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1 Contextul şi obiectivul studiului 

1.1 Contextul 

Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova (CpDOM) a fost instituit în baza Legii cu 
privire la avocaţii parlamentari, nr.1349-XIII din 17 octombrie 1997. 

Prin decizia parlamentului nr. 57-XVI din 20.03.2008, au fost adoptate structura şi 
aspectele ce ţin de finanţareaşi angajaţii acestuia.  

La 16-18 noiembrie 2009, în Geneva, Subcomitetul de acreditare al  Comitetului  
Internaţional de Coordonare a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului  a acreditat 
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova cu statutul B, fapt ce denotă capacitatea 
Instituţiei avocaţilor parlamentari de a-şi realiza sarcinile în domeniul protecţiei 
drepturilor omului, dând dovadă de o plusvaloare exprimată prin recunoaşterea instituţiei 
pe plan internaţional. 

1.2 Contextul finanţării UE 

La 25 noiembrie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia de Reformare 
a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 (în continuare Strategia sau SRSJ).Ca urmare a 
acestei decizii, UE a lansat Proiectul ”Suport în coordonarea reformei în domeniul justiţiei 
în Moldova”.  

Scopul principal al proiectului este de a accelera reforma sectorului justiţiei în Republica 
Moldova şi de a asigura durabilitatea eficienţei sistemului judiciar şi a altor agenţii din 
sectorul de justiţie 

Obiectivele proiectului sunt: 

- Sporirea capacitaţilor instituţionale ale Secretariatului de Coordonare şi 
monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al SRSJ, stabilit în cadrul 
Ministerului Justiţiei, 

- Susţinerea coordonării generale a reformării sectorului justiţiei printr-un 
mecanism operaţional şi de coordonare eficientă între toţi actorii cheie. 

Strategia cuprinde şapte Piloni: 

- Pilonul I. Sistemul judecătoresc 

- Pilonul II. Justiţia penală 

- Pilonul III. Accesul la justiţie şi executarea hotărârilor judecătoreşti 

- Pilonul IV. Integritatea actorilor sectorului justiţiei 

- Pilonul V. Rolul justiţiei în dezvoltarea economică 

- Pilonul VI. Respectarea drepturilor omului în sectorul justiţiei 

- Pilonul VII. Sectorul justiţiei bine coordonat, bine administrat şi responsabil. 
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1.3 Evoluţii recente 

Centrul pentru Drepturile Omului (în continuare CpDOM sau Centrul) activează încă în 
baza prevederilor Legii 1349 şi a Regulamentelor corespunzătoare.  

În mai 2014, o nouă Lege (Legea 52)a fost aprobată. Acesta prevede o schimbare 
substanțială în structura organizaționalăa Centrului şi o revizuire a mandatului acestuia, 
care vor fi analizate ulterior în Capitolul 2.2. 

Urmează ca noul Parlament ce va fi format după alegerile din luna Noiembrie 2014, să 
numească noul Ombudsman şi adjuncții acestuia.   

Este posibil ca modificările suplimentare la Legea 52 să fie propuse ulterior Parlamentului 
de către Centru.  

1.4 Domeniul de aplicare al studiului 

În acest context, obiectivul studiului este de a revizui capacitatea şi structura Centrului 
bazându-se pe noile prevederi legislative.   

Studiul va cuprinde următoarele componente ale PA SRSJ: 

6.2. Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile Omului şi ale instituţiei 
avocatului parlamentar 

6.2.1. Reformarea instituţională a Centrului pentru Drepturile Omului şi a instituţiei 
avocatul parlamentar; schimbarea modalităţii de numire şi de evaluare a performanţei 
avocatului parlamentar 

6.2.2.1. Efectuarea unui studiu privind optimizarea activităţii Centrului pentru 
Drepturile Omului şi a mecanismului naţional de prevenire a torturii 

 

6.2.4. Consolidarea capacităţilor avocatului parlamentar de protecţie şi promovare a 
drepturilor copilului 

6.2.4.1. Efectuarea unui studiu privind activitatea avocatului parlamentar pentru 
protecţia drepturilor copilului, inclusiv oportunitatea creării instituţiei avocatul 
copilului ca instituţie separată 

