum de 794,2 mii 

lei. 

Realizat partial 

3) Editarea de 

broşuri şi  

pliante care să  

familiarizeze 

consumatorii cu 

Anual 

 

 

 

 

Ministerul 

Economiei; 

Agenţia pentru 

Protecţia 

Consumatorilor; 

Număr de 

materiale 

informative 

editate şi 

distribuite 

MEC- Editarea broşurilor şi pliantelor  
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particularităţile 

calitative şi 

ecologice ale 

produselor şi 

serviciilor 

oferite  

şi să descrie 

modalităţile de 

protejare a 

consumatorilor 

împotriva  

produselor şi 

serviciilor 

necalitative sau 

periculoase 

 autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

4) Derularea 

unor acţiuni 

speciale 

(seminare, 

reuniuni etc.) în 

colaborare cu 

organizaţiile  

de consumatori, 

inclusiv de Ziua 

Mondială a 

Drepturilor 

Consumatorului 

Anual, în 

luna martie 

 

Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

acţiuni speciale 

desfăşurate; 

număr de 

participanţi 

Desfăşurarea întrunirilor, seminarelor, meselor 

rotunde, etc.: 

 Organizarea mesei rotunde cu prilejul Zilei 

Mondiale a Drepturilor Consumatorilor 

realizat 

5) Asigurarea 

accesibilităţii 

informaţiei 

privind 

drepturile 

consumatorului 

pentru 

persoanele cu 

dizabilităţi 

Permanent Ministerul 

Economiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei 

Număr de 

persoane cu 

dezabilităţi din 

mediul 

urban/rural 

informate 

 nerealizat 

55 Crearea  

premiselor 

de creştere a 

gradului de  

siguranţă 

Armonizarea cu 

legislaţia 

comunitară a 

reglementărilor 

tehnice din 

Anual Ministerul 

Agriculturii  

şi Industriei 

Alimentare 

Număr de acte 

normative 

promovate şi 

adoptate 

MAIA- În domeniul siguranţei alimentelor, pe 

parcursul anului 2013, Ministerul în conformitate 

cu Planul de Armonizare a Legislaţiei pentru anul 

2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1026 

din 28.12.2013 şi Ordinul Ministerului nr. 16 din 

realizat 
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alimentară 

prin 

armonizarea 

cadrului 

normativ cu 

legislaţia 

comunitară şi 

cu 

standardele 

Codex 

Alimentarius 

domeniul 

agroalimentar şi 

a normelor 

sanitar-

veterinare 

01.02.2013 în domeniul agroalimentar şi sanitar-

veterinar au fost elaborate 19 proiecte de acte 

normative (dintre care 10 au fost adoptate, 5 

remise la Guvern şi 4 în proces de promovare). 

Nr. proiectelor de acte legislative/normative 

elaborate 19; 

Nr. proiectelor de acte legislative/normative 

adoptate – 10; 

8. Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătăţii 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) încălcări depistate; 

e) campanii de informare desfăşurate; 

f) acces al pacienţilor la servicii medicale de calitate consolidat; 

g) evaluare realizată a accesului la servicii de sănătate al persoanelor de etnie romă, al persoanelor cu dezabilităţi şi al persoanelor infectate cu HIV/SIDA.  

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporirea 

accesului 

pacienţilor la 

servicii 

medicale de 

calitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dezvoltarea 

asistenţei 

medicale 

primare şi a 

asistenţei 

medicale 

comunitare 

(îngrijiri la 

domiciliu, 

îngrijiri paliative 

etc.) 

Anul 2014 Ministerul 

Sănătăţii; 

Compania 

Naţională de 

Asigurări  

în Medicină;  

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

instituţii 

medicale 

primare cu statut 

juridic autonom 

din localităţile 

rurale 

CNAM- Contracte de acordare a asistenţei 

medicale (de prestare a serviciilor medicale) în 

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă m CNAM- 

În anul 2013 au fost contractate 159 Centre de 

Sănătate autonome. 

Pentru pretarea serviciilor comunitare, paliative şi 

la domiciliu, în anul 2013 au fost contractaţi 150 

prestatori, inclusiv 8 – pentru îngrijiri paliative. 

edicală  încheiate 

realizat 

2) Examinarea 

practicii şi 

legislaţiei altor 

state privind 

oportunitatea 

instituirii 

expertizei 

medico-legale 

private 

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Studiu efectuat; 

număr de ţări 

examinate din 

perspectiva 

bunelor practici/ 

legislaţiei; după 

caz, 

amendamente la 

cadrul normativ 

elaborate 

Studiul a fost efectuat. În urma analizei practicii şi 

legislaţiei altor state privind expertiza medico-

legală au fost înaintate propuneri pentru 

definitivarea proiectului de lege privind expertiza 

judiciară, extrajudiciară şi statutul expertului 

judiciar. 

realizat 
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3) Evaluarea  

accesului la 

servicii de 

sănătate al 

persoanelor sub 

minimul de 

existenţă,  al 

persoanelor de 

etnie romă, al 

persoanelor cu 

dizabilităţi, al 

persoanelor  

infectate cu 

HIV/SIDA  

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Studiu efectuat; 

număr de 

beneficiari; 

număr de 

amendamente 

propuse; după 

caz, cadru 

normativ 

modificat  

Cu suportul Oficiului Înaltului Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului a fost evaluat accesul la 

servicii de sănătate al persoanelor de etnie romă, 

cu dizabilităţi sau infectate cu HIV/SIDA 

realizat 

4) Evaluarea 

accesului la 

servicii de 

sănătate al 

persoanelor fără 

domiciliu, al 

migranţilor şi 

apatrizilor, al 

persoanelor 

neasigurate 

medical etc. 

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Studiu efectuat; 

număr de   

beneficiari; 

număr de 

amendamente 

propuse; după 

caz, 

cadru normativ 

modificat 

Cu suportul Oficiului Înaltului Comisar ONU 

pentru Drepturile Omului a fost evaluat accesul la 

servicii de sănătate al persoanelor fără domiciliu, al 

migranţilor şi apatrizilor, al persoanelor 

neasigurate medical şi a altor categorii vulnerabile 

discriminării şi stigmatizării. 

realizat  

5) Elaborarea 

unui program 

naţional pentru 

sporirea 

numărului de 

persoane 

asigurate 

medical 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Sănătăţii Program 

elaborat; 

proporţia  

populaţiei care 

beneficiază de 

asigurarea 

obligatorie de 

sănătate în 

mediul 

urban/rural (în 

comparaţie cu  

anii precedenţi, 

începînd cu  

2010)  

 Nerealizat 
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57 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

respectării 

drepturilor 

persoanelor 

cu deficienţe 

mintale 

internate în 

instituţiile 

psihiatrice 

  

2) Prevenirea 

încălcării 

drepturilor 

persoanelor cu 

deficienţe 

mintale internate 

în instituţiile 

psihiatrice 

Permanent Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de vizite 

inopinate în 

instituţiile 

psihiatrice; 

număr de 

rapoarte 

elaborate şi 

publicate 

 

CpDOM- În perioada de raportare au fost 

efectuate 11 vizite preventive în instituţiile 

psihiatrtice (spitale de psihiatrie şi internate 

psihoneurologice): 

• 10 vizite preventive – în internatele 

psihoneurologice 

• 1 vizită preventivă – spital de psihiatrie 

Pe pagina web a CpDOM www.ombudsman.md au 

fost  plasate 3 rapoarte. 

MS- În anul 2013 au fost efectuate 2 vizite ale 

Centrului Pentru Drepturile Omului, 3 vizite a 

comisiilor internaţionale. 

Au fost elaborate  elaborate 2 rapoarte generale 

privind respectarea drepturilor pacienţilor în 

Spitalele de Psihiatrie. 

 

6) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

fezabilitatea  

implementării 

măsurilor de 

dezinstituţionali

zare a 

beneficiarilor 

internatelor 

psihoneurologic

e 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Finanţelor; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Studiu efectuat 

şi publicat 

MMPSF- Cu suportul OMS a fost realizat un 

studiu prin care s-a evaluat necesităţile individuale 

ale beneficiarilor internatelor psihoneurologice şi 

capacitatea instituţională a acestor instituţii. 

Totodată, a fost angajat un consultant naţional 

pentru dezvoltarea capacităţilor autorităţilor 

naţionale întru punerea în aplicare a Convenţiei 

ONU privind drepturile persoanelor cu disabilităţi . 

În acest context a fost creat un grup de lucru pentru 

dezinstituţionalizarea beneficiarilor instituţiilor 

date. 

Realizat partial 

8) Revizuirea 

standardelor de 

expertiză  

psihiatrică şi 

ajustarea lor la 

standardele 

internaţionale 

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii Regulament al 

serviciului de 

expertiză 

psihiatrică  

revizuit şi 

ajustat  

 realizat 

 

58 

 

 

 

 

 

Promovarea 

unui mod de 

viaţă sănătos 

în rîndul 

populaţiei 

 

1) Desfăşurarea 

campaniilor de 

informare 

referitoare la 

măsurile de 

prevenire şi 

Anual Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

număr de 

participanţi  

CNAM- La începutul lunii septembrie anul 2013, 

CNAM, împreună cu promotorii desemnaţi drept 

cîştigători, au demarat Campania naţională de 

comunicare şi sensibilizare „Promovarea modului 

sănătos de viaţă. Ediţia 2013”.  

Campanie care s-a axat, nemijlocit, şi pe 

CNAM- Campanii 

de informare 

desfăşurate 
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reducere a 

consumului de 

tutun şi alcool 

şi Sportului; 

Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină; instituţia 

publică naţională a 

audiovizualului 

Compania 

„Teleradio-

Moldova”; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

obiectivele stabilite în cadrul Planului de acţiuni 

pentru implementarea Programului Naţional 

privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016 

şi pe cele stabilite în cadrul Planului de acţiuni 

pentru implementarea programului naţional privind 

controlul alcoolului pe anii 2012-2020.  

În acest context, campania a inclus şi abordarea 

următoarei tematici (mesaj): 

1. Abandonarea obiceiurilor dăunătoare: consumul 

de alcool şi tutun în favoarea unor activităţi 

sănătoase. 

Mesajul respectiv a fost difuzat în cadrul 

Campaniei prin intermediul a 4 modalităţi: 

a) Campanie media de informare şi educare 

(machete în presa scrisă şi electronică (spot TV şi 

Radio, campanie media on-line şi SMS-sending);  

b) Organizarea acţiunilor şi evenimentelor publice 

pentru promovarea componentelor modului de 

viaţă sănătos (eveniment „Cursă de ciclism”, 

eveniment „Biofest 2013”, promovarea igienei 

personale şi alimentaţiei sănătoase, flash-moburi 

tematice axate pe mesajele campaniei, concurs 

naţional de desen pentru copii) pentru tot publicul-

ţintă în vederea promovării componentelor 

modului sănătos de viaţă. 

c) Elaborare, design, tipărire, plasament materiale 

promoţionale şi ilustrativ-informative (pliante, 

postere, steguleţe, tricouri, chipiuri, pixuri, 

covoraşe pentru mouse-PC, panotaj stradal, 

publicitate ecrane LED, publicitate interioară şi 

exterioară autocare,etc.) ; 

d) Instruirea cadrelor medicale şi nemedicale în 

materie de menţinere şi promovare a modului 

sănătos de viaţă, inclusiv elaborare şi tipar 

materiale didactice (Seminare de instruire pentru 

lucrătorii medicali/cadre didactice, Seminare de 

instruire pentru elevii claselor gimnziale/liceale) 

Campania în cauză s-a derulat pe perioada lunilor 

septembrie-decembrie 2013 şi vine a fi o 

continuare a „Campaniei naţionale de comunicare 

şi sensibilizare „Promovarea modului sănătos de 
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viaţă. Ediţia 2012””.  

Costul estimativ al campaniei constituie: cca 3,43 

mln. lei. 

ME- Ministerul Educaţiei a participat la elaborarea 

spoturilor informaţionale pentru campaniile 

antifumat şi antialcool. În cadrul instituţiilor de 

învăţămînt vocational/tehnic s-a implementat: 

- Programul naţional de promovarea a modului 

sănătos de viaţă pentru anii 2007 – 2015; 

- Programul naţional privind controlul tutunului 

pentru anii 2012-2016; 

- Strategia Naţională Antidrog; 

- Programul naţional privind controlul alcoolului 

pe anii 2012-2020 

S-au organiza 14 ateliere de lucru, 47 de şedinţe cu 

părinţii, 9 lecturi juridice. Au fost organizate 12 

concursuri ale eseurilor, 22 de mese rotunde. Au 

fost editate 3 buletine informative în cadrul 

instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate,  

peste 100 de ore educative unde au fost discutate 

teme a promovării modului sănătos de viaţă. Din 

01.09. 2012 se implementează cursului Decizii 

pentru un mod sănătos de viaţă în instituţiile de 

învăţămînt secundar profesional şi mediu de 

specialitate pentru elevii de la anul I, circa 18.000 

de elevi. În instituţiile de învăţămînt superior au 

fost organizate expoziţii în cadrul a 7 universităţi, 

mese rotunde în  8 instituţii de învăţămînt superior, 

lecţii publice – 10 instituţii. 

TELERADIO- În emisiunile tematice şi blocurile 

de ştiri din  lumea sportului realizate de către 

Direcţie Sport Radio/TV, în transmisiuni realizate 

în direct 

1. Din categoria subiectelor filmate cu caracter 

operativ notificăm:                                                                                                                        

a) Activitatea clubului de alergări „Express”, care 

recent a împlinit 25 de ani de la fondare. Profiluri 

de entuziaşti ai alergărilor, membri ai clubului, cu 

scop de fortificare a sănătăţii, dar şi de propagare a 

modului sănătos de viaţă.                                                                          

b) Crosuri de masă cu prilejul deschiderii şi 
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închiderii sezonului sportiv de vară.                         

( primăvara şi toamna ). Reportaje din sălile de 

bodybilding, aerobică, săli de reconfortare, unde 

sunt practicate în exclusivitate exerciţii de 

întremare.                                                                           

c) Sportul împotriva fumatului. Reportaje de la 

acţiuni desfăşurate de organizaţii de stat şi 

nonguvernamentale.  

 

2. Rubrici şi emisiuni tematice                                                              

a )Sportul la sat. Rubrici permanente la Radio şi 

TV. Relatări prin telefon de la corespondenţii 

speciali de pe loc, invitaţi în studio ( primari, 

organizatori, entuziaşti ai mişcării sportive în 

mediul rural ). 

 b)Emisiuni tematice „Săptămâna sportivă”, 

„Metronom”. Abordarea aspectelor extinderii şi 

dezvoltării sportului pentru toţi, abordarea 

problemelor ce tin de infrastructură, construcţii şi 

instalaţii sportive în spaţiul urban şi sătesc.  

 

3. Ediţii speciale                                                                                       

a) Ziua mondială olimpică. Reportaje în direct la 

Radio şi TV de la manifestările consacrate 

evenimentului din Piaţa Marii Adunări Naţionale.                                                                                    

c)Deschiderea sezonului sportiv  de vară. 

Spartachiada jurnaliştilor sportivi.                                                                      

 

4. Campania socială „O masă de tenis pentru 

şcoala ta”. Concurs pentru premiile „Teleradio-

Moldova”.                                                               

Cea mai mare acţiune ( ca şi concept , durată 

calendaristică) a Direcţiei Sport Radio /TV în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul 

Tineretului şi Sportului. O acţiune cu caracter 

practic şi de propagandă a modului sănătos de viaţă 

în toate păturile societăţii, dar în special adresată 

tinerei generaţii în creştere, sportului şcolăresc, 

dotării cu echipament a gimnaziilor şi liceelor din 

ţară cu echipament sportiv. Această campanie a 

început de Ziua Independenţei, la 28 august 2013 
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şi va finaliza cu Gala Finală, pentru premiile TRM 

şi transmisă în direct la 30 aprilie de la orele 11.00 

până la 15.00. Campania se bucură de o mare 

popularitate şi până în prezent în mediul şcolăresc 

din ţară au fost donate 75 de mese de tenis. În 

procesul campaniei este încadrată întreaga 

componenţă a Direcţiei. 

2) 

Implementarea 

unor programe 

informaţionale, 

culturale şi 

ştiinţifice  

despre daunele  

consumului  

de alcool, ale 

consumului ilicit  

de droguri şi  

de alte substanţe 

psihotrope 

asupra persoanei 

şi asupra întregii 

societăţi 

Permanent Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Tineretului  

şi Sportului; 

Ministerul Culturii; 

instituţia publică 

naţională a 

audiovizualului 

Compania 

„Teleradio-

Moldova 

Număr şi tip de 

programe 

implementate; 

număr de 

beneficiari 

ME- În cadrul instituţiilor de învăţămînt superior 

s-au desfăşurat 5 cursuri, 5 întîlniri cu specialiştii 

de la Centrul de Narcologie, au fost înfiinţat 4 

cabinete de consiliere anonimă a tinerelor. 

Beneficiază toţi studenţii din aceste instituţii. 

MC- În instituţiile de învăţămînt artistic, tematica 

respectivă a fost abordată  la orele de diriginâţie, la 

adunările părinţilor,în cadrul  meselor rotunde şi 

desbaterilor au fost invitaţi specialişti de Centrul 

de medicină preventivă.În bibliotecile instituţiilor 

au fost expuse panouri cu publicaţiile respective, 

expoziţii de caricatură etc. 

MC-80% 

3) Evaluarea 

accesibilităţii, 

disponibilităţii 

şi calităţii 

serviciilor 

medicale, 

precum şi a 

nivelului de 

cunoştinţe şi a 

deprinderilor 

practice ale 

furnizorilor de 

servicii 

medicale, prin 

intermediul 

chestionarelor şi 

anchetelor 

Anul 2013 Ministerul Sănătăţii 

 

Raport de 

evaluare a 

calităţii 

serviciilor 

medicale 

realizat;   

număr de 

persoane din 

mediul urban/ 

rural 

chestionate; 

număr de 

furnizori de 

servicii  

medicale 

evaluaţi; număr 

de încălcări 

depistate; număr 

 rerealizat 
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de beneficiari 

59 Sporirea 

accesului 

persoanelor 

la servicii 

medicale 

asigurate 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

despre serviciile 

de sănătate 

garantate, 

precum şi 

despre drepturile 

şi obligaţiile 

beneficiarilor în 

sistemul 

asigurării 

obligatorii de 

asistenţă 

medicală 

 

Anual Compania 

Naţională de 

Asigurări în 

Medicină; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

 

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

număr de 

beneficiari 

CNAM- Campania de comunicare despre 

drepturile şi obligaţiile beneficiarului în cadrul 

SAOAM Poliţa medicală – servicii de sănătate 

garantate, planificată în perioada 01 octombrie – 

25 decembrie 2013, a avut caracterul de acţiuni 

combinate de comunicare tip ATL şi BTL, printre 

care tehnicile:  face to face – cu realizarea 

activităţilor de informare a clientelei CNAM „Ziua 

uşilor deschise”; sesiuni de instruire pentru 

angajaţi şi angajatori în cadrul instituţiilor, 

organizaţiilor cu cea mai mare pondere de plată în 

FAOAM „Beneficiarul în SAOAM”; organizarea 

ciclului de offline-uri cu decidenţii din sistemul de 

sănătate cu jurnaliştii „100 de întrebări pentru  

sistemul de sănătate”; distribuirea în cadrul 

instituţiilor medico-sanitare şi farmacii, oficiile 

Poşta Moldovei şi primării a Ghidurilor 

beneficiarului în SAOAM şi Ghidului de utilizare a 

poliţelor medicale la cinci nivele de asistenţă 

medicală şi a medicamentelor compensate; 

activităţi de social-media pe reţeaua Facebook a 

CNAM; acţiuni media - cu emisiuni TV şi radio, 

materiale jurnalistice în presă naţională şi locală, 

difuzarea la nivel naţional şi local a spoturilor 

radio şi TV.  

Campania a demarat pe 1 ianuarie 2013 cu 

activităţile de comunicare în mass-media 

electronică. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie  

2013, conform contractului de achiziţii semnat 

între CNAM şi IPNA „TeleradioMoldova”, au fost 

plasate în emisie spoturi publicitare TV şi radio, 

fiecare în volum de 79, 67 min. Durata în ambele 

cazuri a spoturilor a fost de 30 sec. şi 20 sec.  

Totodată, în lunile ianuarie – decembrie, au fost 

realizate 45 de rubrici TV (225 min), în cadrul 

emisiunii Accente Economice, la TRM şi 30 de 

rubrici Pastila CNAM (450 min) în cadrul 

emisiunii Radio Matinal, la radio Moldova 1. 

Rubricile răspund obiectivelor specifice de 

informare a publicului despre serviciile acoperite 

CNAM-  

Campanii de 

informare 

desfăşurate 



 202 

din contul poliţei de AOAM, volumul şi 

complexitatea acestora la toate tipurile de asistenţă 

medicală, lista de medicamente integral şi/sau 

parţial compensate, modalitatea de utilizare a 

poliţei medicale, modalitatea de a schimbare a 

instituţiei medico-sanitare şi/sau a medicului de 

familie, etc.  

