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Proiectul Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) intermediar 2016 

 

Nr Obiectiv Acțiune Perioada de 

executare 

Responsabili Parteneri Surse de 

finanţare 

(mii lei) 

Indicatori de 

progres 

I. Aderarea la instrumentele juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului 

1. Semnarea şi ratificarea 

instrumentelor juridice 

internaţionale în 

domeniul drepturilor 

omului 

 

1.Aderarea la Acordul privind 

privilegiile şi imunităţile Curţii 

Penale Internaţionale (New York, 9 

septembrie 2002) 

 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

 

 ---------- Proiect de 

lege elaborat 

și remis 

Guvernului 

pentru 

aprobare  

2.Promovarea acțiunilor în vederea 

ratificării Protocolului nr. 12 la 

CEDO 

Semestrul I 

2016 

Ministerul 

Justiției 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

 

 ----------- Protocol 

ratificat 

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

2. Asigurarea libertăţii de 

întruniri paşnice 

Instruirea poliţiştilor în domeniul 

asigurării ordinii publice pe timpul 

desfăşurării întrunirilor 

Semestrial 

 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Costuri 

neestimate  

și 

neacoperite 

Număr de 

poliţişti 

instruiţi 

raportat la 

numărul total 

de polițiști 

III. Consolidarea justiției și a instituțiilor pentru protecția omului 

3. Fortificarea 

capacităților Poliției 

1.Dezvoltarea unui mecanism 

eficient de monitorizare a 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Afacerilor 

 ------------ Sistem 

implementat 
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de prevenire și 

combatere a cazurilor 

de tortură, tratament 

degradant şi abuz de 

serviciu 

persoanelor reținute prin 

implementarea Sistemului 

informaţional automatizat 

„Registrul persoanelor reținute, 

arestate și condamnate”  

Interne în toate 

unitățile 

Poliției 

 

 2.Instalarea sistemelor video de 

monitorizare în sediile 

desconcentrate şi autospecialele din 

dotarea Poliţiei 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Costuri 

acoperite în 

limitele 

alocaţiilor 

bugetare,  

cca 6300,0 

Numărul 

sediilor și 

autospecialelo

r dotate cu 

echipament de 

monitorizare 

video 

3.Asigurarea condițiilor decente de 

deținere a persoanelor reținute de 

Poliție prin efectuarea reparațiilor 

izolatoarelor de detenție preventivă 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Costuri 

acoperite în 

limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

Numărul de 

izolatoare 

reparate 

4. Implementarea 

prevederilor 

Convenției Europene 

pentru apărarea 

drepturilor omului și a 

libertăților 

fundamentale 

Elaborarea Studiului cu privire la 

crearea mecanismului național de 

remediere pentru erorile judiciare și 

vicii de procedură cu practica și 

legislația statelor europene 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 ------------ Studiu 

elaborat și 

publicat 

5. 

 

Implementarea 

prevederilor 

Convenției europene 

pentru apărarea 

drepturilor omului și 

libertăților 

fundamentale 

1.Elaborarea metodologiei de 

apreciere a responsabilității 

individuale a procurorilor, 

judecătorilor 

Semestrul I 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 ------------ Metodologie 

elaborată 

2.Instruirea judecătorilor și 

procurorilor în domeniul 

Convenției europene pentru 

apărarea drepturilor omului și 

libertăților fundamentale şi altor 

2016 Institutul 

Național al 

Justiției, 

Consiliul 

Superior al 

 108 mii lei 

Costuri 

acoperite 

de către 

parteneri și 

1. Numărul de 

seminare 

realizate 

2. Numărul de 

persoane 
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tratate convenţionale ONU Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

din alocaţii 

bugetare 

instruite 

6. Implementarea 

prevederilor 

Convenției europene 

pentru apărarea 

drepturilor omului și 

libertăților 

fundamentale 

Elaborarea ghidului privind 

asigurarea compatibilității 

legislației naționale și proiectelor 

actelor normative cu Convenția 

europeană a drepturilor omului și 

libertăților fundamentale 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 ------------- Ghid elaborat 

IV. Asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate 

7. 