7.1.4. 4. Dezvoltarea capacităţii fiecărei instituţii implicate în reforma sectorului justiţiei 
de a participa la procesul de reformă 

7.1.4.1. Analiza funcţiilor şi structurii fiecărei instituţii implicate în procesul de reformă 
a sectorului justiţiei. 
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Astfel rezultă că sarcina Consultantului în această misiune va fi: 

- De a examina funcţiile, sarcinile şi mandatul Centrului şi a personalului acestuia, 

- De a explora şi a propune opţiuni pentru raţionalizarea structurii organizaţionale 
şi a proceselor de lucru, fapt ce ar permite Centrului o mai bună executare a 
capacităţii sale de implementare a SRSJ şi a PA. 

Etapele analizei includ: 

i) De a revizui cadrul instituţional actual al Centrului; 
ii) De a revizui structura curentăşi spectrul de funcțiiatribuite prin mandat Centrului; 

iii) De a evalua structura curentă a Centrului, resursele umane disponibile, 
proceseleşi a procedurile de management, precum şi capacitatea acestuia de a-şi 
exercita întreg spectrul de funcţii atribuite prin mandat;  

iv) identificarea sarcinilor principale şi a funcţiilor Centrului necesare atingerii 
obiectivelor strategice şi a mandatului. 

2 Cadrul instituţional şi legislativ 

2.1 Legea 1349/1997 

Centrul pentru Drepturile Omului activează încă în baza Legii 1349/1997, ce prevede că: 

(Articolul 4) (1) Parlamentul numeşte 4 avocaţi parlamentari, egali în drepturi, unul dintre 
care este specializat în problemele de protecţie a drepturilor copilului; (2) Avocatul 
parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru garantarea 
respectării drepturilor şi a libertăţilor constituţionale ale copilului. 

Atribuţii. Articolul 13 stabileşte că(1) Avocaţii parlamentari examinează sesizările 
cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor care locuiesc permanent 
sau se află temporar pe teritoriul ei, denumiţi în continuare petiţionari, ale căror drepturi 
şi libertăţi au fost  încălcate în Republica Moldova. 

(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), avocatul parlamentar pentru protecţia 
drepturilor copilului examinează petiţii privind protecţia drepturilor copilului şi, în limitele 
competenţei, este în drept să acţioneze din proprie iniţiativă. 

Art. 21 stabileşte dreptul de a acţiona din proprie iniţiativă în cazurile de încălcare gravă 
a drepturilor şi libertăţilor constituţionale.  

Art. 33 specifică o altă atribuţie a Ombudsmanului - de propagare a cunoştinţelor în 
domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor constituţionale. 
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2.2 Legea 52/2014 

Legea 52 introduce câteva schimbări la Legea anterioară după cum urmează: 

Activitatea. Art. 1 defineşte activitatea mandatului:  

(1) Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (în continuare – Avocatul Poporului) asigură 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către 
organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de 
organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de 
răspundere de toate nivelurile 

(2) Avocatul Poporului  contribuie la apărarea drepturilor şi libertăţilor omului prin 
prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la nivel naţional, prin perfecţionarea 
legislaţiei ce ţine de domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, prin colaborarea 
internaţională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor şi libertăţilor omului şi a 
mecanismelor de apărare a acestora, prin aplicarea procedeelor reglementate de 
prezenta lege. 

(3) Avocatul Poporului pentru protecţia drepturilor copilului îşi exercită atribuţiile pentru 
asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor copilului şi realizării, la nivel naţional, de 
către autorităţile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcţie de răspundere 
de toate nivelurile a prevederilor Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. 

Atribuţii. Acestea sunt specificate în Art. 16al Legii. Printre altele, Avocatul poporului:  

a) recepţionează şi examinează cererile cu privire la încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
omului şi remite, în termenele stabilite, răspunsuri în scris în privinţa cererilor depuse;  

b) prezintă autorităţilor şi/sau persoanelor responsabile propuneri şi recomandări privind 
repunerea în drepturi a persoanelor în privinţa cărora s-a constatat încălcarea drepturilor 
şi libertăţilor omului; 

c) contribuie la soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor între autorităţile publice şi 
persoanele fizice; 

d) contribuie la perfecţionarea legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului; 

e)prezintă propuneri şi recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele 
internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului şi acordă suport metodologic 
pentru asigurarea implementării lor; 

f) sesizează Curtea Constituţională şi înaintează acţiuni în instanţele judecătoreşti, 
prezintă puncte de vedere la cererea Curţii Constituţionale; 

h) promovează drepturile omului în societate. 