Produsele audiovizuale au fost incluse în grila de 

emisie a posturilor în prime-time, pentru fiecare 

luni, ora 19.55 la TV şi 07.30 la radio. Durata 

medie a unui reportaj TV este de 2 - 5 min. şi a 

unui reportaj radio de 13 - 15 min. Protagoniştii 

rubricilor au fost colaboratorii CNAM, 

reprezentanţi ai instituţiilor medico-sanitare 

încadrate în SAOAM şi ONG-urilor de profil.   

Un alt instrument al campaniei ţine de distribuirea 

materialelor tipărite în cadrul acţiunilor BTL, în 

perioada 1 octombrie - 25 decembrie 2013. Pentru 

prima dată CNAM, alături de Clubul ProSănătate a 

organizat un ciclu de Offline-uri cu jurnaliştii 

pentru decidenţii din sistemul de sănătate.  

Din sursele fondului de administrare au fost 

tipărite următoarele materiale informative: 

- Set de pliante informative (unu) realizat în 

tehnica benzii desenate pentru grupurile de 

beneficiari ai reţetelor pentru medicamentele 

compensate conform  categoriilor de compensare 

integrală şi parţială (20 000 buc);  

- Seturi de pliante informative (cinci) realizate în 

tehnica benzii desenate pentru beneficiarii 

SAOAM în care sunt expuse modalităţile de 

utilizare corectă şi greşită a poliţei de AOAM 

precum şi regulile de comportament în cadrul a 

cinci tipuri de asistenţă medicală (Asistenţa 

medicală urgentă prespitalicească AMU – 20 000, 

asistenţa medicală primară  AMP  - 20 000 buc, 

asistenţa medicală specializată de ambulatoriu 

AMSA – 20 000 buc, asistenţa medicală 

spitalicească AMS – 20 000 buc, serviciile de 

înaltă performanţă SIP – 20 000 buc).  

- Broşura Ghidul beneficiarului în SAOAM (60 
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000) este o lucrare complexă în volum de 28 pag. 

realizat într-un format A 5. La  elaborarea lui au 

colaborat angajaţii CNAM şi manageri ai IMS 

contractate, reprezentanţi ai mediului academic. 

Ghidul conţine capitolele cu întrebări şi răspunsuri 

despre cum funcţionează SAOAM; cum sunt 

repartizaţi banii în SAOAM; în ce categorie de 

plătitori se încadrează fiecare contribuabil al 

SAOAM; ce este Programul unic; cum beneficiem 

de serviciile medicale conform Programului unic; 

cum ne înregistrăm la medicul de familie; cum 

verificăm înregistrarea la medicul de familie; ce 

sunt medicamentele compensate în cadrul 

SAOAM; sunt oare medicamentele compensate 

accesibile şi de calitate; ce trebuie să faci dacă nu 

ai încredere în calitatea serviciilor medicale; cum 

să nu dublăm plăţile în SAOAM; CNAM 

recomandă – e mai eficient să previi decât să 

tratezi; datele de contact ale CNAM. 

Rezultatul cantitativ al Campaniei 

BTL: 

Acţiuni – 180 realizate de către angajaţii CNAM în 

colaborare cu lucrătorii medicali, ONG-urile locale 

de profil, reprezentanţii mass-media; 

Nivel de acoperire populaţional – 10 000 de 

persoane; 

Nivel de acoperire geografic – 32 de raioane; 

Instituţii/agenţi economici – 68; 

Instituţii medico-sanitare contractate – 64; 

ONG – 4; 

APL – 12. 

 

ATL: 

Presa scrisă de nivel naţional şi local: 32 materiale 

plătite, 104 materiale realizate în urma acţiunilor 

BTL; 

Presa electronică de nivel naţional şi local: la TV 

în urma acţiunilor BTL (emisiunile „Bună 

dimineaţa”, „Accente economice”, „Mesager” – 

Moldova 1; „Ţara lui Dogaru”, „Publika report”, 

„Publika news”, „День за днем”, buletine de ştiri -  
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Publika TV; ”Prima oră”, „Primele ştiri”, „Sinteza 

săptămânii” – Prime TV; „Deşteptarea”, „Acasă 

devreme”, „Deşteptarea de dimineaţă” – Jurnal 

TV; buletine de ştiri -  TV7, Canal 3, 2 Plus, PRO 

TV, TVC 21, Aici TV, EuroTV; „Утро на СТС” – 

СТС), la radio (buletine de ştiri - Radio Moldova 

1, Radio Noroc, Radio Chişinău, Jurnal FM, Radio 

Orhei,Vocea Basarabiei, Europa Liberă).  

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie  2013, 

conform contractului de achiziţii semnat între 

CNAM şi IPNA „TeleradioMoldova”, au fost 

difuzate spoturi publicitare TV în volum de 20, 67 

min. şi radio - 20,67 min. Durata de 20 sec. Pentru 

ambele cazuri. Totodată, în lunile octombrie - 

decembrie au fost realizate 10 de rubrici TV (50 

min), în cadrul emisiunii Accente Economice, la 

TRM şi 6 de rubrici Pastila CNAM (90 min) în 

cadrul emisiunii Radio Matinal, la radio Moldova 

1. Rubricile răspund obiectivelor specifice de 

informare a publicului despre serviciile acoperite 

din contul poliţei de AOAM, volumul şi 

complexitatea acestora la toate tipurile de asistenţă 

medicală, lista de medicamente integral şi/sau 

parţial compensate, modalitatea de utilizare a 

poliţei medicale, modalitatea de a schimbare a 

instituţiei medico-sanitare şi/sau a medicului de 

familie, etc.  

Produsele audiovizuale au fost incluse în grila de 

emisie a posturilor în prime-time, pentru fiecare 

luni, ora 19.55 la TV şi 07.30 la radio. Durata 

medie a unui reportaj TV este de 2 - 5 min. şi a 

unui reportaj radio de 13 - 15 min. Protagoniştii 

rubricilor au fost colaboratorii CNAM, 

reprezentanţi ai instituţiilor medico-sanitare 

încadrate în SAOAM şi ONG-urilor de profil.   

Portaluri de ştiri on line: 132 de materiale în urma 

acţiunilor BTL pe unimedia.md, jc.md, diez.md, e-

sanatate.md, noi.md, allmoldova.md, adevărul.md, 

publika.md, ipn.md, evz.md, epresa.md, 

ziarulnational.md, abcnews.md, etc. 

9. Asigurarea dreptului la protecţie socială 
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Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) standarde minime de calitate elaborate pentru serviciile de asistenţă socială adresate adulţilor; 

d) venit lunar minim garantat pentru familiile defavorizate asigurat; 

e) implicarea asigurată şi garantată a asociaţiilor persoanelor cu dezabilităţi în elaborarea politicii de stat în domeniul de referinţă; 

f) regulament cu privire la evidenţa, modul de repartizare şi utilizare a locuinţelor sociale elaborat. 

60  

Eficientizare

a sistemului 

de servicii 

sociale 

pentru toate 

categoriile de 

beneficiari 

de asistenţă 

socială 

3) Asigurarea 

unui venit lunar 

minim garantat 

pentru familiile 

defavorizate 

prin acordarea 

ajutorului social 

stabilit în 

funcţie de 

venitul global 

mediu lunar al 

fiecărei familii 

 

 

 

Permanent 

Ministerul  Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Finanţelor; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

familii 

beneficiare 

MF- În transferurile de la bugetul de stat bugetului 

asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 pentru 

plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada 

rece a anului au fost executate mijloace financiare 

în sumă de 311,9 mil.lei. Pentru anul 2014, în acest 

scop, au fost aprobate mijloace financiare în sumă 

de 571,9 mil.lei. 

 

MMPSF- Numărul beneficiarilor de ajutor social 

2013: 

Ianuarie - 33514 

Februarie - 34,847 

Martie - 37150 

Aprilie - 38784 

Mai - 36379 

Iunie - 30670 

Iulie - 29011 

August - 27277 

Septembrie - 25183 

Octombrie - 22174 

Noiembrie - 21128 
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Asigurarea 

dreptului la 

protecţie 

socială 

pentru 

persoanele 

asigurate 

 

 

 

 

 

 

1) 

Perfecţionarea 

cadrului 

normativ pentru 

asigurarea 

funcţionării 

eficiente a 

sistemului  

de asigurări  

sociale  

de stat 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Cadru normativ 

elaborat şi 

adoptat; sistem 

de asigurări 

eficient 

implementat; 

număr de 

beneficiari 

Au fost aprobate: Legea pentru modificarea art. 

561 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind 

pensiile de asigurări sociale aprobată de Parlament 

la 23 decembrie 2013 (nu a fost publicată în 

Monitorul Oficial) Au fost elaborate: proiectul 

Legii bugetului de asigurări sociale de stat pentru 

anul 2014; proiectul de lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.289-XY din 22 iulie 2004 

privind indemnizaţiile pentru incapacitate 

temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale care preconizează majorarea stagiului de 

cotizare necesat pentru stabilirea dreptului la 

prestaţii de asigurări sociale de la 3 luni din 

realizat 
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ultimele 12 luni, la 9 luni din ultimele 24 de luni şi 

modificarea integrală a articolului ce prevede baza 

de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale.    

2) Elaborarea 

unui mecanism 

care să asigure o 

relaţie de 

dependenţă 

directă între 

suma prestaţiilor 

de asigurări 

sociale şi 

contribuţiile 

achitate şi 

stagiul de 

cotizare 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Mecanism 

elaborat şi 

implementat; 

cadru normativ 

elaborat şi 

adoptat; număr 

de beneficiari 

Adoptarea la 23 decembrie 2013 a Legii nr. 

332 ce a operat modificări la modul de 

stabilire a dreptului la indemnizații pentru 

incapacitate temporară de muncă și calculul 

mărimii acesteia. Astfel, in vederea realizării 

acțiunii respective a fost majorată perioada 

care se va lua în calcul la stabilirea mărimii 

indemnizației (de la 6 la 12 luni). Acest lucru 

va asigura o dependență directă între 

contribuțiile de asigurări sociale achitate și 

plățile promise sub formă de indemnizații. 

Altfel spus, persoana asigurată care pe 

parcursul ultimelor 12 luni a achitat contribuții 

sociale dintr-un venit mai mare, va beneficia, 

într-un final, de mărime majorată a prestației. 

De asemenea, de menționat proiectul 

elaborat de MMPSF ce vizează modificări 

la Legea nr.156 privind pensiile de asigurări 

sociale. În speță, acestea prevăd unificarea 

normelor de asigurare cu pensii pentru unele 

categorii de cetăţeni (deputați, membri ai 

Guvernului, funcționari publici, aleși locali) la 

principiile generale de asigurare cu pensii. 

Cuantumul beneficiului total obţinut de aceste 

categorii de cetăţeni va reprezenta suma dintre 

pensia calculată în condiţii generale reieșind 

din contribuțiile achitate în BASS şi 

suplimentul de stat. 
 

Realizat 

3) Elaborarea şi 

aprobarea 

metodologiei de 

stabilire a 

dizabilităţii şi a 

capacităţii de 

muncă 

Anul 2013 Ministerul  Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul Sănătăţii 

Metodologie 

elaborată, 

aprobată şi 

implementată 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23 ianuarie 

2013 ”Cu privire la determinarea dizabilităţii şi 

capacităţii de muncă” a fost aprobat Structura şi 

Regulamentul de activitate a  Consiliului Naţional 

pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de 

Muncă, precum şi Instrucţiunea privind modul de 

determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă. 

realizată 
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Ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei şi Ministrului Sănătăţii, nr. 12/70 din 

28.01.2013, Cu privire la aprobarea criteriilor de 

determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă 

la persoanele adulte; 

4) Implicarea 

asociaţiilor 

persoanelor cu 

dizabilităţi în 

elaborarea 

politicilor de 

stat în domeniul 

de referinţă 

Permanent Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de 

seminare şi 

ateliere de lucru 

organizate; 

număr de 

persoane cu 

dezabilităţi 

implicate 

În procesul de elaborare şi modificare a legislaţiei 

în domeniu, ministerul a consultat cu asociaţiile 

obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi (circa 9 

asociaţii obşteşti active din domeniu) proiectele de 

acte normative şi legislative (5 proiecte). Au fost 

organizate circa 10 şedinţe de lucru cu participarea 

reprezentanţilor asociaţiilor obşteşti active din 

domeniu. 

realizat 

5) Lansarea în 

toate raioanele 

republicii a 

săptămînii sub 

genericul „Toţi 

diferiţi – toţi 

egali” 

Anual, în 

luna 

decembrie 

Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul Culturii; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

acţiuni realizate; 

categorii şi 

număr de 

beneficiari 

În contextul consemnării Zilei Internaţionale a 

Persoanelor cu Dizabilităţi – 3 decembrie, prin 

Ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi 

familiei, nr.  178 din 07.11.2013 a fost aprobat 

Programul de acţiuni consacrate consemnării Zilei 

Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi. 

realizat 

62 

 

Asigurarea 

dreptului la 

locuinţe 

sociale 

1) Elaborarea şi 

promovarea 

regulamentului 

cu privire la 

evidenţa, modul 

de repartizare şi 

utilizare a 

locuinţelor 

sociale 

Anii 

2013–2014 

  

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Regulament 

elaborat şi 

adoptat; rapoarte 

privind 

monitorizarea 

modului de 

repartizare şi 

utilizare 

realizate  

şi publicate 

Regulamentul cu privire la evidenta, modul de 

repartizare si utilizare a locuintelor sociale se afla 

in curs de elaborare, care va fi aprobat dupa 

adoptarea legii cu privire la locuinte. Proiectul in 

cauza se afla spre examinare in Parlament. 

Actiune realizata 

partial 

63 

2) Elaborarea 

standardelor 

pentru locuinţele 

sociale 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale şi 

Construcţiilor 

Standarde 

elaborate;  

număr de 

locuinţe 

evaluate 

conform 

 nerealizat 
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standardelor 

raportat la  

numărul total de 

locuinţe 

10. Asigurarea dreptului la un mediu sănătos 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

b) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

c) drept la apă şi sanitaţie asigurat; 

d) sisteme construite de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor reziduale; 

e) sistem informatic constituit de monitorizare a mediului. 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

dreptului la 

apă  

şi sanitaţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inventarierea 

surselor 

subterane de apă 

potabilă şi 

controlul 

calităţii acesteia 

Permanent Ministerul 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe  

a Moldovei 

Raport anual de 

evaluare şi  

reevaluare a 

rezervelor de 

apă subterană 

realizat şi 

publicat; număr 

de localităţi în 

care s-a efectuat 

inventarierea 

calităţii apelor 

subterane 

MM- A continuat colectarea datelor pentru 

Sistemul geoinformaţional care  va fi prezentat în 

semestrul I, 2015. 

A fost elaborat şi finalizat raportul cu privire  la 

reevaluarea rezervelor exploatabile ale apelor 

subterane din mun. Chişinău, iar pentru a fi 

accesibilă instituţiilor interesate urmează să fie 

aprobate rezervele de ape subterane  într-o şedinţă 

ulterioară a Comisiei de stat pentru rezervele de 

substanţe minerale utile larg răspîndite. 

realizare 

2) Monitoringul 

apelor subterane 

în vederea 

protecţiei lor 

împotriva 

poluării şi 

epuizării, precum 

şi a utilizării lor 

raţionale 

 

Permanent Ministerul 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe  a Moldovei 

Raport anual de 

evaluare realizat  

şi publicat; 

coraport în % 

între apele 

poluate şi 

nepoluate, grad   

de poluare; 

număr de 

localităţi 

monitorizate 

MM- Au fost colectate date privind monitoringul 

apelor subterane. La moment datele sunt prelucrate 

şi rezultatele monitoringului vor fi prezentate la 

finele lunii februarie 2014 

realizare 

3) Construcţia şi 

reconstrucţia 

sistemelor de 

alimentare cu 

apă, de 

canalizare şi de 

Anii 

2013–2014 

 

 

Ministerul 

Mediului; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

instalaţii 

reabilitate; 

lungimea 

reţelelor 

reabilitate 

MM- În cadrul proiectului „Program de dezvoltare 

a companiilor de apă din Republica  Moldova” au 

fost costruite/reabilitate 312 km de reţele 

aprovizionare cu apă şi 36 km de reţea de 

canalizare în satele Cazaclia, Tomai şi Beşghioz 

din raionul Ceadîr Lunga, în or. Hînceşti şi satele 

In curs de realizare 
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epurare a apelor 

reziduale 

Fîrlădeni, Bozieni, Buţeni, Logăneşti, Mereşeni din 

raionul Hînceşti şi în satele Lunga şi Mărculeşti 

din raionul Floreşti. În rezultat 10248 de 

gospodării (respectiv 35860 cetăţeni) au beneficiat 

de acces la apă potabilă şi 919 gospodării 

(respectiv 3210 cetăţeni) au benefiat de servicii de 

canalizare; 

In cadrul Proiectului Naţional de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare au fost realizate următoarele 

activităţi:  

• Soluţii de tratare a apei în satele Colibaşi şi 

Văleni, r-nul Cahul  

• Reabilitarea Reţelelor de Aprovizionare cu 

Apă şi Canalizare, a Staţiei de Pompare Principale 

şi 2 Staţii de Pompare a Apelor Uzate şi a Staţiei 

de Clorinare din Căuşeni (5 km reţele de 

aprovizionare cu apă şi 1 km reţea de canalizare) 

• Reabilitarea reţelelor de aprovizionare cu 

apă în oraşul Cahul (10,84 km) procurarea 

sistemului SCADA pentru RAC Cahul, procurarea 

unui set de pompe la SP5 şi SEAU Cahul  

• Reabilitarea reţelelor de aprovizionare cu 

apă în oraşul Ungheni (4,7 km reţele de 

aprovizionare cu apă şi 2,4 km reţele de canalizare 

) 

• Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu 

apă în satul Sărata Nouă, r-nul Leova (13,78 km, 

instalarea unui transformator de presiune, reţele de 

electricitate 524m (0,4 Kw) şi 510 m (10 Kw), 

procurarea a două rezervoare de apă pentru (2x 50 

m3) şi soluţii de tratare a apei  

• Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu 

apă în satul Sănătăuca, r-nul Floreşti (15 km, 

lichidarea a 3 sonde, forarea a 3 sonde, instalarea a 

2 rezervoare de apă – 200 m3, 2 instalaţii 

bactericide) 

• Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu 

apă în satul Năvîrneţ, r-nul Făleşti (23,70 km, 

instalarea a 2 rezervoare de apă - 150 m3, 

construcţia unei staţii de pompare, 3 instalaţii 

bactericide) 
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• Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu 

apă în satul Zahorna, r-nul Şoldăneşti (10,59 km, 

reabilitarea unei sonde, instalarea a 2 rezervoare – 

50 m3, 2 instalaţii bactericide) 

• Reabilitarea sistemului de aprovizionare cu 

apă în satul Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni (41,01 

km, reabilitarea a 4 sonde, construcţia a 2 

rezervoare – 125 m3, instalaţie de dezinfectare a 

apei) 

• Supravegherea lucrărilor de construcţii in 3 

oraşe şi localităţile rurale beneficiare 

• Elaborarea proiectului tehnic pentru 

instalaţiile de tratare a apei în Colibaşi, Văleni şi 

Sărata Nouă, şi ajustarea proiectului tehnic pentru 

staţia de pompare a apei din satul Năvîrneţ 

• Construcţia, reabilitarea şi înlocuirea 

echipamentului la sistemele de aprovizionare cu 

apă şi canalizare din 6 oraşe din Moldova: Lot 2 - 

Procurarea echipamentului mecanic şi electric 

pentru Staţiile de Pompare din oraşele Cahul, 

Floreşti şi Ungheni; şi Lot 3 - Construcţia 

sistemelor de aprovizionare cu apă şi Staţiilor de 

Pompare în oraşele Bălţi, Căuşeni şi Orhei.          

• Elaborarea proiectului tehnic pentru 

Construcţia SEAU Orhei, elaborarea 

Documentelor de Licitaţie şi Supravegherea 

lucrărilor de construcţie (contract implementat 

iniţial în cadrul Proiectului Dezvoltării Regionale 

şi Protecţiei Sociale din Moldova – co-finanţat din 

PNAAC 2013) 

4) Interpretarea, 

evaluarea 

conceptului 

„dreptul la apă” 

sub aspectul 

unui drept 

fundamental 

Anii 

2013–2014 

Academia de 

Ştiinţe a Moldovei 

Studiu realizat; 

dezbateri 

publice 

desfăşurate; 

articole 

publicate 

 nerealizat 

5) Informarea 

populaţiei cu 

privire la 

măsurile de 

Anual Ministerul 

Mediului; 

autorităţile 

administraţiei 

Număr de 

acţiuni de 

informare 

realizate; rata în 

MM- În cadrul acţiunii naţionale „Săptămîna 

apelor  curate „Apa izvorul vieţii” s-au amenajat 

25270 fîntîni şi 5278 izvoare în toată ţara, precum 

şi zonele de protecţie a acestora. Cele mai bune 

realizata 



 211 

îmbunătăţire a 

calităţii apei 

potabile 

publice locale % a populaţiei 

informate din 

mediul 

urban/rural 

rezultate au fost obţinute de r-nul Şoldăneşti - 5609 

fîntîni/118 izvoare, mun. Chişinău - 3202/65 

izvoare, r-nul Ocniţa 2193 fîntîni/36 izvoare, r-nul 

Nisporeni – 1278 fîntîni/77 izvoare, r-nul 

Donduşeni – 5242 fîntîni, r-nul Călăraşi - 2525 

fîntîni. 