 

 

 

Asigurarea condițiilor 

corespunzătoare, 

conforme standardelor 

internaționale, pentru 

persoanele private de 

libertate 

Construcția 

instituțiilor de detenție 

Continuarea procesului de 

modernizare a sistemului 

penitenciar  prin amenajarea/ 

reutilarea spațiilor de detenţie, 

conform normelor şi standardelor 

europene 

Trimestrul IV 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 39637,7 

Costuri 

acoperite  

din  

cadrul SRSJ 

Numărul 

spaţiilor de 

detenţie 

amenajate/reu

tilate, 

conform 

normelor și 

standardelor 

europene 

8. Sporirea nivelului de 

securitate în 

penitenciare 

 

 

 

1.Elaborarea Studiului criminologic 

cu privire la subcultura deținuților 

și modalitățile de contracarare a 

acestui fenomen negativ 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

CoE 

Moldova 

Costuri 

acoperite de 

către  

CoE 

Moldova 

Proiectul 

“Suport 

justiției  

penale din 

RM” 

Studiu 

elaborat; 

Recomandări 

formulate 

2.Elaborarea și adoptarea Strategiei 

de combatere a violenței în mediul 

penitenciar 

Trimestrul III 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 ------------ Strategie 

aprobată 
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3.Sporirea capacității instituționale 

de garantare a siguranței în mediul 

deținiților prin majoarea 

personalului de supraveghere 

 

Trimestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 4550,0 

Costuri 

neacoperite 

 

 

Număr de 

personal 

destinat 

supravegherii 

şi escortării 

deţinuţilor 

majorat 

gradual 

4.Dotarea penitenciarelor cu 

echipamente de supraveghere, de 

scanare, etc. a persoanelor şi 

obiectelor 

Trimestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 141,5 

Costuri 

acoperite  

din  

cadrul SRSJ  

Număr de 

penitenciare 

dotate cu 

inventar și 

echipament 

tehnic 

V. Prevenirea şi combaterea torturii şi a altor pedepse ori tratamente crude 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruirea personalului 

penitenciarelor în 

domeniul drepturilor 

omului 

1.Instruirea angajaților 

penitenciarelor, cu privire la 

drepturile omului, prevenirea 

relelor tratamente, eticii 

profesionale, mecanismelor penale 

și disciplinare pentru promovarea 

politicii de toleranță zero față de 

relele tratamente 

Trimestrul III 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

CoE 

Moldova 

Costuri 

acoperite de 

către  

CoE 

Moldova 

Proiectul 

“Suport 

justiției  

penale din 

RM” 

Numărul de 

persoane 

instruite; 

Numărul de 

seminare 

organizate; 

Numărul 

cazurilor de 

aplicare 

ilegală sau 

disproporţiona

lă a forţei 

fizice sau a 

mijloacelor 

speciale 

10. Consolidarea 

capacităților 

profesionale ale 

Instruirea judecătorilor şi a 

procurorilor în domeniul prevenirii  

şi combaterii  torturii şi a altor 

2016 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

 27 mii lei 

Costuri 

acoperite 

1. Numărul de 

seminare 

realizate 
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actorilor din sectorul 

justiției 

pedepse ori tratamente inumane Consiliul 

Superior al 

Magistraturii, 

Procuratura 

Generală 

de către 

parteneri și 

din alocaţii 

bugetare 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

11 Asigurarea protecției 

și reabilitării 

persoanelor victime a 

infracțiunilor 

1.Promovarea proiectului de Lege 

privind reabilitarea victimelor 

infracţiunilor 

Semestrul I 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 -------- Proiect remis 

Guvernului 

spre aprobare 

  2.Elaborarea proiectului de lege 

pentru modificarea și completarea 

unor acte legislative (Actele 

legislative care au fost propuse spre 

modificare şi completare: Codul 

Penal al Republicii Moldova, Legea 

Nr. 241 din 20.10.2005 privind 

prevenirea şi combaterea Traficului 

de Ființe Umane, Legea nr.140 din 

14.06.2013 privind protecţia 

specială a copiilor aflaţi în situaţie 

de risc şi a copiilor separaţi de 

părinţi). 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Justiției 

 

 -------- Proiect 

elaborat și 

remis 

Guvernului 

spre aprobare 

VI. Prevenirea şi combaterea violenţei în familie 

12. Consolidarea 

mecanismului 

instituţional în 

domeniul prevenirii 

violenţei în familie 

1.Instruirea colaboratorilor de 

poliţie la tema „Intervenţia primară 

în cazurile de violenţă în familie” 

Semestrial Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Costuri 

neestimite  

și  

neacoperite 

Număr de 

seminare 

realizate; 

număr de 

persoane 

instruite 

 2.Elaborarea instrumentarului de 

lucru pentru poliţişti pe cazurile de 

violenţă în familie 

Trimestrial Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 10,0 

Costuri 

acoperite 

în 

Protocol de 

evaluare a 

riscurilor 

Fişa de 
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limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

sesizare/ 

referire a 

cazurilor de 

violenţă în 

familie 

elaborate 

  3.Instruirea judecătorilor şi a 

procurorilor în domeniul violenţei 

în familie 

2016 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Procuratura 

Generală 

 45 mii lei 

Costuri 

acoperite 

de către 

parteneri și 

din alocaţii 

bugetare 

1. Numărul de 

seminare 

realizate 

2. Numărul de 

persoane 

instruite 

VII. Asigurarea dreptului la educație 

13. Asigurarea accesului 

tuturor copiilor la 

servicii educaţionale 

de calitate 

Dezvoltarea reţelei de instituţii 

preşcolare şi crearea centrelor 

alternative pentru educaţia 

preşcolară 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Educației 

 