 

Legea înlocuieşte aranjamentele actuale – prevăzând patru ombudsmani – cu o structură 
formată din doi avocaţi ai poporului, doi adjuncţi (art. 15) şi un Secretar General (art.35). 
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Proiectul de lege original a fost elaborat după o revizuire minuţioasă a recomandărilor 
diferitor rapoarte. A fost ulterior modificat de câteva ori în procesul de aprobare. 
Versiunea curentă a acestuia este subiectul criticilor din partea unor reprezentanţi ai 
comunităţii donatorilor şi de către însuşi CpDOM. Acesta din urmă este în proces de 
pregătire şi prezentare a observaţiilor avute către autorităţile competente (a se vedea 
capitolul 3). Principalele aspecte discutabile privesc: 

Articolul 7. Selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului.Părţi semnificative 
ale procesului public au fost modificate, inclusiv principiile concursului de selectare, care 
în versiunea nouă sunt expuse riscului de  interferenţe şi de posibile excluderi a 
candidaţilor ”nedoriţi”.  

Articolul 8. Procedura de numire în funcţie. Numirea în funcţia de Avocat al Poporului a 
candidatului care a obţinut votul majorităţii deputaţilor aleşi, nu oferă un consens 
cuprinzător şi ar putea submina credibilitatea instituţiei. Procesul descris în lege lasă 
suficient loc pentru negocieri politice expunând viitorul Ombudsman la vulnerabilităţi 
privind influenţele exterioare. 

Articolul 14. Încetarea înainte de termen a mandatului Avocatului Poporului.Propoziţia 
care citează, printre cauzele revocării din funcţie, „acţiunile neconforme cu statutul 
Ombudsmanului” este prea generală şi ar putea conduce la revocări arbitrare ale 
mandatului, la discreţia Parlamentului. De asemenea, pragul jos de iniţiere a moţiunii de 
revocare din funcţie a Avocatului poporului ar putea rezulta în manipulări politice şi abuz 
din partea părţilor ce nu acordă suport.  

Articolul 18. Competenţa de examinare a cererilor. Mandatul Ombudsmanului se extinde 
doar la persoanele fizice, excluzând persoanele juridice. Această prevedere omite un 
spectru larg de grupuri de populaţie, stăvilind atribuţiile Avocatului Poporului şi limitând 
considerabil nivelul de protecţie al drepturilor omului în ţară.  

Articolul 21. Primirea spre examinare a petițiilor. Specificarea că Avocatul poporului nu 
poate primi spre examinare petițiile depuse peste un an de la data constatării încălcării 
drepturilor, în legătură cu care o instanţă judecătorească a emis o decizie finală; depuse 
de persoanele care nu au capacitate legală; conţinând critici sau informaţii ce 
discreditează autorităţile statale – eşuează conformarea standardelor drepturilor omului 
şi sunt discriminatorii faţă de persoanele cu dezabilități. Interesant este faptul că prin 
această prevedere,  Ombudsmanul devine unica autoritate publică pentru care 
legislatorul a stabilit interzicerea de a examina cererile depuse de persoanele declarate 
incapabile de către o instanţă de judecată. Aceasta încalcă principiul egalităţii cetăţenilor 
în faţa legii şi a autorităţilor publice.  

 

 

2.3 Regulamentul 

Proiectul de regulament corespunzător, ce reglementează organizarea şi 
funcţionareaOficiului Ombudsmanului, permite o creştere a personalului de până la 10 
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persoane, în baza unei propuneri motivate din partea Ombudsmanului1 (Art. 1 şi Nota 
informativă a proiectului de Regulament).  

2.4 Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii (MNPT) 

Art.23 din Legea 1349 stipula căCentrul pentru Drepturile Omului creează un consiliu 
consultativ în scopul acordării de consultanţă şi de asistenţă în exercitarea atribuţiilor 
avocaţilor parlamentari în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii. În 
componenţa acestuia, în mod obligatoriu, trebuie să fie incluşi reprezentanţi ai asociaţiilor 
obşteşti care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului. 