În cadrul acţiunii naţionale „Rîu curat de la sat la 

sat” au fost salubrizate  peste  920,938  km de rîuri 

şi rîuleţe fără nume.   

Au fost organizate campanii de informare: Ziua 

Mondială a Apelor (22 martie 2013), Ora Planetei 

(30 martie 2013), Ziua Nistrului (28 mai 2013), 

Ziua Mondială a Mediului - 45 ani (5 iunie 2013), 

Ziua Dunării (29 iunie 2013).   

 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prin 

Decizia nr.146 din 12 septembrie 2013, cu privire 

la mediatizarea unei campanii sociale, a 

recomandat radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia 

Republicii Moldova difuzarea, în orele de maximă 

audienţă, a spotului social „Iubeşte-ţi rîul”, pentru 

a informa opinia publică despre desfăşurarea 

festivalului, şi, totodată, pentru a atrage atenţia 

populaţiei asupra stării ecologice a rîului Bîc. 

65 Management

ul integrat al 

deşeurilor şi 

al 

substanţelor 

chimice 

toxice 

Depozitarea 

controlată şi 

distrugerea 

deşeurilor şi a 

substanţelor 

chimice toxice, 

remedierea 

solurilor 

poluate, inclusiv 

implementarea 

Acordului dintre 

Guvernul 

Republicii 

Moldova şi 

Organizaţia 

pentru 

Întreţinere şi 

Anul 2013 Ministerul 

Mediului; 

Ministerul Apărării; 

Ministerul 

Agriculturii şi 

Industriei 

Alimentare; 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Afacerilor  

  Interne;  autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Cantităţi de 

deşeuri şi 

substanţe 

chimice toxice 

acumulate, 

păstrate în 

depozite şi 

distruse; 

suprafaţa 

solurilor 

remediate 

MAI-  

În conformitate cu prevederile pct. 9 al Hotărîrii 

Guvernului nr. 1543 din 29.11.2002 „Cu privire la 

măsurile suplimentare pentru depozitarea 

centralizată şi neutralizarea pesticidelor 

inutilizabile şi interzise”, responsabil de 

managementul integrat al deşeurilor şi al 

substanţelor chimice toxice este Ministerul 

Apărării al RM.  

Totodată, informăm că pe parcursul anului 2013, 

solicitări de asistenţă din partea Ministerului 

Apărării nu au parvenit. 

MM- Ministerul Mediului a cofinanţat cu 325 mii 

de euro proiectul „NATO/PpP-OSCE/ENVESC 

privind distrugerea pesticidelor şi produselor 

chimice periculoase în Republica Moldova”. 

Scopul proiectului este reambalarea, evacuarea şi 

 

Realizat 
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Aprovizionare a 

Alianţei Nord-

Atlantice 

(NAMSO) 

privind 

distrugerea 

pesticidelor şi 

produselor 

chimice 

periculoase în 

Republica 

Moldova 

distrugerea peste hotare a pesticidelor inutilizabile 

şi interzise de pe teritoriul RM. Ca rezultat al 

prieictului au fost evacuate din raioanele Taraclia 

şi Ialoveni 279,08 tone de stocuri de pesticide, 

dintre care circa 263,03 tone au fost distruse peste 

hotare. 

A fost finalizată realizarea fazei I a proiectului 

„Reducerea riscurilor de mediu cauzate de 

pesticide în Moldova”, finanţat de către Agenţia 

Cehă pentru Dezvoltare. Au fost evacuate şi 

distruse peste hotare 200 tone de pesticide, ambalaj 

şi sol puternic contaminat din raioanele Căuşeni, 

Ocniţa şi Cantemir. 

Concomitent, au fost efectuate activităţile 

organizatorice de punere în aplicare a fazei II a 

proiectului „Reducerea riscurilor de mediu cauzate 

de pesticide în Moldova - II”, care prevăd 

reambalarea, evacuarea peste hotare şi distrugerea 

a 250 tone de pesticide din patru depozite centrale 

raionale - Sîngerei (r-l Sîngerei), Onişcani (r-l 

Călăraşi), Pelivan (r-l Orhei) şi Păpăuţi (r-l 

Rezina).  

În cadrul proiectului „Eliminarea pesticidelor 

periculoase din Regiunea Transnistreană a 

Moldovei”, finanţat de OSCE, au fost reambalate 

103 tone de pesticide inutilizabile şi interzise, din 

care 50 tone de pesticide au fost deja evacuate şi 

distruse peste hotare.  

A fost aprobat pentru finanţare din sursele 

Fondului Ecologic Naţional proiectul „Eliminarea 

stocurilor de pesticide inutilizabile şi interzise cu 

riscuri majore”, care prevede reambalarea, 

evacuarea şi distrugerea a 200 tone de pesticide 

lichide, ambalaj şi sol puternic contaminat din 12 

depozite centrale raionale. 

Magr- 

Magr- Nr.depozitelor centralizate de stocare a 

pesticidelor inutilizabile şi interzise – 15. 

 

Nr. depozitelor de păstrare a produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor  – 433; 



 213 

 

Nr. depozitelor pentru care au fost eliberate 

autorizaţii de funcţionare – 286. 

 Întru executarea obiectivului dat, au fost executate 

următoarele măsuri: 

1) Depozitarea controlată a produselor de uz 

fitosanitar şi a fertilizanţilor este asigurată de 

inspectorii subdiviziunilor raionale/municipale ale 

Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.  

Conform situaţiei la 31 decembrie 2013 în teritoriu 

există şi sunt luate la evidenţă 433 depozite de 

păstrare a produselor de uz fitosanitar şi a 

fertilizanţilor inclusiv, 80 depozite de tip şi 353 

adaptate. Pe parcursul anului 2013 s-au utilizat 286 

depozite pentru care au fost eliberate autorizaţii de 

funcţionare. Controlul asupra respectării cerinţelor 

de depozitare sunt verificate de comisia mixtă 

instituită din reprezentanţi ai structurilor de mediu, 

sănătate şi agricultură (297 controale planificate). 

2) Referitor la depozitarea controlată a pesticidelor 

inutilizabile şi interzise informăm că, actualmente, 

pe teritoriul republicii sunt amplasate 15 depozite 

centralizate de stocare a pesticidelor inutilizabile şi 

interzise în care sunt depozitate 1500 tone 

pesticide. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1543 

din 29.11.02 paza depozitelor este asigurată de Î.S. 

„Servicii pază” a MAI cu finanţare de la bugetul de 

stat (3,2 mln. lei/anual). 

3) Remedierea terenurilor contaminate cu pesticide 

este planificată pentru realizare în cadrul 

proiectului NATO (etapa a IV-a) după evacuarea şi 

distrugerea stocurilor de pesticide inutilizabile şi 

interzise, aflate în depozitele din raza 

raioanelor/municipiilor. 

4) Întru implementarea activităţilor asumate în 

cadrul Acordului încheiat între Guvernul 

Republicii Moldova şi Organizaţia NATO pentru 

Întreţinere şi Aprovizionare (NAMSO) privind 

distrugerea pesticidelor şi produselor chimice 

periculoase în Republica Moldova, în perioada 15 

octombrie – 21 decembrie 2013, în Polonia s-au 
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evacuat şi incinerat 279,080 tone deşeuri de 

pesticide din Republica Moldova (raioanele 

Taraclia, Ialoveni şi Anenii Noi).  

Către finele lunii ianuarie 2014 urmează s fi 

evacuate şi distruse încă 50 tone pesticide perimate 

din depozitul amplasat în satul Sadaclia, raionul 

Basarabeasca. 

Lucrările de evacuare şi distrugere vor continua în 

cadrul şi cu asigurarea financiară a diverselor 

proiecte, actualmente în derulare, inclusiv cu 

suportul Fondului Ecologic Naţional 

Map- Vizavi de Acordul de Implementare între 

Guvernul Republicii Moldova şi Alianţa Nord 

Atlantică privind distrugerea pesticidelor şi 

produselor chimice periculoase în Republica 

Moldova, prin Legea nr.244 din 02 decembrie 

2011 şi promulgat prin Decretul Preşedintelui 

nr.445-VI din 26 decembrie 2011: 

- organizarea de comun cu Compania Veolia 

(Marea Britanie) a atelierului de lucru privind 

instruirea echipei de implementare Proiectului 

NATO de distrugere a pesticidelor, în perioada 3 - 

9 iulie 2013; 

- desfăşurarea ceremoniei de lansare a proiectului 

NATO (etapa III) de distrugere a pesticidelor şi 

produselor chimice periculoase în Republica 

Moldova, pe data de 9 iulie, la Dănceni, Ialoveni 

cu participarea Asistentului Secretarului General 

NATO, oficialilor Republicii Moldova, corpului 

diplomatic acreditat în Republica Moldova, 

autorităţilor publice centrale şi locale, ONG, etc.; 

- obţinerea autorizaţiilor pentru transportul 

transfrontalier al deşeurilor de pesticide de la 

autorităţile competente ale Republicii Moldova, 

Ucrainei şi Poloniei;  

- realizarea importurilor de bunuri materiale 

necesare pentru pregătirea deşeurilor pentru export 

din România, Polonia, Marea Britanii; 

- în perioada 15 octombrie – 21 decembrie 2013, 

Ministerului Apărării în calitate de Notificator şi 

Exportator, de comun cu compania ES FIELD 
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SERVICES VEOLIA (Marea Britanie) au efectuat 

15 exporturi al deşeurilor de pesticide din 

Republica Moldova (raioanele Taraclia, Ialoveni şi 

Anenii Noi) în Polonia (Dabrowa Gornicza) în 

cantitate totală de 279,080 tone (695 containere, 

3475 butoaie de masă plastică de 127 litri). Aceste 

stocuri au fost distruse pe baza incineratorului 

SARPI Dabrowa Gornicza Sp.z.o. cu respectarea 

măsurilor de securitate şi de mediu; 

- pe parcursul semestrului II al anului 2013, au fost 

diseminate activităţile proiectului în scopul 

informării şi sensibilizării publicului, în cadrul 

diferitor emisiuni televizate, radio, publicaţii, ştiri, 

etc.; 

- au fost alocate adiţional contribuţii benevole la 

Fondul Special de Afectare NATO/PpP „Pesticide-

Moldova” de către Republica Moldova (325 mii 

euro); Luxembourg (40 mii euro), Italia (100 mii 

euro). Totodată, la începutul anului 2014, Italia a 

contribuit cu 70 mii euro, iar Guvernul Ceh cu 9 

mii euro.  

Totodată, în temeiul Acordului de colaborare între 

Primăria comunei Calfa, r.Anenii Noi şi Ministerul 

Apărării au fost reambalate, transportare şi 

evacuate 9 tone de deşeuri de pesticide în perioada 

26 – 28 iulie 2014.   

 

 

66 Perfecţionare

a sistemului 

de 

management 

al mediului 

 

Crearea 

sistemului 

informatic de 

monitorizare a 

mediului 

Anul 2014 Ministerul 

Mediului; 

Ministerul 

Tehnologiei 

Informaţiei şi 

Comunicaţiilor; 

Cancelaria de Stat 

(Centrul de 

guvernare 

electronică) 

Sistem 

informatic creat 

şi funcţional 

MM-În cadrul Programului „Instrumentul 

European de Vecinătate şi Parteneriat” se 

implementează poiectul „Crearea sistemului 

informaţional comun de mediu” (perioada de 

implementare 2010-2014), care prezintă o iniţiativă 

a UE orientată spre modernizarea şi simplificarea 

procedurii de colectare, schimb şi folosire a datelor 

şi informaţiilor de mediu.  

Au fost elaborate următoarele sisteme 

informaţionale: 

- SI „Eliberarea Autorizaţiei pentru folosinţă 

specială a apei” 

- SI „Registrul Substanţelor chimice” 

In curs de realizare 
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- SI „Managementul deşeurilor”  

- „Web GIS Portal de mediu” 

- Sistemul Geografic Informaţional în 

Domeniul Apelor   

67 Asigurarea 

accesului la 

informaţia de 

mediu, 

asigurarea 

participării 

publicului la 

luarea 

deciziilor de 

mediu şi 

asigurarea 

accesului la 

justiţie în 

probleme de 

mediu 

Elaborarea 

Planului de 

acţiuni pentru 

implementarea 

Convenţiei de la 

Aarhus privind 

accesul la 

informaţie, 

participarea 

publicului la 

luarea deciziilor 

şi accesul la 

justiţie în 

probleme de 

mediu 

 

Anul 2013 Ministerul 

Mediului; 

Academia de 

Ştiinţe  

a Moldovei 

Plan de acţiuni 

elaborat, aprobat 

şi implementat 

MM- Acţiune realizată.  

Hotărîrea Guvernului nr. 471 din 28 iunie 2011 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, 

nr.107-109, art. 535). 

realizat 

68 Eficientizare

a accesului la 

justiţie în 

cazurile 

asociate cu 

mediul 

Instruirea 

judecătorilor şi 

procurorilor, 

inclusiv privind  

drepturile 

cetăţenilor 

prevăzute de  

Convenţia de la 

Aarhus 

Anul 2013 Institutul  Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Consiliul Superior 

al Procurorilor 

Număr de 

judecători/  

procurori 

instruiţi raportat 

la numărul total 

de judecători/ 

procurori 

INJ în parteneriat cu USAID ROLISP, a organizat 

1 seminar cu genericul „Drepturile omului 

prevăzute de Convenţia de la Aarhus”, la 27 

februarie, la care au fost instruiţi 15 judecători şi 8 

procurori. 

   INJ a organizat 1 seminar cu genericul 

„Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul  

la justiţie în probleme de mediu. Jurisprudenţa 

naţională şi CEDO în materia dreptului mediului”, 

la 1 noiembrie, la care au fost instruiţi 21 

judecători de instrucţie. 

     În total, au fost organizate 2 seminare, la care 

au fost instruite 44 persoane, inclusiv 15 

judecători, 21 judecători de instrucţie şi 8 

procurori. 

 

CSM- Conform Planului de formare continuă a 

magistraţilor au fost petrecute mai multe seminare 

la subiectul: 

- „Drepturile omului prevăzute de Convenţia de la 

INJ-actiune 

realizata 
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Aarhus”; 

- Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul  

la justiţie în probleme de mediu. Jurisprudenţa 

naţională şi CEDO în materia dreptului mediului”,  

la care au participat peste 40 de judecători. 

Totodată, judecătorii au participat la cursuri de 

instruire organizate de partenerii internaţionali: 

- „Urmărirea penală a infracţiunilor de mediu” 

(Ungaria). 

11. Prevenirea şi combaterea discriminării  

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) încălcări depistate. 

69 Consolidarea 

mecanismulu

i naţional 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării 

şi asigurarea 

egalităţii 

1) Instituirea 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii 

Anul 2013 Parlamentul Consiliul 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării 

şi asigurarea 

egalităţii 

instituit 

IN VARA ANULUI 2013 realizata 

2) Elaborarea 

Regulamentului 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii 

Anul 2013 Ministerul Justiţiei;  

Parlamentul 

Regulament 

elaborat şi 

aprobat 

A FOST ELABORAT realizata 

3) Asigurarea 

funcţionalităţii 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

Anii 

2013–2014 

Parlamentul Număr de 

cauze 

examinate 

lunar şi 

anual; număr 

de decizii 

adoptate 

 nerealizat 
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egalităţii 

4) Elaborarea 

planului anual 

(sau bienal) de 

activitate a 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii 

Anul 2013 Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Plan elaborat 

şi 

implementat 

 nerealizat 

5) Crearea 

paginii web a 

Consiliului 

pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii, care 

va oferi 

informaţii 

generale, 

cunoştinţe, 

activităţi, 

practici şi 

documente 

relevante 

privind 

prevenirea 

tuturor formelor 

de discriminare 

Anul 2013 Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Pagină web 

creată 

 nerealizat 

70 

 

 

Informarea şi 

creşterea 

conştientizări

1) Derularea 

unor campanii 

naţionale de 

Permanent Biroul Relaţii 

Interetnice;  

Centrul pentru 

Număr de 

acţiuni de 

informare  

BRI- În anul 2013, reprezentanţii Biroului au 

participat la 12 emisiuni TV şi radio pe marginea 

situaţiei minorităţilor naţionale din Republica 

BRI- realizat 

CpDOM-realizat 
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i publice în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

discriminării, 

în scopul 

cultivării 

spiritului de 

toleranţă, 

bunăvoinţă şi 

respect 

reciproc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promovare a 

nediscriminării, 

inclusiv editarea 

de publicaţii, 

organizarea de 

emisiuni 

tematice 

interactive TV şi 

radio 

Drepturile Omului 

 

Moldova; 

Biroul a continuat distribuirea bucletului  „Planul de 

acţiuni privind susţinerea populaţiei de etnie romă din 

Republica Moldova pentru anii 2011-2015, aprobat şi 

modificat prin Hotărîrile de Guvern nr. 494 din  

08.07.2011 şi nr. 56 din  31.01.2012” şi Ghidului 

pentru familiile de romi în comunităţile compact 

populate de romi, elaborate şi publicate în 2012 în 

cadrul proiectului „Promovarea Planului de acţiuni 

privind susţinerea populaţiei de etnie romă din 

Republica Moldova pentru anii 2011-2015” susţinut 

financiar de către OSCE/ODIHR. 

CpDOM- CpDOM a desfăşurat 30 de activităţi; 

 

-Tema combaterii discriminării de orice gen, de 

promovare a a toleranţei a fost abordată de avocaţii 

parlamentari, angajaţii CpDOM  în peste 60 de 

emisiuni, comentarii, informaţii apărute în mass-

media din ţară.  

-Pe pagina oficială a Centrului pentru Drepturile 

Omului au fost plasate 50 de  materiale CpDOM. 

-CpDOM a desfăşurat o Campanie de promovare a 

toleranţei care a inclus  26 de acţiuni. 

2) Elaborarea 

liniilor 

directoare de 

comunicare 

pentru 

promovarea 

egalităţii, 

respectului 

reciproc şi a 

diversităţii 

Anul 2013 Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Linii 

directoare 

aprobate şi 

utilizate 

 nerealizat 

3) Organizarea 

campaniilor de 

sensibilizare a 

opiniei publice 

în vederea 

cultivării culturii 

de a aprecia 

diversitatea şi 

Permanent Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii; 

Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale şi 

Număr de  

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

indice al 

percepţiei 

publice 

 nerealizat 
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egalitatea, 

precum şi în 

vederea  

prevenirii 

discriminării 

Familiei 

4) Instruirea 

judecătorilor, 

procurorilor şi 

poliţiştilor în 

vederea 

conştientizării 

gravităţii 

fenomenelor de 

discriminare, 

rasism şi 

intoleranţă 

Permanent Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul  

Superior al 

Magistraturii; 

Consiliul Superior 

al Procurorilor; 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne; Centrul 

pentru Drepturile 

Omului 

Număr de 

judecători, 

procurori şi 

poliţişti 

instruiţi 

raportat la 

numărul lor 

total 

INJ- INJ a organizat 7 seminare cu genericul 

„Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul 

antidiscriminării. Jurisprudenţa naţională şi CEDO”, 

la care au fost instruiţi 70 judecători, 71 procurori, 9 

avocaţi, 7 asistenţi judiciari, 25 colaboratori ai 

CpDOM şi alte 2 persoane, inclusiv: 

   - la 20-21 februarie şi 12-13 martie, în parteneriat cu 

OHCHR, au fost instruiţi 28 judecători şi 27 

procurori; 

   - la 20-21 mai, 19-20 septembrie, 24-25 octombrie şi 

21-22 noiembrie, în parteneriat cu OHCHR, au fost 

instruiţi 42 judecători, 44 procurori, 9 avocaţi, 7 

asistenţi judiciari şi alte categorii -2 persoane. 

   - la 9 iulie, în parteneriat cu CpDOM şi OHCHR, au 

fost instruiţi 25 colaboratori ai CpDOM. 

   INJ în parteneriat cu OHCHR, a organizat un 

seminar cu genericul „Interzicerea discriminării 

rasiale: domeniul de drept internaţional şi aplicarea la 

nivel naţional”, la 25 noiembrie, la care au fost 

instruiţi 2 judecători, 9 procurori, 1 avocat stagiar şi 

alte 7 persoane. 

   - la 03-04 octombrie, INJ în parteneriat cu ABA/ 

ROLI, a organizat 1 seminar  cu genericul „Standarde 

internaţionale, noţiuni cheie pentru implementarea 

eficientă a Legii privind Asigurarea Egalităţii. 

Exemple din jurisprudenţa comparată ”, la care au 

participat 15 judecători, 14 procurori, alte categorii - 

4. 