Administra

ţia Publică 

Locală de 

nivelul II 

Costuri 

acoperite în 

limita 

alocațiilor 

bugetare 

Număr de 

instituţii de 

învăţămînt 

preşcolar 

create; număr 

de centre 

alternative 

pentru 

educaţie 

preşcolară în 

mediu 

rural/urban 

create; rată de 

încadrare a 

copiilor în 

instituţii 

14. Asigurarea dreptului 

tinerilor, inclusiv a 

Acordarea suportului financiar și 

metodologic organizațiilor de 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Tineretului și 

 100,0 

Costuri 

Numărul de 

activități 
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celor cu oportunități 

reduse, de a beneficia 

de servicii de educație 

nonformală 

tineret pentru promovarea 

activităților de educație 

nonformală, inclusiv a celor cu 

oportunități reduse (campanii 

informaționale, seminare, training-

uri, etc.)  

Sportului acoperite în 

limitele 

alocaţiilor 

bugetare 

susținute 

financiar și 

metodologic; 

Numărul de 

beneficiari ai 

activităților de 

educație 

nonformală. 

VIII. Asigurarea dreptului la muncă și la condiții prielnice de muncă 

15. Promovarea  

implementării unui 

program complex, 

multidisciplinar și 

inter-instituțional de 

reintegrare a 

persoanelor întoarse 

de peste hotare 

Implementarea proiectelor pilot 

privind instituirea birourilor de 

reintegrare în cadrul Agențiilor 

teritoriale de ocupare a forței de 

muncă 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Agenția 

Națională 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă 

Agenția 

Elvețiană 

pentru 

Dezvoltare 

și 

Cooperare 

(SDC) 

APL 

3350,0 

Sursele 

partenerilor 

 

Reţea din 10 

birouri locale 

de reintegrare 

funcționale 

IX. Asigurarea dreptului la ocrotirea sănătății 

16. Dezvoltarea 

capacităților 

profesionale ale 

angajaților instituțiilor 

psihiatrice 

Instruirea angajaților instituțiilor 

psihiatrice 

Semestrial Ministerul 

Sănătății 

APL 

 

 

Costuri 

neestimate  

și  

neacoperite 

Nr instruirilor 

și a 

persoanelor 

instruite 

X. Asigurarea dreptului la protecție socială 

17. Asigurarea respectării 

drepturilor persoanelor 

cu deficienţe mintale 

în instituțiile 

rezidențiale.  

Consolidarea mecanismului de 

coordonare şi implementare a 

reformei de dezinstituționalizare. 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

PNUD 

OHCHR 

Fundația 

SOROS 

9000,0 

Costuri 

neacoperite 

Servicii 

alternative 

create 

Numărul 

persoanelor 

dezinstituțion
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Finanțelor 

Ministerul 

Sănătății 

APL 

alizate 

XI. Asigurarea drepturilor copilului 

18. Eficientizarea  

sistemului de protecție 

a minorilor aflați în 

conflict cu legea 

 

1.Examinarea cadrului  

normativ privind procedurile de 

lucru şi de soluţionare a  

cauzelor copiilor aflați în conflict 

cu legea sub vîrsta răspunderii 

penale, precum și a mecanismului 

de implementare în conformitate cu 

standardele europene şi 

internaţionale privind protecţia 

drepturilor copilului 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

Ministerul 

Educației 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

Justiţiei 

 

 ------------ Evaluare 

realizată cu 

recomandări 

elaborate 

 2.Consolidarea capacităților 

membrilor comisiilor pentru 

protecția copilului aflat în 

dificultate 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

AO 

”Parteneria

te pentru 

fiecare 

copil” 

120,0 

Sursele 

partenerilor 

Numărul 

instruirilor 

realizate și 

numărul 

specialiștilor 

instruiți 

19. Prevenirea și 

combaterea violenței, 

neglijării, exploatării 

și traficului 

1.Realizarea campaniilor de 

promovare a serviciului de asistență 

telefonică gratuită pentru copii 

Semestrul I 

2016 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Centrul 

internațion

al 

„La 

Strada” 