Vechile aranjamente prevedeau 11 membri pentru MNPT. Criticile care au apărut vizau 
lipsa independenţei financiare a membrilor şi puterea excesivă a Avocatului parlamentar, 
care avea drept de decizie privind funcţionalitatea MNPT.  

Noua Lege 52 dedică un întreg capitol MNPT-ului. Acesta ar urma să fie format din 7 
membri, dintre care doi sunt Avocaţii poporului iar cinci sunt reprezentanţi ai societăţii 
civile.  

Mai multă independenţă – financiară şi decizională – este oferită membrilor societăţii 
civile ai MNPT.  

Pe de altă parte, reducerea numărului de membri de la unsprezece la şapte persoane 
creşte riscul unei descreşteri în activităţi (de ex:  vizite de monitorizare) aceasta atenuând 
efectivitatea MNPT.  

În final, Art. 31 menţionează că resursele necesare pentru realizarea atribuţiilor Consiliului, 
pentru contractarea specialiştilor şi experţilor se includ într-o linie bugetară separată, 
parte integrantă a bugetului Oficiului Avocatului Poporului. Legea de asemenea indică 
faptul că în activitatea sa, Consiliul este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul 
Oficiului Avocatului Poporului. Aceste propoziţii lasă loc pentru câteva interpretări. În 
primul rând, întrebările apar cu privire la finanţarea mecanismului. Va fi bugetul mărit în 
mod automat?Sunt aceste resurse parte a bugetului existent, care nu urmează a fi mărit? 
Adiţional, amestecul format din ONG-uri şi reprezentanţi ai instituţiei ar putea genera 
conflicte de confidenţialitate precum şi de corespundere generală cu prevederile legale. 
Niciunul din aceste aspecte nu a fost clarificat încă şi o anumită confuzie este percepută 
în rândul părţilor interesate. 

 

                                                
 

 

 

1Proiectulregulamentului de organizareșifuncționare a OficiuluiAvocatuluiPoporului, 2014. 
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2.5 Alte mecanisme naţionale şi posibile suprapuneri 

Deseori, Centrul se ocupă de cazuri de o dimensiune mixtăşi care ar putea fi rezolvate de 
către diferite organe de control. De exemplu, ar putea exista o suprapunere cu Consiliul 
pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării, şi cu Biroul de Relaţii Interetnice. Totuşi, 
aceasta nu reprezintă o problemă majoră şi poate fi abordată printr-un Memorandum de 
Înţelegere.  

Cu privire la mecanismul naţional anticorupţie precum Centrul Naţional Anticorupţie, în 
termeni generali, cazurile cu aspect penal sunt însărcinate de către oficiul acestuia. Cu 
toate acestea, Oficiul Avocatului Poporului poate interveni în calitate de amicus curiae în 
cazurile de corupţie ce pot fi privite ca şi violări ale drepturilor cetăţenilor (această 
abordare este pe larg adoptată în unele ţări de către Oficiul Avocatului Poporului cu 
competenţe ce ţin de administraţia publică). 

3 Revizuirea Centrului 

3.1 Atribuţiile şi competenţele Centrului 

Domeniile de activitate au fost distribuite între cei patru ombudsmani în baza 
regulamentului aprobat prin Hotărârea din 20.03.2008 iar ulterior printr-o decizie internă 
din 18.11.2008. Enumerarea ariilor de activitate este bine detaliată şi balansată precum şi 
toate problemele de interes specificate.  

Cu toate acestea, unii actori interesaţi intervievaţi de către Consultant au menţionat că 
Centrul este foarte activ în anumite domenii (tortură, copii, persoane cu dezabilități) în 
timp ce alte domenii prioritare pentru progresul ţării la capitolul drepturilor omului au 
fost oarecum neglijate sau lăsate în umbră: HIV – SIDA, aspectele ce ţin de 
confidenţialitate, discriminare împotriva unor categorii specifice precum imigranții. 