   În total, au fost organizate 9 seminare, la care au fost 

instruite 236 persoane, inclusiv 87 judecători, 94 

procurori, 10 avocaţi, 7 asistenţi judiciari, 25 

colaboratori ai CpDOM şi alte 13  persoane. 

MAI- Pe parcursul anului 2013 în cadrul Academiei 

au fost organizate mai multe cursuri, în cadrul cărora 

au fost instruiţi 83 angajaţi ai MAI. 

1. În perioada 08.04 - 12.04.2013 s-au desfăşurat 

INJ-actiune 

realizata 

MAI- realizat 
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cursurile de specializare în domeniul activităţii 

speciale de investigaţii din subdiviziunile MAI, pentru 

18 colaboratori. 

2. În perioada 04.11 – 08.11.2013 s-au desfăşurat 

cursurile de specializare a ofiţerilor de investigaţii în 

domeniul asigurării integrităţii profesionale, pentru 13 

colaboratori. 

3. În perioada 11.11. – 15.11.2013 s-au desfăşurat 

cursurile de perfecţionare a ofiţerilor de investigaţii şi 

urmărire penală din subdiviziunile de specializare ale 

MAI în domeniul antidrog, pentru 33 colaboratori. 

4. La data de 20 mai 2013 au fost predate ore la 

compartimentul „Drepturile omului”, după cum 

urmează: 

- „Combaterea fenomenului discriminării în 

activitatea poliţiei. Mecanisme de combatere a 

discriminării. Legislaţia antidiscriminare în Republica 

Moldova”. 

Cu referinţă la acest subiect, menţionăm că la data de 

22-26 aprilie 2013 reprezentantul MAI a participat la 

Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, cu 

genericul „Promovarea conceptului de poliţie de 

proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile 

de romi şi alte comunităţi defavorizate socio-

economic”, cu raportul denumit „Conceptul poliţiei 

comunitare în Republica Moldova”, organizată în or. 

Timişoara de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor al României. Evenimentul a fost co-finanţat 

printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul 

contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeană 

extinsă „Programul de cooperare Elveţiano-Român”.  

Tot în acest context, cu prilejul lansării proiectului 

„Poliţia şi Romii/Sinti - practici pozitive în construcţia 

încrederii şi înţelegerii din Republica Moldova”, 

eveniment ce s-a desfăşurat la data de 29 noiembrie 

2013, reprezentantul MAI a participat la o şedinţă de 

lucru privind promovarea drepturilor etniilor 

multiculturale din Republica Moldova, inclusiv romii, 

aducînd la cunoştinţă prevederile legislaţiei anti-

discriminare şi înaintarea propunerilor de colaborare 

şi intervenţie nediscriminatorie a poliţiştilor faţă de 
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această categorie socială. 

CSM- Pe parcursul an. 2013, la cele 8 seminare 

organizate de INJ în parteneriat cu OHCHR, cu 

tematica: 

- „Standarde naţionale şi internaţionale în domeniul 

antidiscriminării. Jurisprudenţa naţională şi CEDO”, 

- „Interzicerea discriminării rasiale: domeniul de drept 

internaţional şi aplicarea la nivel naţional”,  au 

participat şi au fost instruiţi peste 70 de judecători. 

5) Realizarea 

unui studiu 

privind 

manifestările de 

discriminare, 

evaluarea 

practicilor de 

examinare a 

acestor cazuri 

Anii 

2013–2014 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul Justiţiei 

Studiu 

realizat şi, 

după caz, 

amendament

e la legislaţie 

prezentate 

CpDOM- Din lipsa surselor financiare nu a fost 

posibilă realizarea studiului.  

Acţiunea este inclusă în mod prioritar în activitatea 

CpDOM pentru anul 2014 

nerealizat 

6) Desfăşurarea 

campaniilor 

naţionale anti 

HIV/SIDA în 

vederea 

schimbării 

comportamentul

ui 

discriminatoriu 

în societate 

Anual 

 

Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale  

şi Familiei 

Număr de 

campanii de 

informare 

desfăşurate; 

indice al 

percepţiei 

publice; 

incidenţa 

HIV/SIDA  

 nerealizat 

7) Desfăşurarea 

campaniilor 

naţionale de 

promovare a 

diversităţii şi 

nediscriminării, 

luînd în 

considerare lista 

comprehensivă a 

criteriilor  de 

discriminare 

Anual Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Sănătăţii; Biroul 

Relaţii Interetnice 

Număr de 

campanii 

desfăşurate; 

număr de 

persoane 

vulnerabile; 

număr de 

autorităţi 

sensibilizate 

raportat la 

numărul total 

de autorităţi 

BRI- Pe parcursul perioadei respective, de către BRI 

au fost organizate şi desfăşurate 5 şedinţe ale 

Consiliului Coordonator al organizaţiilor etnoculturale 

acreditate pe lîngă BRI (organ obştesc consultativ pe 

lîngă BRI), precum şi 10 şedinţe ale Comitetului de 

Conducere al Consiliului Coordonator pentru 

examinarea şi discutarea chestiunilor, inclusiv  din 

domeniul promovării diversităţii şi nediscriminării.   
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71 Consolidarea 

mecanismulu

i instituţional 

de prevenire 

şi combatere 

a 

discriminării 

1) Efectuarea 

unui studiu 

privind 

cazuistica 

naţională în 

domeniul 

prevenirii şi 

combaterii 

discriminării 

Anii 

2013–2014 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Studiu 

efectuat; 

număr de 

cazuri 

incluse în 

studiu 

  

Din lipsa surselor financiare nu a fost posibilă 

realizarea studiului.  

Acţiunea este inclusă în mod prioritar în activitatea 

CpDOM pentru anul 2014 

MAI- Ce vizează consolidarea mecanismului 

instituţional de prevenire şi combatere a discriminării, 

prin participarea la efectuarea unui studiu privind 

cazuistica naţională în domeniul prevenirii şi 

combaterii discriminării, Vă informăm că, în perioada 

de raport, MAI nu a participat la careva studiu în acest 

sens, nefiind asigurată convocarea de către Centrul 

pentru Drepturile Omului, instituţie responsabilă, în 

conformitate cu prevederile Planului. 

PG- Procuratura Generală anual analizează activitatea 

organelor Procuraturii în domeniul combaterii 

discriminării, rasismului şi xenofobiei, respectării 

legislaţiei privind contracararea activităţii extremiste, 

lucrul cu adresările şi practica de aplicare a legislaţiei 

penale şi contravenţionale în domeniu.  

       În perioada raportată au fost înregistrate şi 

examinate 8 sesizări cu privire la presupuse fapte cu 

caracter discriminatoriu, rasist, xenofob sau extremist. 

În rezultatul examinării circumstanţelor evocate, în 2 

adresări s-au adoptat ordonanţe de neîncepere a 

urmăririi penale şi în 5 cazuri s-a pornit urmărirea 

penală: în baza prevederilor art.346 CP – 4 cazuri şi în 

baza art.222 alin.(2) lit.a) şi b) Cod penal – 1 caz. Din 

aceste cauze penale un dosar a fost suspendat 

condiţionat, 1 cauză a fost deferită cu rechizitoriu 

pentru examinare în instanţă judiciară, 2 cauze sunt în 

stadiu de examinare şi pe 1 cauză urmărirea penală a 

fost suspendată în conformitate cu prevederile 

art.287/1 alin.(1) pct.2) CPP pe motiv că nu este 

identificată persoana care poate fi pusă sub învinuire.  

Spre exemplu, Inspectoratul de Poliţie raional Soroca 

a examinat cererea cet. M.D., de etnie romă, care a 

invocat pretinsele acţiuni ilegale ale reprezentanţilor 

restaurantului „Nistru”, amplasat în or. Soroca, str. 

Malamud, exprimate prin refuzul de a-i deservi 

împreună cu prietenii săi, motivând cu apartenenţa 

etnică romă. În cadrul examinării plângerii, 

Actiune nerealizata 

MAI-nerealizat 
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argumentele abordate de către petiţionar nu s-au 

confirmat şi s-a constatat că la 06.10.2013 sala 

restaurantului „Nistru” era rezervată în legătură cu o 

petrecere ce urma a fi organizată. Terasa 

restaurantului însă, era liberă. Toţi clienţii barului în 

acea seară au fost deserviţi la terasă. Persoanelor de 

etnie romă, care s-au aşezat la masa din incinta 

localului, li s-a explicat că sala este rezervată şi au fost 

rugaţi să ia loc la terasă, dacă doresc. Aceştia au 

răspuns la propunere cu înjurături, refuzând să 

părăsească localul restaurantului. Din acest motiv, 

lucrătorii au fost nevoiţi să apeleze la serviciul de pază 

a localului.  

Procuratura sect. Buiucani mun. Chişinău a expediat 

în instanţa de judecată cauza penală de învinuire a 

Ş.M. şi A.A. de comiterea infracţiunii, prevăzute de 

art.222 alin.(2) a), b) Cod penal, pe faptul profanării 

mormintelor în Cimitirul evreiesc din mun.Chişinău. 

Actualmente cauza penală se află în stadiu de 

examinare în Judecătoria Buiucani.  

 

2) Facilitarea 

schimbului de 

experienţă dintre 

mecanismul 

naţional de 

prevenire şi 

combatere a 

discriminării şi 

instituţiile 

similare din 

regiune 

Anii 

2013–2014 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii; 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi  

Integrării Europene 

Număr de 

vizite de 

studiu; 

număr de 

participanţi 

implicaţi la 

nivel 

naţional şi 

internaţional 

 nerealizat 

72 Revizuirea 

componentel

or de formare 

şi training 

specializat în 

vederea 

garantării 

egalităţii de 

şanse în toate 

1) Elaborarea 

curriculei pentru 

instruirea 

judecătorilor, 

procurorilor, 

ofiţerilor de 

urmărire penală 

privind 

mecanismul de 

Anul 2013 Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea egalităţii 

Curriculă 

elaborată şi 

implementat

ă  

 nerealizat 
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domeniile 

 

aplicare a 

legislaţiei şi a 

standardelor în 

domeniul 

antidiscriminării 

2) Promovarea 

culturii de a 

aprecia 

diversitatea, 

egalitatea şi 

respectul mutual 

în sistemul 

educaţional 

(inclusiv prin 

intermediul 

cursurilor 

opţionale în 

domeniul 

drepturilor 

omului, 

educaţiei civice, 

expoziţiilor, 

fotografiilor, 

concursurilor de 

eseuri etc.) 

Anii 

2013–2014 

Consiliul pentru 

prevenirea şi 

eliminarea 

discriminării şi 

asigurarea 

egalităţii; 

Ministerul 

Educaţiei 

Număr de 

evenimente 

organizate; 

număr de 

cursuri 

opţionale 

instituite în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

În Planul – cadru pentru învăţămîntul primar, 

gimnazial şi liceal în anul de studii 2013-2014, în lista 

disciplinelor opţionale se regăsesc disciplinele 

”Educaţia pentru drepturile omului”, ”Educaţia 

toleranţei – lecţiile Holocaustului”, ”Educaţia pentru 

egalitatea de gen şi şanse egale”. Cursurile opţionale 

sunt solicitate de elevi în baza cererii şi devin 

obligatorii la momentul introducerii în orarul 

instituţiei.  

În perioada campaniei ”16 zile fără violenţă” au fost 

organizate în instituţiile de învăţămînt secundar 

profesionale şi mediu de specialitate circa 45 de mese 

rotunde, 78 de ore de dirigenţie cu tematica drepturilor 

omului. 

 

73 Consolidarea 

mecanismulu

i instituţional 

privind 

egalitatea de 

şanse între 

femei şi 

bărbaţi 

1) Consolidarea 

capacităţilor 

unităţilor gender 

în cadrul 

autorităţilor 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale 

Anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

instruiri 

realizate; 

număr de 

persoane 

instruite din 

cadrul 

autorităţilor 

administraţie

i publice 

centrale  

şi locale  

MMPSF- Au fost instruţi 25 de specialişti din cadrul 

autorităţilor publice centrale 

MTIC- Pentru consolidarea mecanismului 

instituţional privind egalitatea de şanse între femei şi 

bărbaţi în cadrul MTIC   pe parcursul anului 2013 

MTIC a dus o politică de promovare a egalităţii de 

şanse la angajare. Au fost revizuite statutul şi fişele de 

post a Unităţilor Gender. 

Reprezentanţii MTIC au participat în calitate de 

unitate gender la mesele rotunde, seminare şi şedinţe  

organizate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei cu partenerii.  

 La data 25 aprilie 2013 MTIC a participat la 

conferinţa regională ,,Fetele în TIC” ce a fost instituită 

la iniţiativa UIT şi a derulat în regim de 

videoconferinţă.  

 



 226 

 A  fost aprobat Ordinul MTIC nr. 120 cu 

privire la desemnarea unităţii gender. 

3 persoane responsabile de unitatea gender au fost 

instruite. 

 

(în total  au fost instruite la cursuri de instruire 

profesională 16  persoane dintre care   

femei - 11 

bărbaţi – 5). 

 

BNS- Pe parcursul anului au fost instruiţi la instruire 

externă 83 persoane, procentul de instruire constituind 

44,62 %. Persoane instruite cel puţin 40 ore constituie 

51 persoane. Număr total de ore constituie 3038 ore. 

2) Modificarea 

legislaţiei, 

inclusiv a 

Codului 

electoral, în 

vederea 

instituirii cotei 

de reprezentare 

a femeilor în 

Parlament 

Anii 

2013–2014 

Comisia Electorală 

Centrală  

Cota de 

reprezentare 

a femeilor în 

Parlament 

(minimum 

33%) 

 nerealizat 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea 

drepturilor 

minorităţilor 

naţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Organizarea 

de mese 

rotunde, 

conferinţe, 

dezbateri şi alte 

activităţi pentru 

promovarea 

standardelor 

internaţionale 

privind 

drepturile 

minorităţilor 

naţionale 

Permanent 

 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Academia de 

Ştiinţe  

a Moldovei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

activităţi 

realizate; 

categorii şi 

număr de 

beneficiari 

 

BRI- Activităţile privind promovarea standardelor 

internaţionale vizînd drepturile minorităţilor naţionale 

organizate de către BRI în 2013: 

- 23 aprilie 2013, Biroul Relaţii Interetnice în 

colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare în Moldova (PNUD) şi Oficiul Înaltului 

Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) au 

organizat masa rotundă cu participarea dl Antti 

Korkeakivi, Şeful secţiei Populaţii Indigene şi 

Minorităţi, Departamentul Statul de Drept, Egalitate şi 

Nediscriminare, OHCHR (Geneva). La întrunire au 

participat reprezentanţii comunităţilor etnice din 

Republica Moldova, precum şi reprezentanţii 

organizaţiilor pentru drepturile omului. 

În cadrul mesei rotunde participanţii au discutat 

despre 

principalele standarde internaţionale privind drepturile 
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persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, 

egalitate şi nediscriminare; problemele legate de 

monitorizarea respectării şi protejării drepturilor 

minorităţilor naţionale. 

- 18 iunie 2013, Biroul a organizat o masa 

rotundă privind implementarea Convenţiei-cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale în Republica 

Moldova. În cadrul evenimentului au fost discutate 

progresele ce ţin de realizarea standardelor 

internaţionale privind drepturile minorităţilor 

naţionale prin prisma recomandărilor formulate de 

către organele respective ale CoE în documentele 

finale adoptate în cadrul celui de-al treilea ciclu de 

monitorizare asupra implementării Convenţiei-cadru 

în Republica Moldova cu participarea reprezentanţilor 

ministerelor respective, organizaţiilor internaţionale şi 

membrilor asociaţiilor etnoculturale. 

- La data de 12 noiembrie 2013, a avut loc o 

întrevederea membrilor Consiliului Coordonator  cu 

Înaltul Comisar al OSCE pentru Minorităţi Naţionale, 

dna Astrid THORS. Obiectivul principal al acestei 

întîlniri a fost examinarea procesului de integrare a 

minorităţilor naţionale, excluderea oricăror forme de 

discriminare şi identificarea mijloacelor de antrenare 

în procesul de luare a deciziilor a tuturor cetăţenilor 

republicii, indiferent de apartenenţa etnică şi 

lingvistică. 

2) Promovarea 

dialogului 

intercultural şi a 

spiritului de 

toleranţă prin 

organizarea de 

manifestări 

etnoculturale 

(festivaluri, 

zilele limbii, 

zilele culturii 

etc.) 

Permanent Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Academia de 

Ştiinţe a Moldovei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Număr de 

activităţi 

realizate; 

categorii şi 

număr de 

beneficiari 

 

În anul 2013, BRI a desfăşurat următoarele 

manifestări etnoculturale: 

- cu ocazia Zilei Internaţionale a Limbii Materne a 

avut loc concursul literar-muzical cu genericul: 

„Limba maternă – sufletul poporului” (22 februarie 

2013); 

- festivităţi dedicate Zilei Internaţionale a Romilor 

precum, lansarea expoziţiei publice: "Personalităţi de 

etnie romă din Republica Moldova" cu prezentarea 

articolelor meşteşugăreşti şi bucătăriei tradiţionale a 

romilor din Republica Moldova; Concert festiv 

dedicat Zilei Internaţionale a Romilor (5-8 aprilie 

2013) ; 

-  sărbătorirea Zilelor culturii ucrainene dedicate 

realizat 
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marelui poet Taras Şevcenco (9 martie 2013); 

- Festivalul „Primăvara Poloneză în Republica 

Moldova” (30 aprilie 2013); 

- o serie de activităţi în cadrul Festivalului Familiei - 

ediţia 2013 (14-20 mai 2013); 

- Zilele Scrisului şi Culturii Slave în Republica 

Moldova (21-27 mai 2013); 

- Sărbătoarea Copiilor desfăşurată cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Copiilor (31 mai 2013); 

- Expoziţia de artă plastică „Drumul”, consacrată Zilei 

Independenţei Republicii Moldova (24 august – 15 

septembrie 2013); 

- Expoziţia de artă plastică cu genericul „Moldova 

independentă” inaugurată în contextul  organizării şi 

desfăşurării acţiunilor consacrate sărbătorilor 

naţionale Ziua Independenţei (27 august) şi Limba 

Noastră (31 august) (26 august – 15 septembrie 2013); 

- Festivalul republican al etniilor ”Unitate prin 

diversitate” Conform iniţiativei BRI Festivalul ed. a 

XIII- a a fost desfăşurat în majoritatea raioanelor 

Republicii Moldova şi pentru prima oară Festivalul 

republican a fost desfăşurat cu susţinerea BRI în or. 

Taraclia, or. Chişinău şi or Bălţi ( în total au participat 

22 raioane,105 colective a minorităţilor naţionale, 97 

organizaţii etnoculturale); (8 septembrie 2013). 

Totodată, în 2013 BIR a susţinut 160 de acţiuni, 

organizate de către asociaţiile minorităţilor naţionale, 

inclusiv: expoziţii, lansări de carte, serate de omagiere 

şi comemorare, festivaluri, conferinţe, mese rotunde, 

seminare, concerte, spectacole, concursuri, sărbători 

naţionale ş.a. desfăşurate în incinta Casei 

Naţionalităţilor pe lîngă BRI. 

3) Elaborarea 

pachetului de 

politici cu 

privire la 

integrarea şi 

dezvoltarea 

grupurilor 

lingvistice 

minoritare 

Anii 

2013–2014 

Biroul Relaţii 

Interetnice; 

Ministerul 

Educaţiei; Comisia 

drepturile omului  

şi relaţii interetnice  

a Parlamentului 

Politici 

publice 

elaborate, 

promovate, 

adoptate şi 

implementat

e 

Avînd drept scop necesitatea integrării minorităţilor 

naţionale prin consolidarea apartenenţei la statul 

Republica Moldova prin oferirea şanselor egale 

minorităţilor naţionale de a participa activ la viaţa 

publică, protejînd, totodată, drepturile culturale şi 

promovînd toleranţa în 2014 se prevede elaborarea 

Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale din 

Republica Moldova. În calitate de instituţie-cheie în 

elaborarea Strategiei de Integrare, BRI a obţinut 

realizat 
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sprijin, astfel, finanţîndu-se un expert pentru 

întocmirea Planului de acţiuni privind elaborarea 

Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale din 

Republica Moldova pentru Republica Moldova. 

Astfel, pe parcursul anului 2013 a fost redactat Planul 

de Acţiuni privind elaborarea Strategiei de Integrare a 

Minorităţilor Naţionale din Republica Moldova. 

Planul de Acţiuni include paşii ce urmează a fi 

întreprinşi pentru elaborarea strategiei, perioada de 

timp alocată fiecărei etape, costurile aferente acestui 

proces, actorii relevanţi care urmează a fi implicaţi. 

Documentul se bazează pe criteriile ,,HCNM 

Guidelines on Integration of Diverse Societies”. 

ME- Elaborarea şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurarea admiterii în instituţiile de 

învăţămînt superior, ciclul I, cu stabilirea cotelor de 

înmatriculare 20 % pentru candidaţii care solicită 

limba rusă de instruire. Recomandarea ME pentru 

includerea cursului Cultura vorbirii în planurile de 

învăţămînt pentru ciclurile de studii universitare, 

iniţierea cursurilor facultative de cultivare a limbii 

române şi a limbajului de specialitate, acceptarea 

transferului studenţilor alolingvi  din grupele cu 

instruire în l.rusă în grupele cu instruire în limba 

română, amplasarea în campusurile studenţeşti a 

panourilor cu un conţinut ce reflectă importanţa 

exprimării corecte literare în limba oficială a statului 

etc. 

