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Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului  

pentru anii 2011-2014 

 
Situaţia drepturilor omului în Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani o evoluţie demnă de 

remarcat la capitolul cadru normativ, cu toate acestea, asigurarea respectării efective a drepturilor 

omului rămîne a fi o provocare ce solicită eforturi considerabile. Respectul pentru drepturile 

omului este o componentă esenţială şi totodată o condiţie indispensabilă a unei dezvoltări 

durabile. Astfel, problematica drepturilor omului se află în atenţia opiniei publice mondiale, 

reprezentând şi una din principalele preocupări ale guvernării. 

 

Ţinînd cont de faptul că respectarea drepturilor omului poate fi realizată doar în cadrul unei 

societăţi democratice, ceea ce denotă că la apărarea lor contribuie toate componentele  acestea pe 

plan intern: organele statului, indiferent de sistemul de  ierarhie, sindicate, societatea civilă, 

ONG- uri. 

 

Un pas important în promovarea şi asigurarea drepturilor omului pe plan naţional îl constituie 

adoptarea Planului Naţional  pentru Drepturile Omului  pentru anii 2011-2014, aprobat prin 

Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12 mai 2011– instrument naţional care materializează 

politica statului privind consolidarea protecţiei drepturilor omului.  

 

 De asemenea, 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.  

 Planul de acţiuni reprezintă un document de politici pe termen mediu,  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. 

 

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. 

 

Implementarea cu succes a Planului de acţiuni va contribui la consolidarea drepturilor politice 

(dreptul la informaţie, libertatea opiniei, exprimării şi întrunirilor, dreptul la vot), drepturilor 

sociale (dreptul la sănătate, dreptul la protecţie socială, dreptul la un mediu sănătos), 

inviolabilităţilor (dreptului la viaţă, la integritate fizică şi psihică, dreptul la respectarea vieţii 

private, dreptul la apărare, dreptul la libera circulaţie), drepturilor economice (dreptului la 

muncă, accesul la servicii de calitate), drepturilor culturale (dreptului la educaţie şi 

instruire),dreptul libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie; drepturile persoanelor apatride, 

migranţilor, refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil  precum şi la perfecţionarea sistemului 

organelor de stat pentru protecţia drepturilor omului care urmează să-şi extindă activitatea şi în 

zona transnistreană.     
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