Dacă acest lucru este adevărat, el ar putea să depindă de valorile personale ale fiecărui 
Avocat al poporului în parte. Ar fi recomandabil, în orice caz, de a revizui şi dacă e necesar 
de a reformula priorităţile în corespundere cu necesităţile ţării stabilite nu doar de actorii 
locali dar şi bazate pe opiniile formulate de organizaţiile internaţionale pentru drepturile 
omului. De exemplu, în 2012, Evaluarea Periodică Universală (EPU) a înregistrat în câteva 
ţări din spaţiul CSI deficienţe evidente ce ţin de drepturile omului în domeniul Economic, 
Social şi Cultural. Cele mai frecvente recomandări ale EPU pentru ţara noastră vizează 
drepturile femeilor, drepturile copilului, traficul de fiinţe umane, drepturile minorităţilor 
şi ale persoanelor cu dezabilități. De asemenea, autorităţile relevante au fost încurajate 
să reducă durata arestului preventiv.  
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3.2 Structura actuală a Centrului 

Conform aranjamentelor actuale, structura Centrului este încă determinată de Legea 
1349 şi de Decizia Nr. 57 din  20.03.2008 de aprobare a Regulamentului Centrului pentru 
Drepturile Omului, a structurii funcţiilor şi a modului de finanţare al acestora.  

Centrul, în componența actuală, include următoarele structuri de activitate și/sau grupuri 
de lucru(lista statelor de personal/angajați efectiv) : 

a) Avocați parlamentari 
i) Avocat parlamentar, Director al Centrului pentru Drepturile Omului(1/1) 
ii) Avocați parlamentari (2/2) 
iii) Avocat parlamentar pentru protecția drepturilor copilului (1/1) 

b) Consultanți principali a avocaților parlamentari (4/4) 
c) Contabili (2/1) 
d) Serviciul Resurse umane (2/1) 
e) Secretar (al Directorului) (1/1) 
f) Serviciul relații cu publicul, activități de instruire (3/3) 
g) Serviciul protecție a drepturilor copilului (3/3) 
h) Serviciul Petiții și audiențe (3/2) 
i) Serviciul investigații și monitorizare (14/10) 
j) Cancelaria (2/1) 
k) Administrație (3 inclusiv 2 șoferi) (3/3) 
l) Oficii teritoriale in Bălți (5/1), Cahul (3/3), Comrat (4/3), Varnița (2/1) 

 

Organigrama Centrului a fost refăcută de către Consultant cu suportul personalului şi  
funcţionarilor din cadrul Centrului. Organigrama este prezentată mai jos.  

Această structură reflectă prevederile vechi şi va fi curând subiectul unor schimbări 
considerabile, ca urmare a noii Legi şi a Regulamentului acesteia. Totuşi, se merită de a 
efectua o analiză sumară pentru a verifica corespunderea cu mandatul, funcţiile şi 
sarcinile atribuite Centrului şi personalului acestuia. Rezultând din această analiză, vor fi 
formulate şi recomandările pentru noua structură a Centrului.  

 

 



Reconstituirea organigramei Centrului pentru Drepturile Omului 
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Organigrama evidențiază o serie de deficienţe, care afectează funcţionarea eficientă a 
Centrului: 

 

i) Oficiul (Aparatul) Avocatului parlamentar reprezintă un ansamblu divers de funcții 
cu nivele diferite. Resurse umane și contabilitate fiind servicii administrative sunt 
grupate cu consultanții ombudsmanilor, care elaborează politici și desfășoară alte 
activități analitice, și un al treilea element adiționat la acest grup, Secretarul 
avocatului parlamentar.  

ii) Totodată, alte servicii interne precum administrația și cancelaria sunt grupate la 
alt nivel împreună cu serviciul petiții și audiență și serviciul relații cu publicul.  

iii) Serviciulinvestigații și monitorizare,care este cea mai “tehnică” unitate structural, 
nu are un conducător și nici o structură internă bine definite. 

iv) La fel cum nici oficiul(aparatul) avocatului parlamentar nu are un conducător. 

v) În același timp, Avocatul poporului pentru protecția drepturilor copilului are un 
grup de lucru alcătuit din 3 persoane care îi stau la dispoziție.  

vi) Mecanismul național anti-tortură nu avea o structură dedicate conform legislației 
vechi.  

vii) Astfel, cu excepția personalului grupului de lucru al avocatului poporului pentru 
protecția drepturilor copilului, 31 unități de personal raportează mai mult sau mai 
puțin direct Avocatului poporului – Directorul centrului 

viii) La etapa analizei a fost evidențiat faptul că oficiile teritoriale au personal mic și 
parțial deficitar.  