4) Elaborarea şi 

editarea 

Ghidului pentru 

familiile rome 

Anul 2013 Biroul Relaţii 

Interetnice 

 

Ghid 

elaborat şi 

editat; număr 

de ghiduri 

repartizate 

BRI- Ghid pentru familiile de romi” în 3 limbi 

(română, rusă, romani) a fost elaborat şi publicat în 

noiembrie 2012 în cadrul proiectului „Promovarea 

Planului de acţiuni privind susţinerea populaţiei de 

etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2011-

2015” susţinut financiar de către OSCE/ODIHR. 

Această ediţie a venit în sprijinul cetăţenilor 

Republicii Moldova, în special de etnie romă şi a altor 

grupuri social vulnerabile, pentru ai ajuta să-şi 

cunoască drepturile în adresarea către serviciile de 

asistenţă socială, medicală privată, educaţie, 

perfectarea actelor stării civile, etc. 

În anul 2013 BRI a continuat distribuirea Ghidului 

realizat 
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liderilor asociaţiilor romilor şi în comunităţile 

compact populate de romi. 

12. Asigurarea drepturilor copilului 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) strategii şi metode elaborate şi implementate; 

e) pliante şi alte materiale informative editate şi difuzate; 

f) mecanism naţional de adopţie consolidat; 

g) protecţie acordată copiilor identificaţi fără însoţitori sau aflaţi în dificultate pe teritoriul altor state. 

75 Eliminarea 

abuzului faţă 

de copii 

 

 

 

 

 

 

1) Editarea şi 

distribuirea de 

materiale 

informative  

privind 

prevenirea şi 

combaterea 

abuzului faţă  

de copii 

Anual Ministerul  Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul 

Educaţiei; Centrul 

pentru Drepturile 

Omului  

Număr de 

materiale editate 

şi distribuite 

ME- În scopul prevenirii violenţei şi reglementării 

acţiunilor de identificare, documentare şi 

intervenţie a cazurilor de abuz faţă de copii în 

sistemul educaţional, a fost aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei nr. 77 din  22 februarie 2013, 

Procedura de organizare instituţională şi de 

intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt 

în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al 

copilului. În conformitate cu prevederile 

Procedurii, Direcţiile generale raionale/municipale 

învăţămînt, tineret şi sport (DGR/MÎTS) au 

desemnat coordonatorii acţiunilor de prevenire a 

violenţei la nivel raional, iar directorii instituţiilor 

de învăţămînt - coordonatori la nivelul instituţiei. 

Managerii instituţiilor preuniversitare, cadrele 

didactice şi personalul nondidactic din toate 

instituţiile educaţionale, inclusiv grădiniţe, şcoli 

profesionale, colegii, au fost informaţi despre 

prevederile Procedurii. 

 A fost elaborat Ghidul metodologic în Programul 

de prevenire a violenţei faţă de copii şi repartizat 

cite un exemplar în instituţiile de învăţămînt 

secundar general, secundar profesional şi mediu de 

specialitate. 

MC- Teatrul “A.Mateevici”-spectacolul “În 

container”, regia C.Cheianu, jucat pe propria scenă 

şi în teritoriu – 785 spectatoci; Biblioteca 

Naţională  a organizat expoziţia-

eveniment”Instrumente legale de combatere a 

violenţei în familie” -560 vizitatori; lansarea cărţii 

 

76 
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“femeia un argument al libertăţii” autoare Ana 

Guţu, au participat 110 persoane,filmul 

documentar Arrivederci”, regizor V.Jereghi, 

vizionat de mii de spectatori în ţară şi peste hotare, 

s-a învrednicit de 15 premii la diverse festivaluri 

internaţionale de film. În cadrul Festivalului 

Internaţional de Film Documentar 

“CRONOGRAF-2012” pe lîngă agenda filmelor de 

concurs, au fost incluse proiecţii tematice adresate 

mai cu seamă publicului preocupat de problemele 

sociale, în special de condiţia umană în societatea 

modernă; 3 documentare axate pe problematica 

femeii şi condiţia ei în societate – discriminarea şi 

abuzul faţă de femei, lupta pentru emancipare, 

migraţia şi munca la negru. 

2) Repatrierea, 

reintegrarea şi 

protecţia 

copiilor 

identificaţi fără 

însoţitori sau 

aflaţi în 

dificultate pe 

teritoriul altor 

state 

Permanent Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne;  

Ministerul 

Afacerilor  

Externe şi Integrării 

Europene 

Număr de copii 

repatriaţi anual 

şi forme de 

protecţie 

acordate 

acestora 

În conformitate cu  prevederile pct. 20 şi 31 ale 

cap. IV al Hotărârii Guvernului nr. 948 din 

07.08.2008, ,,Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de repatriere a 

copiilor şi adulţilor-victime ale traficului de fiinţe 

umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi a 

copiilor neînsoţiţi”, autoritate competentă de stat, 

în vederea iniţierii procedurei de identificare a 

familiei/reprezentantului legal al copilului şi 

solicitării acordului acestora la repatriere, este 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 

iar conform prevederilor pct. 35 al cap. IV al 

aceeaşi hotărâri, Ministerul Afacerilor Interne, 

asigură evaluarea riscurilor şi a securităţii copilului 

şi a familiei acestuia. 

Subsidiar, potrivit prevederilor pct. pct. 7 şi 8 ale 

documentului menţionat supra, repatrierea copiilor 

se efectuează cu respectarea interesului superior al 

copilului, iar decizia de repatriere a copilului este 

luată doar în cazul în care poate fi organizată o 

reunificare sigură a copilului cu familia sau în care, 

după consultarea cu Ministerul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, o instituţie potrivită este de 

acord şi poate oferi protecţie şi îngrijire adecvată 

imediat după sosirea copilului în Republica 

Moldova. 

Realizat 

MAEIE- nerealizat 
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MMPSF- Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei a organizat 31 misiuni, fiind repatriaţi 58 

copii, dintre care: 30 copii din Ucraina (16 

misiuni), 24 copii din Federaţia Rusă (12 misiuni), 

1 copil din Austria (1 misiune), 1 copil din Ungaria 

(1 misiune) şi 2 copii din România (1 misiune).  

Din numărul total de copii repatriaţi pe parcursul 

anului 2013 – 23 copii au fost reintegraţi în 

familiile biologice/extinse, 1 copil – plasat în 

serviciul de asistenţă parentală profesionistă, 34 

copii - plasaţi în centre de plasament temporar. 

77 Promovarea 

adopţiei 

naţionale ca 

formă 

specială de 

protecţie a 

copilului  

Promovarea prin 

mijloace de 

informare a 

adopţiei ca 

formă de 

protecţie a 

copilului şi 

promovarea 

serviciilor de tip 

familial 

Anii 

2013–2014 

Ministerul Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului 

Număr de copii 

adoptaţi sau 

plasaţi în 

instituţii de tip 

familial (în 

comparaţie cu 

anii precedenţi, 

începînd cu 

2010) 

MMPSF- În anul 2013 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei a luat în evidenţă 127 

copii adoptabili, la moment fiind înregistraţi în 

total 296 copii adoptabili, dintre care 140 sunt 

eligibili pentru adopţie internaţională (12 copii fără 

nevoi speciale, 22 copii mai mari de 7 ani, 36 

cupluri de fraţi în total fiind 91 copii şi 15 copii 

încadraţi în grad de dizabilitate  

Conform informaţiilor preliminare, în anul 2013 au 

fost adoptaţi prin procedura adopţiei naţionale 72 

copii (comparativ cu 2010 - 162, 2011 - 78, 2012 -

74) şi prin procedura adopţiei internaţionale 4 

copii. 

Actualmente în republică activează 206 asistenţi 

parentali profesionişti care au în plasament 314 

copii. 

realizat 

78 Consolidarea  

şi 

dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale  

în vederea 

protecţiei 

drepturilor 

copilului 

1) Instruirea 

iniţială şi 

continuă în 

domeniul 

drepturilor 

copilului a 

asistenţilor 

sociali 

comunitari şi a 

angajaţilor din 

serviciile sociale  

Permanent Ministerul  Muncii,  

Protecţiei Sociale  

şi Familiei; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul  

Afacerilor Interne;  

autorităţile 

administraţiei 

publice 

locale 

Număr de 

seminare 

realizate; număr 

de persoane 

instruite raportat 

la numărul lor 

total 

MAI- În perioada vizată reprezentanţii 

Ministerului Afacerilor Interne au desfăşurat 71 

seminare şi mese rotunde, în cadrul cărora au fost 

instruiţi membrii echipelor multidisciplinare 

formate din ofiţerii de sector, asistenţii sociali, 

medicii de familie şi autorităţile administraţiei 

publice locale, cu participarea organizaţiilor 

nonguvernamentale teritoriale, abilitate cu 

competenţe în domeniul de referinţă. 

MMPSF-În perioada iulie – noiembrie 2013 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a 

desfăşurat cursuri de instruire, menit să 

consolideze capacităţile instituţionale şi 

realizat 
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funcţionale ale autorităţilor administraţiei publice 

locale în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

şi anume a primarilor, asistenţilor sociali 

comunitari şi specialiştilor în protecţia drepturilor 

copilului din cadrul Secţiilor/Direcţiilor asistenţă 

socială şi protecţie a familiei din republică – 1773 

persoane instruite 

2) Verificarea 

modului de 

implementare a 

mecanismelor 

de interzicere a 

propagandei 

violenţei şi 

pornografiei în 

programele TV 

şi radio 

Permanent Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

Consiliul de Presă; 

Ministerul Culturii; 

(Agenţia de Stat 

pentru Protecţia 

Moralităţii); 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Afacerilor  

Interne 

Număr de 

încălcări 

depistate; 

număr de 

sancţiuni 

aplicate 

 

CCA- CCA monitorizează permanent activitatea 

radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii 

Moldova cu privire la asigurarea drepturilor 

copiilor şi conformarea acestora deciziilor adoptate 

de CCA: 

- Decizia nr.98 din 19 iulie 2012, cu privire la 

clasificarea programelor audiovizuale în scopul 

protecţiei copiilor. 

- Decizia nr.99 din 19 iulie 2012, cu privire la 

respectarea drepturilor şi protecţia copilului în 

programele audiovizuale. 

- Decizia nr.102 din 13 iunie 2013, cu privire la 

examinarea Hotărîrii Consiliului Naţional pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului. 

- Prin Decizia nr.21 din 21 februarie 2013 s-a 

interzis retransmiterea pe teritoriul Republicii 

Moldova a posturilor pornografice: Hustler TV, 

XXX-TREME, XXL, Blue Hustler, Daring! TV şi 

Private Spice. - Decizia nr.22 din 21 februarie 

2013, prin care retransmisia serviciului de 

programe difuzat de postul de televiziune 

„Российский телеканал боевых искусств” 

(„БОЕЦ”) pe teritoriul Republicii Moldova poate 

fi efectuată de către distribuitorii de servicii cu 

respectarea cumulativă a unor condiţii tehnice şi de 

informare a abonatului. 

Pe parcursul anului 2013, la CCA au parvenit 2 

sesizări referitoare la protecţia copiilor, cu privire 

la difuzarea unor filme cu conţinut violent, scene 

de nuditate, limbaj licenţios etc., în orele 

necorespunzătoare şi cu plasarea greşită a semnelor 

de avertizare şi 3 sesizări cu privire la protecţia 

 reaclizate 
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copiilor în programele audiovizuale (buletinelor 

informative). Ca urmare a acestor sesizări, CCA a 

avertizat public 5 radiodifuzori şi a aplicat o 

amendă în valoare de 1800 de lei unui 

radiodifuzor, pentru derogările de la legislaţie. 

MAI- În cadrul MAI subdiviziunea responsabilă 

de domeniul dat este CCTP al IGP. 

Astfel, angajaţii CCTP în cooperare cu Centrul 

Internaţional „La Strada” şi mass-media au difuzat 

spoturi publicitare în scopul sensibilizării 

publicului larg, cu privire la riscurile generate de 

activităţile online a copiilor şi auto-producţia de 

imagini, care duc la producerea de pornografie 

infantilă. 

Totodată, menţionăm că la 24 ianuarie 2013, 

Centrul Internaţional „La Strada” a lansat portalul 

„SigurOnline.md”. Portalul oferă sfaturi practice 

pentru copii, părinţi şi profesori despre utilizarea în 

siguranţă a Internetului. Conceput ca să fie cât mai 

aproape şi accesibil copiilor, portalul este unul nu 

numai informativ, ci şi interactiv. El oferă tinerilor 

utilizatori posibilitatea să acceseze informaţii utile 

despre cum se pot proteja de conţinuturi şi acţiuni 

cu caracter abuziv în mediul virtual, cum să-şi 

dezvolte o atitudine responsabilă pentru 

conţinuturile postate, dar şi să raporteze 

eventualele abuzuri.  

Ulterior, a fost implementat şi mecanismul de 

raportare a abuzului sexual online (buton de 

raportare), prin intermediul căruia utilizatorii au 

posibilitatea să anunţe despre astfel de cazuri. Ca 

rezultat, angajaţii „La Strada” examinează şi 

selectează sesizările primite, după care le transmit 

la adresa electronică rci@igp.gov.md, care a fost 

creată la solicitarea reprezentanţilor Centrului, 

exclusiv pentru stocarea rapoartelor şi sesizărilor 

depuse online. 

3) Elaborarea şi 

implementarea 

mecanismului 

de asigurare a  

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Mecanism 

elaborat, aprobat 

şi implementat 

MAI-Reprezentanţii MAI au participat la 

elaborarea unui proiect de lege pentru modificarea 

şi completarea unor acte legislative, în cadrul 

grupului de lucru a fost examinată practica 

realizat 
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protecţiei 

copiilor în 

mediul online 

(internet) 

Ministerul 

Tineretului şi 

Sportului; 

Ministerul Culturii; 

(Agenţia de Stat 

pentru Protecţia 

Moralităţii) 

internaţională în domeniul tehnologiilor 

informaţionale, precum şi posibilităţile moderne a 

furnizorilor de servicii în domeniul comunicaţiilor 

electronice, sub aspectul oferirii organelor de drept 

în condiţiile legale a informaţiilor necesare pentru 

asigurarea bazei probatorii, în legătură cu cazurile 

examinate privind infracţiunile informatice. 

Proiectul fiind expediat autorităţilor publice 

centrale spre avizare. 

De asemenea, angaţii CCTP al IGP al MAI, au 

participat la elaborarea Memorandumului de 

colaborare, care la data de 8 august 2013, a fost 

semnat de către IGP al MAI şi Asociaţia Obştească 

Centrul Internaţional pentru Protecţia şi 

Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”. 

Memorandumul a fost elaborat şi aprobat pornind 

de la situaţia privind traficul de fiinţe umane 

(TFU), pornografia infantilă şi exploatarea sexuală 

a copiilor, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicare (PIESC), precum 

şi imperativul participării societăţii civile în 

soluţionarea problemei date. 

Obiectul Memorandumului îl constituie 

colaborarea reciprocă a IGP al MAI şi a Centrului 

Internaţional ”La Strada” în domeniul prevenirii şi 

combaterii TFU şi PIESC, dezvoltării 

parteneriatului social, stabilirii cooperării 

permanente, egale şi reciproce dintre organele de 

drept şi societatea civilă în scopul implementării 

politicii de stat în combaterea fenomenului vizat. 

Conlucrarea dintre IGP al MAI şi Centrul 

Internaţional „La Strada” va avea loc sub formă de 

schimb de informaţii, experienţă şi asistenţă 

reciprocă, avînd ca instrumente de cooperare: 

organizarea unor consultări bilaterale, atît la nivel 

de conducere, cît şi la nivel de experţi; organizarea 

în comun a conferinţelor, atelierelor de lucru, 

seminarelor metodice; participarea la evenimente 

de profil organizate de către IGP al MAI şi Centrul 

Internaţional „La Strada”, inclusiv a conferinţelor, 

atelierelor de lucru, seminarelor metodice; suportul 
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metodic, logistic, etc. 

La semnarea memorandumului părţile au acţionat 

în scopul asigurării respectării drepturilor 

victimelor TFU şi PIESC la asistenţă calitativă, 

necesară pentru reabilitarea şi reintegrarea lor 

socială, bazate pe principiile respectării 

confidenţialităţii vieţii private, interzicerii 

intimidării şi discriminării, asigurării accesului 

necondiţionat al beneficiarelor la protecţie şi 

asistenţă necesară, precum şi alte principii stabilite 

de legislaţia naţională şi internaţională în domeniul 

dat 

Colaborarea reciprocă se va axa pe realizarea 

următoarelor obiective: 

• dezvoltarea parteneriatului social; 

• asigurarea accesului beneficiarilor la servicii de 

calitate şi prevenirea victimizării secundare; 

•elaborarea instrumentelor şi procedurilor de 

identificare, referire, asistare şi protejare a 

beneficiarilor; 

• consolidarea capacităţilor profesionale ale 

resurselor umane; 

• elaborarea mecanismului de finanţare a măsurilor 

de protecţie şi asistenţă a beneficiarilor; 

• sensibilizarea populaţiei asupra prevenirii şi 

combaterii TFU şi PIESC; 

• alte obiective specifice. 

De asemenea, la data de 11 octombrie 2013 în 

liceul moldo-turc din mun. Chişinău au fost 

desfăşurate lecţii teoretico-practice cu tematica 

prevenirii abuzului şi exploatării sexuale online a 

copiilor. În cadrul orelor desfăşurate, elevii 

instituţiei au fost informaţi despre metodele de 

securizare a computerului personal, a profilurilor 

din reţelele de socializare, precum şi căile de 

prevenire a victimizării în spaţiul virtual. În cadrul 

lecţiilor elevilor le-a fost prezentat portalul 

informaţional „www.siguronline.md”, conceput să 

informeze şi să promoveze utilizarea sigură a 

Internetului de către copii cu sprijinul şi implicarea 

specialiştilor, părinţilor şi profesorilor. 



 237 

În rezultat, copiii au conştientizat pericolul 

fenomenului de abuz şi exploatare online a 

copiilor, precum şi au însuşit informaţia necesară 

în vederea asigurării securităţii navigării pe reţeaua 

globală „Internet”. 

ME- Ministerul Educaţiei în colaborare cu CCF 

Moldova – Copil, Comunitate, Familie  a 

desfăşurat pe data de 13 februarie 2013 un Atelier 

de lucru „Siguranţa copiilor în mediul on-line”. 

Atelierul a avut la în incinta Centrului de 

Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în 

Educaţie şi destinat responsabililor de 

informatică/TIC din cadrul direcţiilor 

raionale/municipale de învăţămînt. Responsabilii 

de informatică/TIC din cadrul direcţiilor 

raionale/municipale de învăţămînt au organizat în 

perioada 14.02.2013-20.02.2013 ateliere de lucru 

similare pentru profesorii de informatică şi 

directorii adjuncţi responsabili de educaţie din 

cadrul instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din 

raioane/municipii, care, ulterior vor disemina 

informaţia în cadrul elevilor, părinţilor, 

profesorilor. 

În noiembrie 2013, Ministerul Educaţiei, la 

solicitarea Centrului de Guvernare Electronică a 

fost propus Direcţiilor generale 

raionale/municipale de învăţămînt, tineret şi sport 

spre difuzare în instituţiile de învăţămînt din 

Republica Moldova, în cadrul orelor de dirigenţie, 

informatică sau educaţie civică materialul video 

despre securitatea cibernetică. 

http://www.youtube.com/watch?v=-

m_oZCz2rRc&feature=c4-

overview&list=UUQiYfbOzuf2A4GH2R_inZfQ    

4) Crearea de 

către instituţia 

ombudsmanului 

a Consiliului 

Copiilor – 

forum de 

discuţii pentru 

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Număr de 

consilii create; 

număr de 

beneficiari 

Începînd cu anul 2010 au fost create Consilii ale 

copiilor  în 19 centre raionale: Floreşti, Călăraşi, 

Şoldăneşti, Teleneşti, Străşeni, Făleşti, Glodeni, 

Ialoveni, Hînceşti, Cimişlia, Rezina, Dubăsari, 

Criuleni, Briceni, Edineţ, Ocniţa, Donduşeni, 

Soroca, Sîngerei. 

Din cauza lipsei resurselor financiare, în celelalte 

realizata partial 
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copii în vederea 

mobilizării 

copiilor, a 

părinţilor şi a 

comunităţii 

pentru 

promovarea şi 

protecţia 

drepturilor 

copilului 

raioane nu au fost create Consiliile Copiilor. 