114,0 

Sursele 

partenerilor 

Campanii 

desfășurate 

  2.Instruirea judecătorilor şi a 

procurorilor în domeniul cauzelor 

ce ţin de combaterea violenţei, 

neglijării, exploatării şi traficului de 

2016 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

 3,6 mii lei 

Costuri 

acoperite 

de către 

1. Numărul de 

seminare 

realizate 

2. Numărul de 
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copii Superior al 

Magistraturii,  

Procuratura 

Generală 

parteneri și 

din alocaţii 

bugetare 

persoane 

instruite 

20. Asigurarea unui sistem 

de justiție prietenos 

copilului 

victimă/martor al 

infracțiunii 

Crearea unui spațiu preietenos 

copilului în mun. Chișinău 

(denumit “Centrul de Asistență 

pentru Copii Victime și martori ai 

Infracțiunilor”) utilizat în cazuri 

speciale pentru audierea minorilor 

victime/martori infracțiunilor 

conform legislației procesual-

penale a Republicii Moldova 

Semestrul II 

2016 

Ministerul 

Muncii 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Centrul 

Național 

pentru 

Protecția 

Drepturilor 

Copilului 

Ministerul 

Finanțelor 

 Costuri 

neestimate  

și  

neacoperite 

“Centrul de 

Asistență 

pentru Copii 

Victime și 

martori ai 

Infracțiunilor” 

funcțional 

Nr. Copiilor 

care au 

beneficiat de 

serviciile 

centrului 

XII. Promovarea și asigurarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova 

21. Implementarea 

recomandărilor 

raportului 

Hammarberg 

1.Crearea Grupului de lucru în 

vederea ideintificării posibilităților 

de implementare a recomandărilor. 

Semestrul II 

2016 

Biroul pentru 

Reintegrare 

Ministerul 

Educației 

Ministerul 

Justiției 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

 Costuri 

neestimate  

și  

neacoperite 

Grup de lucru 

funcțional 
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Europene 

  2. Asigurarea funcționalității 

școlilor cu predare în grafie latină 

 

Semestrul II 

2016 

Biroul pentru 

Reintegrare 

Ministerul 

Educației 

Ministerul 

Muncii, 

Protecției 

Sociale și 

Familiei 

Ministerul 

Afacerilor 

Externe și 

Integrării 

Europene 

 Costuri 

neestimate  

 

Nr. școlilor cu 

predare în 

grafia latină; 

Nr. elevilor 

care studiază 

în grafia latină 

XIII. Educarea și informarea cu privire la drepturile omului 

22. Promovarea 

drepturilor omului în 

rîndurile Armatei 

Naţionale şi 

dezvoltarea culturii 

juridice a militarilor 

Instruirea locțiitorilor 

comandanţilor de unităţi militare 

pentru lucru educativ în domeniul 

Drepturilor Omului şi, în special, în 

domeniul respectării dreptului la 

viaţă, demnităţii personale, 

combaterii tratamentelor inumane şi 

degradante. 

Semestrial Ministerul 

Apărării 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne 

 Costuri 

neestimate  

și  

neacoperite 

 

Nr. 

Persoanelor 

instruite 

23. Educarea și formarea 

în domeniul 

drepturilor omului 

1.Modificarea Planului de instruire 

(comanda de stat) pentru anul 2016 

care a fost aprobată prin HG nr. 850 

din data de 09 decembrie 2015 

În scopul introducerii tematicilor de 

instruire în domeniul drepturilor 

omului 

Septembrie 

2016 

Cancelaria de 

Stat 

Academia de 

administrare 

publică 

 Costuri 

neestimate.  

 

Nr. 

Persoanelor 

instruite 

 

  2.Instruirea funcționarilor 

publici/persoanelor de contact din 
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APC și APL în domeniul 

drepturilor omului 

24. Formarea în domeniu 

a mediatorilor 

comunitari 

 Semestrul II 

2016 

Consiliul de 

mediere 

Ministerul 

Educației 

Biroul Relații 

Interetnice 

Ministerul 

Justiției 

 Costuri 

neestimate  

și  

neacoperite 

 

Nr. 

Persoanelor 

instruite 

 

25. Educarea și formarea 

în domeniul 

drepturilor femeilor 

Formarea continuă a judecătorilor 

şi procurorilor în domeniul 

drepturilor femeilor 

2016 Institutul 

Naţional al 

Justiţiei, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii,  

Procuratura 

Generală 

 3,6 mii lei 

Costuri 

acoperite de 

către 

parteneri și 

din alocaţii 

bugetare 

1. Numărul 

de seminare 

realizate 

2. Numărul 

de persoane 

instruite 

 