Una dintre cele mai disputate întrebări în privinţa Centrului este decizia de a avea patru 
Ombudsmani. Aceasta este explicată prin intenţia iniţială de a forma o Comisie pentru 
Drepturile Omului, care ulterior a fost înlocuită printr-un Oficiu al Ombudsmanului. În 
termeni generali, un aranjament care să prevadă autonomia Ombudsmanilorşi 
independenţa unul faţă de altul în ce priveşte activitatea lor, nu este ceva ieșit din comun 
şi poate fi găsit, de exemplu, în Suedia precum şi în alte ţări. Pe de altă parte, această 
opţiune poate ridica câteva întrebări, unele dintre care au fost detectate în timpul misiunii 
noastre.  

S-a comentat faptul că această situaţie umbreşte claritatea organizaţională şi funcţională. 
Mai mult ca atât, şi la fel de important, aceasta dăunează percepţiei adecvate a instituţiei 
respective în societate, conducând la o confuzie dintre Centrul pentru drepturile omului 
din Moldova şi ONG-urile specializate în drepturile omului2.  

                                                
 

 

 

2 Raport de evaluare a problemelor actuale ale instituţiei ombudsmanului în Republica Moldova, M. Nowicki, CoE, 2009. 
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De fapt, personalul Centrului – în special unii dintre ei – adeseori lucrează în conformitate 
cu patru agende diferite şi uneori sunt nevoiţi să facă faţă la abordări diferite pentru 
aceleaşi probleme, astfel aceştiaducând lipsa unei ghidări generale şi a unor 
principiicomune de lucru. De asemenea, prezenţa a patru ombudsmani ar putea duce la 
dificultăţi de comunicare şi construire a imaginii, riscurile fiind lipsa  unei imagini clare a 
entităţii ombudsmanului şi diminuarea mesajului acestuia către public.  

Noua Lege aprobată în 2014 rezolvă parţial aceste aspecte limitând la doi numărul 
ombudsmanilor. Cu toate acestea, îngrijorările se menţin cu privire la poziţia 
Ombudsmanului pentru Drepturile Copilului. Acest aspect va fi discutat mai detaliat în 
Capitolul 6.  

Numeroase rapoarte ce comentează mandatul şi structura Oficiului Ombudsmanului, au 
fost efectuate în perioada anilor 2007 - 20123. Deficienţele subliniate de aceste rapoarte 
sunt următoarele: 

 Lipsa instruirii sistematice a personalului 

 Lipsa unui manual de procedură 

 Profilul modest al instituţiei  

 Lipsa unui mecanism intern care să definească clar responsabilităţile, termenii 
limită, volumul de lucru etc. 

Un interes deosebit – deoarece este produs de către o instituţie guvernamentală – îl 
prezintă raportul efectuat recent de către Curtea de Conturi cu privire la bugetul şi 
aranjamentele financiare ale Centrului pentru anul 2013. Deşi raportul este orientat 
maimult spre conformităţile administrativeşi tehnice ale Centrului, ne oferă şi comentarii 
utile privind structura acestuia:  

Centrul are o structură difuză, cu subordonări duble, delegare neclară a 
responsabilităţilor, care rezultă din prevederile contradictorii ale cadrului legal 
instituţional. De asemenea, au fost constatate ambiguităţi la instituirea unităţilor 
structurale, respectarea proporţiilor la instituirea posturilor, precum şi la completarea şi 
avizarea statului de personal. ... se observă că structura Centrului nu oferă o unitate 
structurală a resurselor umane corespunzătoare cadrului legislativ, şi [această funcţie] 
este subordonată direct conducerii instituţiei, obiectivele acesteia fiind îndeplinite de 
consultantul principal din cadrul AparatuluiOficiului Ombudsmanului. De asemenea, s-au 
luat masuri pentru o unitate structurală separată, responsabilă de organizarea şi 

                                                
 

 

 