5) Organizarea 

în raioanele 

republicii a 

şedinţelor 

periodice ale 

consiliilor  

copiilor, 

atrăgînd în 

dezbateri copiii, 

în vederea 

creării 

oportunităţilor 

pentru dialog şi 

implicare 

Permanent Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Număr de 

şedinţe 

organizate; 

număr de 

beneficiari 

 

 nerealizat 

6) Organizarea 

forumului 

internaţional al 

ombudsmanilor 

pentru drepturile 

copilului în 

scopul 

schimbului de 

practici şi al 

promovării 

imaginii 

Republicii 

Moldova sub 

aspectul 

protecţiei 

drepturilor 

copilului 

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului 

Forum 

internaţional 

organizat 

La data de 4 octombrie 2013, Centrul pentru 

Drepturile Omului din Moldova a organizat 

Conferinţa Internaţională la tema  „Respectarea 

dreptului copilului la abitaţie în familie. Analiza 

situaţiei existente în Republica Moldova prin 

prisma practicilor pozitive ale altor ţări”. 

 Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a 5 ani 

de la crearea institutului avocatului parlamentar 

pentru drepturile copilului în  Moldova.  

La lucrările conferinţei internaţionale au luat parte 

aproximativ 70 de participanţi, printre care 9 

invitaţi străini: secretarul ENOC, comisarul pentru 

copii şi tineri din Scoţia, ombudsmanul din 

Letonia, adjunctul avocatului poporului din 

România, consilierul superior din cadrul Oficiului 

Cancelarului Justiţiei din Estonia, consilierul 

ombudsmanului pentru drepturile copilului din 

realizata 
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Croaţia,  şeful Direcţiei pentru respectarea 

drepturilor copilului din cadrul Oficiului 

împuternicitului pentru drepturile omului al Radei 

ucrainene; reprezentanţi ai organizaţiei  „Salvaţi 

copiii” din Federaţia Rusă. 

La eveniment au participat de asemenea demnitari 

din Republica Moldova cu atribuţii în domeniu 

(viceprim-ministru, preşedintele Consiliului 

naţional pentru protecţia drepturilor copilului, 

Tatiana Potîng; ministrul Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei,  Valentina Buliga; consilierul 

prezidenţial Mihail Şleahtiţchi,  reprezentanţi ai 

administraţiei publice centrale şi locale, lucrători 

din cadrul sistemului judecătoresc, reprezentanţi ai 

societăţii civile şi ai unor misiuni diplomatice. 

13. Promovarea şi asigurarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) planuri elaborate şi implementate; 

b) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

c) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

d) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

e) campanii de informare desfăşurate;  

f) acces la justiţie asigurat pentru locuitorii din regiunea transnistreană; 

g) centre de informare create; 

h) organisme internaţionale sensibilizate; 

i) reprezentanţe ale Centrului pentru Drepturile Omului deschise. 

79 

 

 

 

 

Crearea 

mecanismulu

i naţional de 

monitorizare 

a respectării 

drepturilor 

omului în 

regiunea 

transnistrean

ă 

1) Elaborarea şi 

implementarea 

de către  

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale 

şi locale din 

zonele limitrofe 

a planurilor de 

acţiuni privind 

colectarea 

datelor şi 

monitorizarea 

respectării 

drepturilor 

Anual Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Comisia 

guvernamentală 

pentru reintegrarea 

ţării; autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale din zonele 

limitrofe 

Planuri 

elaborate  

şi implementate; 

număr de 

rapoarte 

întocmite în 

baza datelor 

colectate; 

număr 

de  

rapoar

te 

public

ate 

Cancelarie-- La 15 februarie 2013 s-a desfăşurat 

prima şedinţă comună a subgrupului de lucru 

pentru  drepturile omului din cadrul grupului de 

lucru pentru actele de stare civilă şi documentarea 

populaţiei, unde s-au discutat aspecte 

organizatorice privind instituirea unui mecanism 

funcţional de monitorizare a situaţiei în domeniu; 

- La 14-15 februarie, în or. Chişinău şi Tiraspol, 

Înaltul expert ONU pentru drepturile omului în 

regiunea transnistreană, dl Thomas Hammarberg a 

prezentat raportul de evaluare a situaţiei drepturilor 

omului din regiune, elaborat în rezultatul 

misiunilor de documentare din perioada mai-

decembrie 2012, iar recomandările expuse au fost 

remise spre coordonare autorităţilor de resort ale R. 

realizat 
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omului în 

regiunea 

transnistreană 

Moldova, pretinselor structuri de la Tiraspol şi 

reprezentanţilor societăţii civile de pe ambele 

maluri ale Nistrului cu solicitarea de a contribui 

prin proiecte comune la îmbunătăţirea situaţiei; 

- La 16 aprilie 2013 la Reuniunea a VI-a a 

Dialogului RM-UE privind drepturile omului a fost 

prezentat Raportul cu privire la respectarea 

drepturilor omului în regiunea estică a R. 

Moldova; 

- Prin scrisoarea cu nr. 2304-586 din 05.08.2013, 

Biroul a prezentat Min. Justiţiei informaţii 

relevante despre eforturile depuse pentru a depăşi 

impedimentele existente în implementarea 

prevederilor Pactului internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice în regiunea 

transnistreană, pentru definitivarea celui de-al 

treilea raport naţional privind implementarea 

Pactului; 

- Au fost prezentate observaţiile şi comentariile 

Biroului pe marginea a 14 cauze CEDO, 

comunicate de către reprezentantul Guvernului R. 

Moldova la Curte; 

- Au fost elaborate 29 note informative şi 9 

rapoarte cu privire la cazurile de lezare a 

drepturilor omului în regiunea transnistreană. 

CNA- Întru executarea acţiunii 79.1., prin 

dispoziţia directorului C.N.A.  nr. 13-d din 

10.08.2011 au fost desemnaţi colaboratori 

responsabili de executarea activităţilor în cauză, 

actualmente fiind întreprinse măsurile de rigoare în 

acest scop 

MAEIE- În luna octombrie 2012, a avut loc 

deschiderea reprezentanţei în satul Varniţa a 

Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova. 

Domeniile de activitate vizează acţiuni precum: 1) 

sporirea nivelului de interacţiune între locuitorii 

regiunii şi avocaţii parlamentari; 2) definirea unei 

platforme informaţionale necesare pentru 

promovarea drepturilor omului; 3) promovarea 

instruirii juridice a populaţiei. 
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Totodată, menţionăm faptul că în conformitate cu 

angajamentele asumate la nivel naţional în 

domeniul protecţiei drepturilor omului, 

deschiderea centrelor de informare pentru 

populaţia din regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova (cu sediul în oraşele Rezina şi Râbniţa), 

reprezintă un obiectiv preconizat pentru realizare 

în termenii indicaţi în PNADO (perioada 2013-

2014). În context,  urmează de stabilit modalităţile 

de deschidere şi funcţionare a instituţiilor 

respective. 

2) Crearea unor 

centre de 

informare cu 

sediul în oraşele 

Rezina şi 

Rîbniţa, care să 

ofere 

consultanţă 

populaţiei din 

regiunea 

transnistreană 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene; 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

Centre de 

informare create  

şi funcţionale 

 nerealizat 

3) Sensibilizarea 

organismelor 

internaţionale şi 

a misiunilor 

diplomatice 

acreditate în 

Republica 

Moldova asupra 

cazurilor de 

încălcare a 

drepturilor 

omului în 

regiunea 

transnistreană 

Permanent Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene; 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

Număr de cazuri 

raportate; 

organisme 

internaţionale şi 

misiuni 

diplomatice 

sensibilizate 

Cancelarie- Au fost elaborate 57 de demersuri prin 

care au fost sensibilizate organismele 

internaţionale şi misiunile diplomatice 

 

Problemele drepturilor omului în raioanele de est 

ale ţării fac parte din discuţiile cu partenerii 

internaţionali implicaţi în procesul de reglementare 

a conflictului transnistrean, precum şi cu alte 

organizaţii internaţionale competente. 

 

MAEIE a sensibilizat organismele internaţionale, 

în speţă Misiunea OSCE în RM, precum şi în 

cadrul consultărilor cu factorii internaţionali şi 

reprezentanţii misiunilor  diplomatice acreditate în 

RM asupra cazului lui Alexandru Bejan, fost elev 

în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” 

din Tiraspol, acuzat în dosarul „Teroristul”, iniţiat 

de structurile de forţă din regiunea transnistreană 

încă în aprilie 2011 în baza unei scrisori anonime. 

realizat 
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O decizie finală nu a fost pronunţată. În prezent, 

Alexandru Bejan îşi face studiile la Colegiul de  

Transport din Chişinău cu loc bugetar şi are 

asigurat un loc în cămin fără achitarea taxei. De 

asemenea, Alexandru Bejan a beneficiat de o bursă 

în valoare de 2000 de lei. 

 

Un alt caz semnalat de către autorităţile din 

Chişinău se referă la condiţiile inumane de detenţie 

a unui cetăţean, reţinut la 29 iunie 2009 în regiunea 

transnistreană. Detaliile cazului au fost aduse la 

cunoştinţa partenerilor internaţionali în cadrul 

negocierilor pentru reglementarea conflictului 

transnistrean. 

 

Recursurile anterioare ale Fundaţiei Internaţionale 

pentru protecţia apărătorilor drepturilor omului şi 

al Societăţii Internaţionale pentru Drepturile 

Omului au fost transmise reprezentantului politic 

al Tiraspolului, cu solicitarea de a contribui la 

elucidarea obiectivă a circumstanţelor cauzei şi de 

a întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea 

respectării drepturilor sale, precum şi pentru a i se 

acorda ajutorul medical necesar. Administraţia de 

la Tiraspol a fost atenţionată de asemenea asupra 

inadmisibilităţii aplicării faţă de O.Popovschi a 

violenţei fizice, torturii, altor pedepse sau 

tratamente crude, inumane ori degradante. 

 

4) Deschiderea 

unei 

reprezentanţe a 

Centrului pentru 

Drepturile 

Omului în satul 

Varniţa 

Anii 

2013–2014 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare) 

Reprezentanţă 

creată şi 

funcţională; 

număr de 

adresări din 

partea populaţiei 

CpDOM-La 17 octombrie 2012 a fost deschisă 

reprezentanţa CpDOM în satul  Varniţa.  

Deschiderea reprezentanţei a sporit  accesul 

cetăţenilor din regiune către avocaţii parlamentari, 

la promovarea drepturilor omului şi instruirea 

juridică a populaţiei. Pe parcursul anului 2013 la 

reprezentanţa Varniţa au fost înregistrate 35  

plîngeri de la cetăţenii din regiune. În audienţă au 

fost 169 persoane. 

Cancelarie- Reprezentanţa Varniţa a Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova şi-a început 

activitatea din 17.10.2012. 

Realizata 
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80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

accesului la 

justiţie 

pentru 

locuitorii din 

regiunea 

transnistrean

ă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Evaluarea 

posibilităţii de 

extindere a 

programului de 

asistenţă juridică 

garantată de stat 

pentru locuitorii 

regiunii 

transnistrene 

Anii 

2013–2014 

Consiliul Naţional 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată 

de Stat;  

Uniunea 

Avocaţilor; 

Ministerul Justiţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice 

centrale şi locale 

Evaluare 

efectuată; 

acţiuni 

întreprinse în 

urma 

constatărilor 

CNAJGS ca partener de implementare, în 

colaborare cu IRP au participat la concursul de 

grant-uri,  Programul “Susţinerea Măsurilor de 

Promovare a Încrederii”.  Proiectul urmăreşte 

dezvoltarea unui sistem de servicii calitative în 

sfera socială, juridică în scopul asigurării protecţiei 

drepturilor omului pe întreg teritoriu inclusiv în 

regiunea din stânga Nistrului.   

 

Domeniu de implicare al CNAJGS:  

1) Împărtăşirea experienţei de pilotare a reţelei de 

parajurişti pe teritoriul drept al Nistrului, 

rezultatele obţinute şi rolul acesteia în cadrul 

realizării accesului la justiţie persoanelor social-

vulnerabile; 

 2) Realizarea schimbului de experienţă cu ONG-

urile din regiunea stângă a Nistrului, prin 

implicarea a 3 parajurişti ce îşi desfăşoară 

activitatea în regiunea dreaptă a Nistrului. 

Parajuriştii vor fi selectaţi în următorul mod: 1 din 

regiunea Nord a ţării, 1 din regiunea Centru, şi 

respectiv 1 din regiunea de Sud. Formula dată se 

propune pentru a asigura schimbul de experienţă, 

ţinându-se cont de problematicele, deficienţele şi 

rezultatele obţinute ce pot varia de la o regiune la 

alta;  

 3) Identificarea experţilor pentru elaborarea 

publicaţiilor: “Asistenţa juridică primară a 

păturilor social vulnerabile” şi “Practici de lucru şi 

asistenţă juridică primară  persoanelor social-

vulnerabile”.   

4) Identificarea a 13 participanţi pentru trening-

urile realizate în prima şi a doua fază a proiectului.  

Suport în realizarea atelierului de lucru desfăşurat 

in faza a treia a proiectului. Implicarea în cadrul 

schimbului de experienţă  cu ONG-uri şi CNAJGS 

de pe malul drept a Nistrului. 

CpDOM- Acţiune 

nerealizată în 

perioada de 

raportare 

 

CNAJGS- realizat 

2) Extinderea 

competenţelor 

avocaţilor, 

inclusiv prin 

Anii 

2013–2014 

Uniunea 

Avocaţilor; 

Ministerul Justiţiei; 

Consiliul Naţional 

Competenţe 

extinse; număr 

de cazuri în care 

avocaţii au 

A fost înregistrat un singur caz de desemnare a 

unui avocat care acordă asistenţă juridică garantată 

de stat, OT Bender (Căuşeni) al CNAJGS a 

desemnat un apărător cet. Bejan Alexandru, reţinut 

În proces de 

realizare 
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perfecţionarea 

cadrului legal în 

domeniu, astfel 

încît aceştia să 

poată presta 

servicii în 

regiunea 

transnistreană 

pentru Asistenţă 

Juridică Garantată  

de Stat  

prestat servicii 

în regiunea 

transnistreană 

pe malul stâng al Nistrului, fiind acuzat de 

terorism. 

3) Instituirea 

unui mecanism 

comun (cu 

implicarea 

organismelor 

internaţionale) 

de monitorizare 

periodică a 

condiţiilor de 

detenţie din 

instituţiile de 

detenţie din 

regiunea 

transnistreană 

Anii 

2013–2014 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul Justiţiei 

Mecanism 

instituit; număr 

de vizite 

efectuate 

Cancelarie- - Biroul a monitorizat cazurile prin 

care a fost sesizat despre arestarea, privarea de 

libertate şi condamnarea ilegală a cetăţenilor R. 

Moldova/ străinilor de către structurile 

nerecunoscute din stânga Nistrului şi a sensibilizat 

autorităţile de resort cu solicitarea de a întreprinde 

eforturile necesare pentru a restabili drepturile 

lezate ale acestora în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare, inclusiv în partea ce ţine de 

acordarea asistenţei medicale necesare. 

- Misiunile diplomatice acreditate în RM şi 

organizaţiile internaţionale relevante (ONU, 

OSCE, Consiliului Europei) elaborează rapoarte 

periodice de monitorizare şi oferă recomandări 

concrete autorităţilor competente pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în 

penitenciarele din regiunea transnistreană. 

In proces de 

realizare 

4) Introducerea 

mecanismului 

de reabilitare a 

persoanelor 

private arbitrar 

de libertate în 

regiunea 

transnistreană 

Anul 2014 Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul Justiţiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Mecanism 

elaborat; număr 

de victime 

asistate 

Cancelarie- Mecanismul respectiv urmează a fi 

elaborat, consultat şi definitivat pe parcursul anului 

2014. 

In proces de 

realizare 

81 Asigurarea 

dreptului la 

educaţie şi 

instruire al 

locuitorilor 

din stînga 

Nistrului 

1) Creşterea 

numărului de 

locuri finanţate 

din buget în 

instituţiile de 

învăţămînt 

superior pentru 

absolvenţii din 

Anii 

2013–2014 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Număr de locuri 

bugetare 

 

 

Plan aprobat, număr de locuri cu finanţare bugetară 

majorat, cu 5 locuri în sesiunea de Admitere-2013, 

studenţi înmatriculaţi la studii superioare cu 

finanţare bugetară din stînga Nistrului, în sesiunea 

de Admitere-2013, circa 256 din 505 locuri 

acordate prin HG. 

Organizarea unui an de compensare pentru 

candidaţii din stînga Nistrului 

In proces de 

realizare 
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regiunea 

transnistreană 

Cancelarie- La Admiterea 2013, potrivit Hotărîrii 

Guvernului nr. 312 din 27.05.13 Cu privire la 

planurile de înmatriculare în anul 2013 în 

instituţiile de învăţămînt secundar profesional, 

mediu de specialitate şi superior au fost prevăzute 

505 de locuri în învăţămîntul superior cu destinaţie 

specială pentru candidaţii absolvenţi din raioanele 

de est, inclusiv, 40% au fost acordate absolvenţilor 

instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din 

localităţile de Est ale republicii şi din mun. Bender, 

care au studiat conform programelor de învăţămînt 

aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii 

Moldova, precum şi absolvenţilor Liceului 

Teoretic ,,Al. Mateevici” din s. Sănătăuca, r-nul 

Floreşti, originari din localităţile de Est (anexă), 

60% pentru absolvenţii din instituţiile de 

învăţămînt din raioanele de Est, care au studiat 

conform altor programe. 

 

La stabilirea cotei de 40% s-a ţinut cont şi de 

faptul, că anual, în cadrul instituţiilor de învăţămînt 

superior de stat îşi făc studiile cca 2000 de 

studenţi, originari din partea stîngă a Nistrului, 

dintre care, 43 - 45% sînt absolvenţi ai liceelor cu 

predare în limba română şi 55-57%  sînt absolvenţi 

ai instituţiilor din alte localităţi.  

 

2) Organizarea 

unor cursuri 

gratuite de 

studiere a limbii 

de stat pentru 

persoanele 

domiciliate în 

localităţile din 

stînga Nistrului 

Anii 

2013–2014 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul 

Educaţiei; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

cursuri realizate; 

număr de 

beneficiari; 

calitatea 

cursurilor 

evaluată de 

experţi 

independenţi 

Cancelarie- Informaţiile respective urmează a fi 

preluate de la Ministerul Educaţiei. 

In proces de 

realizare 

82 

 

 

 

 

Asigurarea 

drepturilor 

sociale ale 

locuitorilor 

din stînga 

1) Elaborarea 

unui mecanism 

de asigurare şi 

protecţie socială 

(cu pensii, 

Anii 

2013–2014 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei  

Mecanism 

realizat; număr 

de beneficiari  

Cancelarie- A fost semnată Decizia protocolară 

privind procedura de perfectare şi transmitere a 

documentelor necesare pentru stabilirea pensiei sau 

alocaţiei sociale de stat, reluarea plăţii şi achitarea 

acestora persoanelor care îşi schimbă domiciliul de 

CNAS-realizat 
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Nistrului 

 

 

 

 

indemnizaţii, 

plăţi sociale) a 

locuitorilor din 

regiunea 

transnistreană  

Sociale şi Familiei; 

Casa Naţională de 

Asigurări Sociale 

pe teritoriul deservit de structura de asigurare 

socială a unei părţi pe teritoriul deservit de 

structura de asigurare socială a celeilalte părţi (or. 

Kiev, 26.11.2013). 

CNAS- în anul 2013 din partea organelor de 

asigurări sociale din regiunea transnistreană au 

parvenit circa 1000 interpelări privind verificarea 

faptului beneficierii de pensii şi alte prestaţii 

sociale în sistemul public de asigurări sociale 

administrat de CNAS, la care s-au prezentat 

informaţiile respective.  

Concomitent din partea organelor menţionate 

CNAS s-au prezentat informaţii privind stabilirea 

pensiilor pentru 215 cetăţeni ce locuiesc în satele: 

Copanca (raionul Căuşeni), Varniţa (raionul 

Anenii- Noi), Pîrîta, Doroţcaia, Coşniţa, Cocieri şi 

Molovata Nouă din raionul Dubăsari. Circa 200 

beneficiari de pensii şi alocaţii sociale de stat au 

trecut cu traiul permanent în localităţile din 

regiunea transnistreană, drepturile respective fiind 

achitate integral, iar plata fiind suspendată în 

ordinea stabilită de legislaţie. 

Pe data de 26.11.2013 a fost aprobat Modul de 

perfectare şi transmitere a documentelor necesare 

pentru stabilirea pensiei sau alocaţiei sociale de 

stat, reluarea plăţii şi plata pensiei sau alocaţiei 

sociale de stat neprimite a cetăţenilor în legătură cu 

schimbarea domiciliului de pe teritoriul deservit de 

către structurile înputernicite de asigurare/asistenţă 

socială ale celeilalte părţi. 

2) Modificarea 

Legii privind 

indexarea 

depunerilor 

băneşti ale 

cetăţenilor în 

Banca de 

Economii, 

pentru 

includerea 

locuitorilor din 

Anii 

2013–2014 

Cancelaria de Stat 

(Biroul pentru 

reintegrare); 

Ministerul 

Economiei; 

Ministerul 

Finanţelor 

Lege 

modificată; 

număr de 

beneficiari 

Proiectul respectiv urmează a fi iniţiat şi promovat 

pe parcursul anului 2014. 

