
Informație cu privire la activitatea Grupului de lucru pentru elaborarea 

Planului naţional de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 

2017 – 2021 (PNADO III) 

 

Prima şedinţa a Grupului de lucru (GL) pentru elaborarea PNADO III a fost  

lansată în data de 16 decembrie 2016 cu un mesaj de salut din partea dlui Eduard 

SERBENCO, viceministru al justiţiei, preşedintele GL. Viceministrul justiției 

a menţionat faptul că PNADO III urmează să înglobeze recomandările Evaluării 

Periodice Universale, precum şi ale altor mecanisme internaţionale de 

monitorizare a drepturilor omului. A fost menţionat că termenul limită de 

elaborare a proiectului PNADO III să fie sfârşitul lunii februarie 2017.  

 

În continuare, conform agendei, a fost prezentată matricea compusă din  

recomandările mecanismelor internaţionale de monitorizare a drepturilor omului. 

Prezentarea a fost făcută de dna Olesea Perean, ofițer național în domeniul 

drepturilor omului și dl Ion Schidu, consultant național în domeniul 

drepturilor omului, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile 

Omului. 

 

În continuare, Ministerul Justiţiei (MJ), a venit cu propuneri în vederea stabilirii 

mecanismului de funcţionare a GL. Astfel, în vederea eficientizării activităţii, s-

a propus ca GL să fie divizat în mai multe subgrupuri.  În acest context, a fost 

prezentat „Chestionarul membrului grupului de lucru pentru elaborarea Planului 

național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021” în 

vederea determinării componenței subgrupurilor implicate în elaborarea 

proiectului PNADO III. 

 

Şedinţa a finalizat cu o sesiune informativă în domeniul managementului bazat 

pe rezultate (obiective strategice, indicatori etc.) ”Results based management” 

prezentată de dl Veaceslav Balan, coordonator național, Oficiul Înaltului 

Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. 

 

Cea de-a doua ședință a GL pentru elaborarea PNADO III, a avut loc în data de 

27 decembrie 2017, în cadrul căreia au fost formate subgrupurile de lucru care 

se vor ocupa nemijlocit de elaborarea unui nou document de politici in domeniul 

drepturilor omului, precum și domeniile de interventie asupra carora se vor 

concentra subgrupurile date. 

 

Membrii GL sunt reprezentanți ai instituțiilor de stat, societății civile și 

comunității donatorilor. Secretariatul GL pentru elaborarea PNADO III va 

actualiza în mod regulat informația cu privire la activitatea GL și a subgrupurilor 

de lucru. GL a fost constituit prin ordinul ministrului justiției nr. 1056 din 18 

noiembrie 2016 cu privire la crearea grupului de lucru pentru elaborarea Planului 



national de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021. În 

componența subgrupurilor de lucru sunt incluși, în funcție de domeniul de 

intervenție, membri ai GL, precum și persoane ce dețin expertiză în domeniul 

respectiv.   

 

Secretariatul lansează un apel tuturor celor interesați de elaborarea noului 

document de politici din domeniul drepturilor omului de a veni cu sugestii și 

opinii, la adresa electronică: pnado@justice.gov.md sau la nr. de telefon: 022 20 

14 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pnado@justice.gov.md


Informație cu privire la activitatea subgrupurilor de lucru pentru 

elaborarea PNADO III 

 

Subgrupul nr. 1 

Domeniile de intervenție:  
 Consolidarea justiției și a instituțiilor naționale de protecție a drepturilor 

omului 

 Dreptul la libertate și securitate  

 Interzicerea torturii și a tratamentului degradant  

 Combaterea traficului de ființe umane 

SECRETAR: Cristina Botnariuc, Ministerul Justiției 

Subgrupul nr. 2  

Domeniile de intervenție: 
 Asigurarea accesului la informație, a libertății de exprimare, a libertății 

întrunirilor și a libertății de asociere 

 Dreptul la viața privată și de familie 

SECRETAR: Diana Pocitar - Poparcea, Ministerul Justiției 

 

Subgrupul nr. 3  

Domeniile de intervenție: 
 Nediscriminare și egalitate 

 Drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale, etnice, 

religioase, lingvistice, persoanelor de etnie romă 

 Combaterea violenței în familie 

SECRETAR: Ion Schidu, Oficiul Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului 

 

Subgrupul nr. 4 

Domeniile de intervenție: 
 Drepturile persoanelor cu dizabilități 

 Dreptul la educație 

 Dreptul la muncă și protecție socială (persoanele vîrstnice) 

 Sănătate 

 Drepturile copilului 

SECRETAR: Tudor Morari, Ministerul Justiției  

 

Subgrupul nr. 5  

 Domeniile de intervenție: 
 Protecția Drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii 

Moldova.  

SECRETAR: Alexandru Postică, Asociația PROMO - LEX 