3‘Analiza și evaluarea instituțională a Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova’, 2012;  Daniela Vidaicu - ‘Instituţia 
avocatului parlamentar în Republica Moldova : realităţi şi perspective’, 2012;  Marek Nowicki, Evaluarea problemelor 
actuale ale instituţiei ombudsmanului în Republica Moldova (consultant, Direcţia generală pentru drepturile omului şi 
afaceri juridice a Consiliului Europei), 2010; Allar Joks: Raport de revizuire funcţională a Centrului pentru Drepturile Omului 
din Moldova, 2009; Richard Carver and Alexey Korotaev, Îmbunătățirea eficienței Centrului pentru Drepturile Omului, 
constatări și recomandări, 2007. 
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coordonarea activităţilor financiare şi de contabilitate, în cadrul Aparatului AP, fiind 
atestată doar ca şi Contabil Şef. Aceste condiţii nu constituie o distribuire a 
responsabilităţilor, fapt ce determină riscul creării unui sistem de conturi imperfect... 
[organizarea curentă] nu are elaborate regulamente interne, ceea ce nu permite evaluarea 
obiectivă a activităţilor realizate de angajaţii acestora şi nu oferă premise obiective pentru 
evaluarea calitativă a performanţelor individuale şi colective4. 

3.3 Chestiuni de interes major 

Subdiviziunea Resurse Umane (RU). Personalul acestui departament este supraîncărcat 
cu sarcini operaţionale privind RU şi se ocupă în mare parte cu  chestiuni birocratice şi de 
management. Se pretinde a nu mai avea timp pentru îndeplinirea funcţiilor mai strategice 
care ar reveni acestei unităţi, precum dezvoltarea resurselor umane care ar presupune: 
analiza necesităţilor, dezvoltarea în carieră (care la moment constă dintr-un sistem 
neformal de recompense precum instruiri peste hotare, stimulare financiară etc..). 
Unitatea RU ar trebui să se axeze mai mult pe dezvoltarea şi îmbunătăţirea personalului, 
luând în consideraţie caracterul specific al lucrului, solicitând actualizări permanente, 
conexiuni cu reţele internaţionale etc. Asemenea conexiuni există deja în cadrul Centrului 
dar ar trebui să devină mai sistematice, mai puţin informale şi încadrate în practicile zilnice 
de lucru.  

Centrul beneficiază de instruiri din partea Academiei de Administrare Publică şi din partea 
Institutului Naţional al Justiţiei, care a elaborat instruiri ad hoc pentru instituţie. Totuşi nu 
este clar dacă aceste cursuri au fost încadrate în Centru. Materialul de la aceste cursuri, 
precum materialul de instruire elaborat în cadrul cursurilor de instruire internaţionale 
oferite (de ex. CoE) sau care urmează a fi oferite de către alţi donatori internaționali, ar 
trebui încorporate în cadrul Centrului astfel ca să devină unul din avantajele interne ale 
acestuia. Acest lucru – repetat deja de câteva studii şi rapoarte – ar putea contribui la 
consolidarea memoriei instituţionale în condiţiile în care randamentul a fost şi continuă a 
fi ridicat. Centrul este conştient de această deficienţă şi pare intenţionat și elaboreze 
practici de instruire continue; această ideea ar trebui dezvoltată şi implementată.  

Departamentul Comunicare şi Relaţii cu Presa. Nu este clar dacă, conform actualei 
structuri a Centrului, acesta funcţionează sub conducerea directă a Directorului Centrului. 
În orice caz, şi luând în consideraţie restructurarea viitoare care prevede formarea unei 
structuri noi,  este necesar de a consolida subdiviziunea respectivă. Aceasta presupune 
extinderea competențelor mai departe decât lucrul operaţional (comunicate de presă şi 
colaborare cu mass media) până la funcţii strategice precum: elaborarea şi executarea 

                                                
 

 

 

4Curtea de Conturi din Moldova, Raportul de audit al situațiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe 
exercițiul bugetar 2013, publicat în 2014. 
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planurilor de comunicare şi a campaniilor de conștientizare ale CpDOM în baza sondajelor 
şi a opiniei publice.  