In proces de 

realizare 
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regiunea 

transnistreană 

14. Educarea şi informarea cu privire la drepturile omului 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) planuri elaborate şi implementate;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) campanii de informare desfăşurate.  

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ridicarea 

nivelului  

de pregătire 

profesională, 

culturală, 

morală  

şi 

disciplinară  

a cetăţenilor  

în domeniul 

drepturilor 

omului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Elaborarea şi 

implementarea 

unor programe 

speciale de 

instruire în 

domeniul 

drepturilor 

omului pentru 

funcţionarii 

publici, 

sindicate şi 

patronate, 

ziarişti, medici 

etc. 

Anul 2014 Academia de 

Administrare 

Publică de pe lîngă 

Preşedintele 

Republicii 

Moldova; Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului; 

autorităţile 

administraţiei 

publice centrale şi 

locale 

Număr de 

programe 

implementate; 

număr de 

persoane 

instruite 

CNA- Conform acţiunii 83.1., în Programul de 

studii pentru dezvoltarea profesională continuă, 

aprobat prin Ordinul directorului C.N.A. nr. 27 din 

19.02.2013,  s-au prevăzut activităţi speciale de 

instruire în domeniul drepturilor omului. 

În 2013, au fost organizate instruiri interne pentru 

250 de angajaţi (ofiţeri de urmărire penală, ofiţeri 

de investigaţie, specialişti ai serviciilor secretariat, 

relaţii cu publicul, de gardă etc.) 

MAgr- Este important de menţionat că în 

subordinea Ministerului conform Hotărîrii 

Guvernului nr. 793 din 02.12.2009, se află 10 

instituţii de învăţămînt, care întru executarea 

Ordinului Ministerului nr. 136 din 29.07.2011 au 

întreprins un şir de acţiuni, după cum urmează: 

- au fost constituite comisii împuternicite de a 

evalua cadrele profesorale şi personalul didactic 

auxiliar în domeniul implementării în instituţiile de 

învăţământ a compartimentului „Drepturile 

omului”; 

- includerea (în criteriile de evaluare anuală a 

activităţii pedagogice a cadrelor didactice) 

compartimentului cu privire la respectarea 

drepturilor elevilor; 

- elaborarea în cadrul colegiilor a unui program 

educaţional complex de activitate cu privire la 

drepturile omului în Republica Moldova; 

- organizarea cursurilor de formare continuă a 

cadrelor didactice, seminarelor republicane, 

conferinţelor cu tematică ce ţine de cunoaşterea şi 

respectarea drepturilor omului; 

MAP- Au fost desfăşurate 6 şedinţe cu liderii 

sindicatelor din cadrul Armatei Naţionale şi 

CNA-realizat 
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membrii sindicatelor a Ministerului Apărării, 

Marelui Stat Major, Departamentul dotări, 

efectivul de militari ai Armatei Naţionale.  

Au fost instruiţi – în jur de 80 persoane (angajaţi 

civili).   

Aditional, Au fost desfăşurate: 

-   mese rotunde; 

-  serate de întrebări şi răspunsuri; 

- concursul ziarelor de perete cu genericul 

respectiv; 

- consultări ale efectivului pe probleme ce ţin 

protecţia drepturilor omului; 

- campanii informative cu genericul „Drepturile 

omului”. 

Întreg efectivul Armatei Naţionale este informat 

despre accesul la lada cu petiţii şi telefonul de 

încredere. 

Teleradio- Periodicitate săptămânală.  Ediţiile din 

18 şi 25 mai 2013 au fost dedicate Drepturilor 

Omului ( au participat personalitati care luptă 

pentru drepturile omului.  

 

- Dreptul copiilor la o viaţă decentă:  

 - campanie de ajutorare  iniţiată de copiii  care iau 

parte la producerea emisiunii „ Magazinul copiilor 

” pentru copiii care nu au rechizite pentru a-şi face 

studiile. 

 

- Dreptul copiilor la activităţi de exprimare 

artistică.  

Ediţie realizată la Gala laureaţilor  „Spiridon 

Vangheli – Universul copilăriei”.                                                                                               

- Dreptul copiilor de a-şi cunoaşte istoria şi 

neamul. 

Ediţie realizată la Muzeul militar din Chişinău – 

unic în felul său .                                                                                                  

- Dreptul copiilor de a practica sportul. Rubrica 

permanentă. 

„Sportul în copilărie – sănătate pentru toată viaţa”.                                                                                                                                                   

2) Formarea 

continuă a 

Permanent Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Număr de 

judecători  

INJ-   INJ a organizat 4 seminare cu genericul 

„Accesul la informaţie. Aspecte practice privind 

realizată 
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judecătorilor şi 

procurorilor cu 

privire la 

jurisprudenţa 

Curţii Europene 

a Drepturilor 

Omului şi a 

organelor 

convenţionale  

ale  ONU  

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Consiliul Superior  

al Procurorilor 

şi procurori 

instruiţi anual 

raportat la 

numărul total de 

judecători şi 

procurori 

protecţia datelor cu caracter personal şi 

soluţionarea problemelor în legătură cu accesul la 

informaţie”, la care au fost instruite 81 persoane, 

dintre care  42 judecători şi 39 procurori, inclusiv: 

   - la 4 februarie şi 1 martie, în parteneriat cu 

USAID ROLISP, au fost instruiţi 23 judecători şi 

28  procurori; 

   - la 3 şi 18 aprilie, au fost instruiţi 19  judecători 

şi 11  procurori. 

   INJ a organizat un seminar cu genericul 

„Drepturile omului prevăzute de Convenţia de la 

Aarhus”, la 27 februarie, la care au participat 15 

judecători şi 8 procurori. 

   INJ a organizat un seminar cu genericul 

„Convenţia Aarhus privind accesul la informaţie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul  

la justiţie în probleme de mediu. Jurisprudenţa 

naţională şi CEDO în materia dreptului mediului”, 

la 1 noiembrie, la care au fost instruiţi 21 

judecători de instrucţie. 

   INJ a organizat 6 seminare cu genericul 

„Jurisprudenţa CEDO. Aspecte civile şi penale. 

Cazurile contra Moldovei”, la care au fost instruiţi 

73  judecători şi 55 procurori, inclusiv: 

  - la 19 februarie , 19 martie, în parteneriat cu 

USAID ROLISP, au fost instruiţi 28  judecători, 25 

procurori; 

   - la 4 şi 23 aprilie, 24 septembrie şi 8 octombrie, 

au fost instruiţi 45  judecători şi 30 procurori. 

   INJ a organizat în parteneriat cu NORLAM 4 

seminare cu genericul „Protejarea categoriilor 

vulnerabile de justiţiabili în cadrul procesului 

penal. Provocări în investigarea infracţiunilor de 

trafic de fiinţe umane. Cooperare internaţională – 

bune practice şi standarde referitoare la comisia 

rogatorie”, la 29-30 mai, 5-6 iunie, 2-3 şi 5-6 

decembrie, la care au fost instruiţi 51 judecători, 26 

procurori, 22 avocaţi şi 3 reprezentanţi ai CpDOM. 

   INJ a organizat un seminar cu genericul 

„Protecţia drepturilor fundamentale ale omului prin 

prisma Jurisprudenţei CEDO”, la 13 noiembrie, la 
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care au fost instruiţi 21 judecători de instrucţie. 

   INJ a organizat 3 seminare cu genericul 

„Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului şi metoda juridică conform tradiţiei 

precedentului judecătoresc”, 27-28 februarie, 12-

13 martie, 25-26 noiembrie, la care au fost instruiţi 

69  judecători. 

   INJ a organizat 3 seminare cu genericul 

„Asigurarea respectării drepturilor omului în 

procesul de aplicare a arestului”, au avut loc la data 

de 16-17 mai, 6-7, 20-21 iunie,  fiind instruite 63 

persoane, dintre care 38 judecători de instrucţie şi 

25 procurori; 

    În total, au fost organizate 23 seminare, la care 

au fost instruite 508 persoane, inclusiv 250  

judecători, 80 judecători de instrucţie, 153 

procurori, 22 avocaţi şi 3 reprezentanţi ai CpDOM. 

PG- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

formare continuă a judecătorilor şi procurorilor 

este prerogativa Institutului Naţional al Justiţiei. În 

acelaşi timp, Procuratura Generală şi Consiliul 

Superior al Procurorilor intervin cu propuneri 

vizând tematica subiectelor seminarelor şi 

atelierelor de instruire relevante jurisprudenţei 

Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi 

deleagă procurorii pentru participare la activităţile 

preconizate. 

  Concomitent, Procuratura Generală 

generalizează cauzele şi motivele condamnării de 

către Curte a statului Republica Moldova pentru 

motive ce comportă un caracter repetitiv. În 

perioada anului  2013 a fost intensificată 

activitatea de mediatizare în rândurile procurorilor, 

a hotărârilor CEDO. 

CSM- În procesul de formare continuă a 

magistraţilor, în cadrul Institutului Naţional al 

Justiţiei, în colaborare cu mai mulţi parteneri 

naţionali şi internaţionali, au fost organizate mai 

multe şedinţe, seminare, mese rotunde, cu 

participarea formatorilor  străini.  

- „Jurisprudenţa CEDO. Aspecte civile şi penale. 
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Cazurile contra Moldovei”, au fost instruiţi peste 

70 judecători; 

- „Protecţia drepturilor fundamentale ale omului 

prin prisma Jurisprudenţei CEDO”, instruiţi peste 

20 judecători de instrucţie; 

- „Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului şi metoda juridică conform tradiţiei 

precedentului judecătoresc”, instruiţi 69 de 

judecători. 

Totodată, pe parcursul anului, au fost organizate 

cursuri de instruire pentru formatori la 

subiectul„Convenţia europeană şi jurisprudenţa 

CEDO”. 

 

3) Desfăşurarea 

unor campanii 

de informare şi 

instruire a 

jurnaliştilor cu 

privire la modul  

de prezentare a 

informaţiei 

privind 

infracţiunile 

comise şi 

vinovăţia 

persoanelor, în 

vederea 

asigurării 

prezumţiei 

nevinovăţiei 

Anual 

 

 

 

 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Consiliul 

Coordonator al 

Audiovizualului 

Număr de 

campanii 

de informare 

desfăşurate; 

număr de 

jurnalişti 

instruiţi 

CCA- Obligaţiile şi atribuţiile CCA sunt stipulate 

în art.40 al Codului Audiovizualului, iar instruirea 

jurnaliştilor nu este prevăzută în legislaţie. 

Totodată, CCA participă activ la mese rotunde şi 

traininguri cu jurnaliştii din Republica Moldova: 

- La 25 aprilie 2013, CCA a participat la 

Conferinţa organizată de Consiliul Europei cu 

tema: „Consolidarea încredinţării între jurnaliştii 

de pe ambele maluri ale Nistrului prin dezvoltarea 

cooperării şi înţelegerii”. 

- La 17 octombrie 2013, CCA a participat la 

Conferinţa organizată de Misiunea OSCE în 

colaborare cu Comitetul Guvernatorilor de 

Radiodifuziune şi cu Biroul pentru Radiodifuziune 

Internaţională ( BBG- IBB USA) cu tematica 

"Mass-media şi sistemul judecătoresc din 

Moldova: consolidarea încrederii reciproce, 

promovarea responsabilizării şi implicarea 

cetăţenilor", cu scopul de a îmbunătăţi 

comunicarea, transparenţa şi accesul la informaţie. 

Totodată, în anul 2013, CCA a contribuit la 

desfăşurarea campaniilor sociale de informare a 

cetăţenilor, precum: 

- Campania de informare despre posibilitatea de 

recuperare a persoanelor care suferă de dependenţă 

de droguri, (Decizia nr. 70 din 02.05.2013); 

- Campania dedicată ”Zilei Internaţionale pentru 

CCA-Actiuni 

realizat CSM 

nerealizat 
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Combaterea Consumului şi Traficului Ilicit de 

Droguri” şi mediatizarea spotului-invitaţie la 

Concertul în aer liber ”Muzică în loc de droguri”, 

(Decizia nr. 70 din 02.05.2013); 

- Campania de prevenire a cazurilor de înec şi 

incendii în rîndul populaţiei din Republica 

Moldova, (Decizia nr. 94 din 13.06.2013); - 

Campania naţională „Promovarea unui internet mai 

sigur pentru copiii din Republica Moldova” şi 

mediatizarea spotului social „Eşti sigur cu cine 

vorbeşte copilul tău online?”, (Decizia nr. 146 din 

12.09. 2013); 

- Campania de sensibilizare a participanţilor la 

traficul rutier, obligativitatea respectării regulilor 

de circulaţie rutieră, dar şi îmbunătăţirea 

comportamentului conducătorilor auto şi al 

pietonilor, (Decizia nr. 191 din 03.12. 2013); 

- Campania socială în scopul prevenirii incendiilor 

în rîndul populaţiei din Republica Moldova. În 

acest sens a fost elaborat un spot social care 

atenţionează opinia publică privind respectarea 

măsurilor de securitate antiincendiară, fapt ce va 

contribui la minimalizarea deceselor în rîndul 

populaţiei, (Decizia nr. 203 din 13.12. 2013); 

- Desfăşurarea Concursului de selectare a 

proiectelor de programe audiovizuale în vederea 

acordării resurselor financiare pentru producere din 

Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 

2013, (Decizia nr.136 din 12.09. 2013). 

 

PG- Serviciul de presă al Procuraturii Generale 

permanent aplică principiul transparenţei şi 

informării populaţiei asupra activităţii de procuror, 

investigării cazurile de interes pentru societate. În 

scopul asigurării drepturilor constituţionale ale 

cetăţenilor la acces la informaţie – toate subiectele 

adresate publicului larg au fost plasate pe site-ul 

oficial al Procuraturii.     

   

 Astfel, în decursul anului 2013 organele 

Procuraturii au mediatizat, atât prin intermediul 
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presei audio-vizuale, cât şi a celei scrise naţionale 

şi internaţionale 447 de subiecte, iar pe site-ul 

Procuraturii au fost plasate 410 comunicate, 

preponderent vizând pornirea urmăririi penale, 

remiterea şi rezultatele examinării cauzelor în 

instanţa de judecată pe cazuri de încălcare a 

drepturilor omului.   

În acest răstimp a fost asigurată prezenţa tematicii 

respective prin organizarea a 14 conferinţe şi 

briefinguri de presă privind respectarea drepturilor 

omului. 

84 Consolidarea 

politicilor 

regionale de 

protecţie a 

drepturilor 

omului 

Elaborarea şi 

implementarea  

în cadrul tuturor 

unităţilor 

administrativ-

teritoriale de 

nivelul al doilea 

a planurilor de 

acţiuni în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

autorităţile 

administraţiei 

publice locale 

Planuri de 

acţiuni elaborate 

şi implementate;  

grad de 

implementare  

a acţiunilor 

planificate 

CpDOM- CpDOM a stabilit contacte directe cu 

autorităţile publice locale şi s-a oferit  să 

contribuie, în limita atribuţiilor  prevăzute de 

Legea cu privire la avocaţii parlamentari,  la 

eficientizarea activităţii acestora pe segmentul  

asigurării şi promovării drepturilor omului. APL-

urile au prezentat informaţii privind gradul de 

implementare a activităţilor din PNADO, datele de 

contact ale coordonatorilor (în cazul în care aceştia 

au fost desemnaţi) şi alte informaţii relevante. 

La 10 decembrie 2013 CpDOM a organizat o 

reuniune de lucru  cu participarea factorilor de 

decizie din teritoriu pentru a identifica dificultăţile 

şi riscurile cu care se confruntă APL-urile la 

implementarea PNADO, eventualele soluţii pentru 

asigurarea implementării acţiunilor prevăzute în 

PNADO, eventualele modalităţi de cooperare între 

CpDOM şi APL în vederea asigurării 

implementării unor acţiuni din PNADO. 

CpDOM-actiune 

realizata 

15. Libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

b) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

c) libertate de conştiinţă, de gîndire şi de religie asigurată. 

85 

 

 

 

 

 

Promovarea 

unei culturi 

de apreciere 

a diversităţii 

religioase şi 

a diversităţii 

1) Analiza 

curriculei de 

învăţămînt 

preuniversitar 

din perspectiva 

libertăţii 

Anul 2014 Ministerul 

Educaţiei  

Număr de 

discipline 

analizate; număr 

de recomandări 

propuse şi 

acceptate 

ME- Conform Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 2 

iulie 2010 disciplina Religia este inclusă în schema 

orară a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial 

şi liceal cu statut  de disciplină opţională. În clasele 

primare grupele se constituie în baza cererii 

părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor, în clasele 

realizată 
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convingerilor religioase şi a 

convingerilor 

gimnaziale şi liceale – în baza cererilor elevilor. 

Disciplina opţională „Religia” se predă în baza 

Curriculumului elaborat în două variante: una 

pentru cultele creştin ortodox şi romano-catolic şi 

alta pentru predarea creştinismului de rit 

evanghelic şi adventist de ziua a şaptea. Elevii, 

părinţii căror fac parte din alte culte religioase, nu 

participă la aceste ore. 

2) Facilitarea 

dialogului 

privind 

problema 

dreptului la 

proprietate 

(asupra 

terenurilor ce 

aparţin Bisericii 

Catolice şi 

Bisericii 

Ortodoxe) 

Anii 

2013–2014 

Comisia drepturile 

omului şi relaţii 

interetnice a 

Parlamentului; 

Ministerul Justiţiei; 

Cancelaria de Stat; 

Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Biroul Relaţii 

Interetnice 

Număr de 

consultări; 

număr de 

recomandări 

înaintate şi 

acceptate 

 nerealizat 

86 Ridicarea 

nivelului  

de pregătire 

profesională 

în domeniul 

libertăţii de 

conştiinţă, de 

gîndire şi de 

religie 

Desfăşurarea la 

nivel naţional a 

seminarelor şi a 

conferinţelor 

pentru 

judecători  

şi procurori  

privind 

libertatea de 

conştiinţă,  

de gîndire şi  

de religie 

Anul 2013 Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

judecători/ 

procurori 

instruiţi raportat 

la  numărul total 

de judecători/ 

procurori 

INJ- INJ în parteneriat cu OHCHR a organizat 1 

seminar cu genericul „Legea internaţională pe 

libertatea de conştiinţă, convingere şi  religie”, la 5 

noiembrie, la care au fost instruite 19 persoane, 

inclusiv 7 judecători, 9 procurori ,alte categorii - 3 

persoane. 

 

PG- 

Organizarea şi desfăşurarea seminarelor şi 

conferinţelor pentru judecători şi procurori este 

prerogativa Institutului Naţional al Justiţiei. 

 În acest context, la seminarul, organizat de 

INJ - „Legea internaţională pe libertatea de 

conştiinţă, convingere şi religie”, au participat 13 

procurori. 

 

CSM- În procesul de formare continuă a 

magistraţilor, în colaborare cu Institutul Naţional al 

Justiţiei, şi mai mulţi parteneri naţionali şi 

internaţionali, au fost organizate mai multe şedinţe, 

seminare, mese rotunde, cu participarea 

INJ-actiune 

realizata 
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formatorilor  străini. 

16. Drepturile persoanelor apatride, ale migranţilor, ale refugiaţilor şi ale solicitanţilor de azil 

Indicatori generali ai nivelului de implementare: 

a) proiect elaborat şi adoptat de modificare a cadrului normativ;  

b) studiu elaborat şi recomandări formulate; 

c) instruiri şi perfecţionări profesionale efectuate; 

d) drepturi ale emigranţilor moldoveni asigurate; 

e) campanii de informare desfăşurate; 

f) drepturi ale străinilor în Republica Moldova garantate; 

g) Centrul de plasament temporar al străinilor din cadrul Biroului pentru Migraţie şi Azil, consolidat.  

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armonizarea 

legislaţiei 

naţionale în 

domeniul 

migraţiei cu 

standardele 

statelor 

membre ale 

UE şi cu 

prevederile 

Protocolului 

împotriva 

traficului 

ilegal de 

migranţi pe 

calea 

terestră, a 

aerului şi pe 

mare, 

adiţional la 

Convenţia 

ONU 

împotriva 

criminalităţii 

transnaţional

e organizate 

1) Completarea 

art. 362
1
 din 

Codul penal în 

scopul 

exonerării 

victimelor 

migraţiei ilegale 

de răspundere 

penală pentru 

trecerea ilegală 

a frontierei de 

stat  

Anul 2013 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Procuratura 

Generală; 

Ministerul Justiţiei 

 

 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

 

 

 

 

 

Prin Legea nr. 20 din 01.03.2013, articolul 3621 

din Codul penal al Republicii Moldova nr.985-XV 

din 18 aprilie 2002, s-a completat cu alineatul (4) 

avînd  următorul cuprins: “(4) Victima migraţiei 

ilegale este absolvită de răspundere penală pentru 

faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a 

teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest 

teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi 

folosire a documentelor oficiale false în scopul 

organizării migraţiei sale ilegale.” 

 

PG- Prin Legea nr.20 din 01.03.2013, articolul 

3621 din Codul penal a fost completat cu alineatul 

(4) cu următorul cuprins:  “Victima migraţiei 

ilegale este absolvită de răspundere penală pentru 

faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a 

teritoriului statului sau al ieşirii de pe acest 

teritoriu, precum şi pentru faptele de deţinere şi 

folosire a documentelor oficiale false în scopul 

organizării migraţiei sale ilegale”. 

realizata 

2) Transferarea  

din Codul penal  

în Codul 

contravenţional 

a articolelor 

privind trecerea 

ilegală a 

frontierei de stat 

de către 

migranţii 

iregulari  

Anul 2014 

 

 

 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Ministerul Justiţiei 

Studiu realizat 

şi, după caz, 

amendamente la 

legislaţie 

propuse  

 In proces de 

realizare 
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88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

drepturilor 

emigranţilor 

moldoveni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Consolidarea 

capacităţilor 

Departamentului 

Afaceri 

Consulare al 

Ministerului 

Afacerilor 

Externe şi 

Integrării 

Europene în 

acordarea 

serviciilor de 

calitate 

moldovenilor de 

peste hotare 

 

Anual Ministerul 

Afacerilor Externe 

şi Integrării 

Europene şi oficiile 

consulare din ţările 

de destinaţie 

Număr de 

moldoveni care  

şi-au exercitat 

dreptul la vot în 

afara ţării; 

număr de 

asociaţii 

diasporale 

moldoveneşti 

active în ţările 

terţe; număr de 

asociaţii ale 

migranţilor care 

au beneficiat de 

sprijin şi 

îndrumare din 

partea oficiilor 

consulare din 

ţările de 

destinaţie; 

număr de 

angajaţi 

consulari care 

au participat la 

sesiunile de 

instruire privind 

consolidarea 

legăturilor cu 

diaspora 

moldovenească; 

număr de 

asociaţii 

diasporale 

capabile să 

contribuie la 

autoadministrare

a diasporei şi 

care pot deveni 

puncte de 

legătură pentru 

moldovenii de 

În procesul de elaborare şi negociere a Planului de 

acţiuni privind susţinerea reformelor democratice 

în RM pentru 2013-2016 / Consiliul Europei 

(CoE), MAEIE a propus includerea unui capitol 

separat dedicat dezvoltării capacităţilor instituţiei 

Ombudsmanului şi Consiliului anti-discriminare. 

De asemenea, MAEIE a solicitat asistenţă pentru 

Consiliul din partea ONU şi statelor UE. Prin 

urmare, pentru 2014 sunt preconizate atât vizite de 

studii, cât şi trening-uri de schimb de experienţă cu 

structuri similare din statele membre ONU sau 

CoE şi UE.     
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peste hotare 

2) Efectuarea 

unei analize a 

prevederilor 

naţionale care 

obligă adulţii să 

prezinte acordul 

ambilor părinţi 

autentificat 

notarial pentru a 

emigra; 

ajustarea acestor 

prevederi la 

standardele 

internaţionale în 

domeniul 

drepturilor 

omului 

Anul 2013 Centrul pentru 

Drepturile Omului; 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Afacerilor Interne 

 

Studiu efectuat 

şi, după caz, 

proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

MAI- Pe parcursul anului 2013, în adresa 

Ministerului Afacerilor Interne solicitări de 

asistenţă din partea Centrului pentru Drepturile 

Omului nu au parvenit. 

CpDOM- actiune 

realizata 

MAI- nerealizat 

3) Încadrarea 

temporară în 

sistemul de 

sănătate al 

Republicii 

Moldova şi al 

ţărilor de 

destinaţie a 

moldovenilor 

care au emigrat 

în scop de 

muncă şi 

negocierea 

portabilităţii 

reciproce a 

beneficiilor de 

protecţie a 

sănătăţii între 

Republica 

Moldova şi 

ţările de 

destinaţie 

Anual Ministerul Sănătăţii Număr de 

emigranţi 

încadraţi în 

sistemul public 

de asigurare a 

sănătăţii din 

Republica 

Moldova; număr 

de emigranţi 

încadraţi în 

sistemul public 

de asigurare a 

sănătăţii din 

ţările de 

destinaţie; 

sondaje, studii, 

opinii ale 

experţilor 

independenţi 

  neralizată 
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4) Negocierea 

acordurilor 

bilaterale în 

domeniul 

muncii şi al 

securităţii 

sociale între 

Republica 

Moldova şi 

ţările de 

destinaţie a 

lucrătorilor 

migranţi 

moldoveni 

Anii 

2013–2014 

 

 

Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Casa 

Naţională de 

Asigurări Sociale 

Număr de 

proiecte de 

acorduri 

bilaterale în 

domeniul 

muncii şi al 

securităţii 

sociale 

elaborate; număr 

de acorduri 

bilaterale 

semnate şi/sau 

ratificate 

Au fost negociate 4 documente: 

- Acordul între Republica Moldova şi Republica 

Lituania în domeniul protecţiei sociale; 

- Acordul între Republica Moldova şi Republica 

Letonă în domeniul protecţiei sociale; 

- Acordul în domeniul securităţii sociale între 

Republica Moldova şi Republica Turcia; 

- Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea 

Acordului între Republica Moldova şi Regatul 

Belgiei; 

Au fost semnate 2 documente: 

- Acordul între Republica Moldova şi Republică 

Polonă în domeniul asigurărilor sociale, semnat la 

9 septembrie 2013; 

- Acordul între Republică Moldova şi Ungaria în 

domeniul securităţii sociale, semnat la 28 

noiembrie 2013 

 

MMPSF- În perioada anului 2013, a continuat 

implementarea a 2 acorduri bilaterale în domeniul 

migraţiei la muncă: cu statul Israel şi Republica 

Italia. 

1.Cu  Statul Israel semnat la 16 octombrie 2012  - 

”Acordului între Guvernul RM şi Guvernul 

Statului Israel cu privire la angajarea temporară a 

lucrătorilor din RM în anumite sectoare din Statul 

Israel”. 

La finele anului 2013  au fost angajaţi 214 cetăţeni 

care au întrunit condiţiile Acordului, în prezent 

activează pe teritoriul  Statului Israel în baza unui 

contract individual de muncă. 

2. Cu Republica Italia semnat la 5 iulie 2011 – 

”Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi 

Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei 

de muncă şi Protocolul de implementare a 

acestuia”   . 

Acorduri în domeniul securităţii sociale social 

1. La data de 9 septembrie 2013 a fost semnat 

acordul între Republica Moldova şi Republica 

Polona în domeniul securităţii sociale. 

2. La data de 28 noiembrie 2013 a avut loc 

realizat 
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semnarea Acordului între Republica Moldova şi 

Ungaria în domeniul securităţii sociale.  

În total în perioada 2008-2013 , au fost semnate în 

total 10 acorduri. 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantarea 

drepturilor 

străinilor în 

Republica 

Moldova 

 

 

 

 

 

 

1) Revizuirea 

Hotărîrii 

Guvernului  

nr. 493 din  

7 iulie 2011 cu 

privire la 

aprobarea 

Regulamentului 

Centrului de 

Plasament 

Temporar al 

Străinilor, în 

vederea 

includerii 

prevederilor ce 

ţin de plasarea 

în izolatoare din 

motive de 

securitate  

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor Interne 

Cadru normativ 

revizuit 

 MAI-Proiectul de revizuire a Hotărîrii Guvernului 

nr. 493 din 7 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului Centrului de Plasament Temporar 

al Străinilor”, în vederea includerii prevederilor ce 

ţin de plasarea în izolatoare din motive de 

securitate, se află în procedură de definitivare şi 

urmează a fi remis spre avizare internă. 

realizat 

2) Revizuirea 

Legii cetăţeniei 

Republicii 

Moldova în 

vederea 

micşorării 

termenului de 

naturalizare 

pentru cetăţenii 

străini, apatrizi, 

refugiaţi şi 

beneficiari de 

protecţie 

umanitară 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Cadru normativ 

revizuit; proiect 

de lege elaborat 

şi adoptat 

MAI- Acţiunea nu ţine de competenţa Ministerului 

Afacerilor Interne, şi vă relatăm, că instituţia 

responsabilă este Ministerul Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor. 

În acest context, comunicăm, că Ministerul 

Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a 

elaborat proiectul de modificare şi completare a 

Legii cetăţeniei, care la etapa actuală se află la 

examinare în Parlament. 

realizata 

3) Revizuirea 

Legii cu privire 

la statutul 

Anii 

2013–2014 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Cadru normativ 

revizuit; proiect 

de lege elaborat 

MAI- Biroul migraţie şi azil al MAI (în continuare 

BMA al MAI), a iniţiat procedura de elaborare a 

proiectului de modificare a cadrului normativ în 

realiazata partial 
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juridic al 

cetăţenilor 

străini  

şi al apatrizilor 

în Republica 

Moldova; 

transferarea 

întregului pachet 

ce ţine de 

drepturile şi 

obligaţiile 

străinilor în 

Legea privind 

regimul 

străinilor în 

Republica 

Moldova 

 şi adoptat conformitate cu prevederile Legii nr. 780 din 

27.12.2001 „Privind actele legislative”, termenul 

de realizare fiind trimestrul IV anul 2014. 

4) Completarea 

Legii privind 

azilul în 

Republica 

Moldova în 

conformitate cu 

Directiva 

2004/83/ CE a 

Consiliului din 

29 aprilie 2004 

privind 

standardele 

minime 

referitoare la 

condiţiile pe 

care trebuie să le 

îndeplinească 

resortisanţii 

ţărilor terţe sau 

apatrizii pentru 

a putea 

beneficia de 

statutul de 

refugiat sau 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Proiect de lege 

elaborat şi 

adoptat 

Proiectul de modificare şi completare a Legii 

privind azilul în RM se află în proces de elaborare 

şi urmează a fi extins termenul de realizare în 

trimestrul IV al anului 2014. 

Temei pentru transferarea realizării acestei acţiuni 

pentru anul 2014 serveşte raportul Uniunii 

Europene din 26 iunie 2013, elaborat în urma 

evaluării activităţii BMA al MAI în domeniul 

liberalizării regimului de vize şi recomandărilor 

experţilor de a modifica Legea privind azilul în 

RM, (ex: modificarea art. 52 primirea cererilor de 

azil de către ghişeele teritoriale ale BMA, de 

exclus art. 27 privind azilul politic din Legea 

azilului).   

realizata partial 
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persoanele care, 

din alte motive, 

au nevoie de 

protecţie 

internaţională şi  

la conţinutul 

protecţiei 

acordate 

5) Asigurarea 

procesului de 

integrare a 

străinilor în 

Republica 

Moldova şi 

respectarea 

drepturilor 

acestora stabilite 

prin lege 

Anul 2014 Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi 

Familiei; Ministerul 

Sănătăţii; 

Ministerul 

Educaţiei; 

Ministerul 

Afacerilor Interne 

Număr de străini 

asistaţi; număr 

de străini 

încadraţi 

MAI-În scopul asigurării unei administrări 

eficiente a Centrului, precum şi în contextul 

implementării acţiunii 33.2 din Măsurile 

suplimentare la Programul naţional de 

implementare a Planului de Acţiuni Republica 

Moldova-Uniunea Europeană în domeniul 

liberalizării regimului de vize, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 463 din 2 iulie 2013, la 

28.10.2012, prin ordinul directorului BMA al 

MAI, nr. 61 din 28.10.2012 a fost aprobat „Codul 

de conduită al personalului Centrului de cazare”.  

    Totodată, în contextul implementării Legii nr. 

274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în 

Republica Moldova, prin ordinul directorului 

BMA al MAI, nr. 55 şi 56 din 18.09.2013 au fost 

aprobate „Instrucţiunea privind modul de evidenţă, 

ţinere şi de păstrare a dosarelor sociale” şi 

respectiv „Modelul angajamentului de integrare”, 

care se încheie între solicitantul programului de 

integrare şi autoritatea competentă pentru străini. 

       Tot în acest context, prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1023 din 28.12.2012, a fost aprobat 

Regulamentul Centrului de Cazare, publicat la 

04.01.2013. 

În perioada 01.07.2012 -31.12.2012 au solicitat 

activităţi de integrare 4 persoane, dintre care 

beneficiari a unei forme de protecţie – 1 persoană 

şi străini înregistraţi cu permise de şedere în 

Republica Moldova – 3 persoane, originare din:  

Siria, Italia şi Rusia. 

În perioada 01.01.2013 – 01.07.2013 au solicitat 

activităţi de integrare 18 persoane, dintre care 15 

beneficiari a unei forme de protecţie (4 refugiaţi şi 
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11 beneficiari de protecţie umanitară) originari din: 

Siria (12), Zimbabwe (1),  Sudan (1)  şi Armenia 

(1), şi 3 străini înregistraţi cu permise de şedere la 

familie (Pakistan, Belarus, Siria).  

În semestrul II 2013 au fost solicitate activităţi de 

integrare – 11 persoane, refugiaţi – 2 (Irak, Siria), 

beneficiari de protecţie umanitară – 7 (Siria), 

străini titulari ai dreptului de şedere în RM – 2 

(Federaţia Rusă şi Egipt). Activităţile solicitate de 

către titularii dreptului de şedere au fost cursurile 

de studiere a limbii de stat şi sesiune de acomodare 

socio-culturală. 

În total pe parcursul anului 2013 au fost incluse în 

activităţi 29 persoane, refugiaţi – 6, beneficiari de 

protecţie umanitară – 18, străini titulari ai dreptului 

de şedere  pentru reîntregirea familiei în RM – 5.  

În perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012 au fost 

depuse 5 cereri de solicitare a activităţilor de 

integrare (1 beneficiar de protecţie umanitară 

(Siria), 3 străini cu permis pentru reîntregirea 

familiei (Federaţia Rusă, Siria) şi 1 persoană cu 

permis la muncă (Italia). Activităţile solicitate au 

fost: studierea limbii de stat, consilierea cu privire 

la dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, 

acomodarea socioculturală. Pe parcursul anului 

2012 au solicitat activităţi de integrare – 4 

persoane, străini titulari ai dreptului de şedere în 

RM , originari din Siria – 4, Italia – 1, Federaţia 

Rusă – 1.    

Solicitări Programe de integrare 

În semestrul II 2013 au fost incluse în program de 

integrare – 4 persoane, refugiaţi - 1 şi beneficiari 

de protecţie umanitară – 3, originari din Siria. Pe 

parcursul semestrului I au fost incluse 4 persoane, 

beneficiari de protecţie umanitară, originari din 

Siria.  

În total pe parcursul anului 2013 au fost incluse în 

program de integrare 8 persoane, refugiaţi – 1,  

beneficiari de protecţie umanitară – 7. Totodată, 1 

persoană din Siria a solicitat prelungirea 

programului de integrare iniţiat în semestrul I, 
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solicitînd noi activităţi de integrare: recunoaşterea 

diplomei de studii superioare/rezidenţiat. 

Pe parcursul anului 2012 – 0 persoane au solicitat 

program de integrare. 

6) Desfăşurarea 

la nivel naţional 

a seminarelor şi 

a conferinţelor 

pentru judecători 

şi procurori 

privind 

problemele 

azilului, 

apatridiei şi 

protecţiei 

refugiaţilor 

Anual Institutul Naţional 

al Justiţiei; 

Consiliul Superior 

al Magistraturii; 

Procuratura 

Generală 

Număr de 

judecători şi 

procurori 

instruiţi raportat 

la numărul total 

de judecători şi 

procurori 

INJ- INJ, în parteneriat cu ICPMD, a organizat 2 

seminare cu genericul „Standarde naţionale şi 

internaţionale în probleme de migraţie şi azil”, la 

22-23 mai şi 16-17 octombrie, la care au fost 

instruiţi 43 judecători, 9 procurori, 7 asistenţi 

judiciari, 5 avocaţi, 7 reprezentanţi BMA şi alte 

categorii - 4 persoane. 

  INJ, în parteneriat cu ICNUR, a organizat un 

seminar cu genericul „Cadrul juridic internaţional 

şi naţional în domeniul azilului şi apatridiei”, la 

12-13 septembrie, la care au fost instruiţi 15 

judecători, 2 avocaţi şi alte categorii - 4 persoane. 

    În total, au fost organizate 3 seminare, la care au 

fost instruite 96  persoane, inclusiv 58 judecători, 9 

procurori, 7 asistenţi judiciari, 7 avocaţi şi alte alte 

categorii 15 persoane. 

CSM- În procesul de formare continuă a 

magistraţilor, în cadrul Institutului Naţional al 

Justiţiei, în colaborare cu mai mulţi parteneri 

naţionali şi internaţionali, au fost organizate mai 

multe şedinţe, seminare, mese rotunde, cu 

participarea formatorilor  străini.  

În perioada an. 2013, în vederea instruirii 

personalului instanţelor judecătoreşti, în cadrul 

INJ, la 25 martie, 15 aprilie şi 11 septembrie fiind 

desfăşurate 3 seminare cu subiectul „Investigarea 

cauzelor penale de violenţă în familie”, în cadrul 

cărora au fost instruiţi 31 de judecători. 

 

PG- În anul 2013 au fost instruiţi 10 procurori în 

cadrul seminarului „Standarde naţionale şi 

internaţionale în probleme de migraţie şi azil”,  

organizat de Institutul Naţional al Justiţiei.  

 Planul calendaristic de formare continuă pentru 

semestrul I al anului 2014, elaborat de Institutul 

Naţional al Justiţiei, prevede organizarea 

seminarului „Standarde internaţionale şi europene 

INJ-actiune 

realizata 
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în domeniul migraţiei”, la care vor participa 15 

procurori. 

7) Consolidarea 

şi dezvoltarea 

capacităţilor şi 

serviciilor 

(juridice, 

psihologice, 

sociale, 

medicale etc.) 

acordate 

străinilor luaţi în 

custodie publică 

(Centrul de 

plasament 

temporar al 

străinilor din 

cadrul Biroului 

pentru Migraţie 

şi Azil); 

instituirea 

unităţilor de 

psiholog şi 

asistent social în 

cadrul Centrului 

de plasament 

temporar al 

străinilor 

Anul 2013 Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 

Capacităţi 

consolidate; 

număr de 

servicii 

disponibile 

pentru străinii 

plasaţi în 

Centrul de 

plasament 

temporar al 

străinilor; număr 

de străini plasaţi  

în Centrul de 

plasament 

temporar al 

străinilor care au 

beneficiat de 

servicii 

Pe parcursul anului 2013 în cadrul Centrului de 

plasament temporar al străinilor din cadrul BMA al 

MAI, au fost organizate şi supravegheate 81 vizite 

şi întrevederi, dintre care: 

- cu asistenţi sociali - 5; 

- cu jurişti - 36; 

- altele - 40 (cu rude, cunoscuţi, etc.). 

De către punctul medical au fost efectuate 

următoarele activităţi: s-a verificat starea sănătăţii 

la 76 persoane străine (57 bărbaţi, 17 femei şi 2 

minori), care au fost plasate în Centru. Toţi străinii 

au fost investigaţi la Policlinica MAI pentru a fi 

excluse maladiile infecţioase. Zilnic s-a verificat 

starea sănătăţii a persoanelor cazate. Pe parcursul 

anului 2013 în punctul medical s-au înregistrat în 

total 347 adresări după ajutor medical. 

Din numărul de adresări primare - 35 cazuri sunt 

stări de stres, cefalee; maladii a tractului digestiv –

11 cazuri; maladii respiratorii – 25 cazuri; maladii 

cardiovasculare – 8 cazuri; mialgie – 2 cazuri; 

maladii dentare – 11 cazuri; dermatite alergice – 7 

cazuri; alte 10 cazuri alergie de etiologie 

neidentificată.  

Persoane care s-au tratat în Spitalul MAI -3; în alte 

instituţii spitaliceşti -3. 

Zilnic colaboratorii punctului medical au verificat 

starea sanitaro-igienică a Centrului şi modul de 

alimentare a străinilor plasaţi. 

La etapa actuală în scopul acordării serviciilor 

juridice străinilor luaţi în custodie publică, BMA al 

MAI asigură aceste servicii prin intermediul 

Acordului încheiat cu Consiliului Naţional de 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi Asociaţia 

Obştească ”Centrul de Drept al Avocaţilor”, 

semnat la 07 august 2013. 

Actiune realizata 
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Ţinînd cont de faptul că, străinii şi apatrizii au 

aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi cetăţenii 

Republicii Moldova, cu excepţiile stabilite de lege, 

avînd în vedere necesitatea asigurării accesului 

liber şi egal la asistenţă juridică, prin organizarea şi 

acordarea de asistenţă juridică garantată de stat şi 

prin diminuarea impedimentelor economico-

financiare din realizarea accesului la justiţie, 

semnatarii Acordului au convenit asupra 

organizării asistenţei juridice cetăţenilor străini şi 

apatrizilor, în privinţa cărora a fost dispusă luarea 

în custodie publică cu plasarea în Centrul de 

plasament temporar al străinilor al BMA al MAI. 

 Eforturile comune ale instituţiilor statului şi 

societăţii civile vor permite acordarea serviciilor 

juridice calificate, de la prima consiliere pînă la 

reprezentarea în instanţele judiciare. Acordul 

prevede şi instruirea personalului instituţiilor 

semnatare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