 

Finanţe şi Contabilitate. Subdiviziunea este formată doar dintr-o singură persoană 
care este responsabilă de toate sarcinile atribuite acestei subdiviziuni de la operaţiuni 
financiare la controlul cheltuielilor, pregătirea proiectelor de buget, a bugetului final şi 
negocieri cu autorităţile de stat. Volumul de lucru este încărcat îndeosebi în lunile Iulie 
(planificarea bugetului pentru următorul an) şi Decembrie (bugetul final). Mai mult decât 
atât, aceasta nu corespunde prevederilor legale conform căror ar trebui să fie cel puţin două 
persoane: una cu rol de executare şi alta cu rol de control. Acest lucru a fost menţionat într-
un raport recent al Curţii de Conturi:Contabilul-şef introduce manual în sistemul 
informaţional datele din documentele primare…. Ulterior, aceeaşi persoană (contabilul-şef) 
verifică şi semnează notele de contabilitate şi rapoartele financiare. În acelaşi timp, 
operaţiunile financiare sunt procesate şi supervizate tot de către aceiaşi persoană.  
 

Privind planificare bugetară, în raportul Curţii de Conturi pentru anul 2013, sunt 
identificate câteva neregularităţi şi formulate recomandările de rigoare.  

Lipsa unei Unităţi responsabile de Coordonarea cu Donatorii şi Colectare de Fonduri. 
Lipsa de fonduri, aşa cum deseori se întâmplă în acest tip de instituţii,  a reprezentat 
întotdeauna o problemă pentru CpDOM. Centrul se luptă pentru primirea unui sediu 
corespunzător, soft-uri actualizate, un buget mai mare pentru evenimente şi cursuri de 
instruire. Noi iniţiative finanţate de către comunitatea internaţională sunt aşteptate în 
viitorul apropiat; de exemplu, UNDP a alocat fonduri venite din Danemarca şi Norvegia 
pentru a susţine în continuare instituția. Totuşi este necesară crearea unei unităţi 
organizaționale responsabile de colectarea de fonduri şi coordonarea cu donatorii pentru 
relansarea instituţiei şi consolidarea performanţelor acesteia, a instrumentelor de 
imagine vis-à-vis de autorităţile naţionale, publicul larg şi comunitatea internaţională a 
donatorilor.  

Lipsa unei unităţi de planificare. Această funcţie nu este prevăzută în structura actuală, 
dar rolul acesteia ar fi de importanţă majoră pentru dezvoltarea pe termen lung a CpDOM 
şi pentru o continuă revizuire a viziunilor, misiunii, obiectivelor şi priorităţilor Centrului. 
Se presupune că la moment, de acest lucru se ocupă consultanţii actuali ai 
ombudsmanilor. Crearea acestei unităţi ar ajuta la distribuirea fără echivoc a funcţiilor şi 
a planurilor de lucru la nivel de unitate organizațională şi persoană, şi la conceperea unui 
sistem durabilde management al performanţei.  

3.4 Nivelurile ierarhice actuale şi direcțiile de raportare 

La etapa actuală, nivelele ierarhice a organizării structurale a Centrului în cea mai mare parte 
lipsesc. Un număr excesiv de personal se află sub conducerea directă a Ombudsmanilor, 
inclusiv personalul administrativ, resursele umane şi alte servicii interne. Noile prevederi nu 
specifică nivelurile ierarhice şi lasă loc suficient Conducerii şi SecretaruluiGeneral pentru 
conceperea celei mai potrivite structuri. Acesta este un aranjament lăudabil, întrucât oferirea 
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autonomii privind formarea organizării şi procedurilor interne în oficiul ombudsmanului, 
reprezintă una din principalele elemente de independenţă ale acestuia.  

3.5 Gruparea Funcţională 

În continuare sunt descrise principalele funcţii ale CpDOM.  

Vom presupune că o ”funcţie” poate fi definită drept o activitate sau un grup de activităţi 
efectuate de către o organizaţie (în cazul dat Centrul pentru Drepturile Omului), care au 
acelaşi scop şi caracteristici similare.   

Funcţiile pot fi grupate conform următoarelor domenii principale 

Elaborare de Politici: rezultatul acesteia constă în elaborarea recomandărilor pentru 
îmbunătăţirea legislaţiei, educarea civică a cetăţenilor cu privire la drepturile omului, 
rapoarte anuale şi tematice adresate Parlamentului, note de politici, planuri strategice. 
Beneficiarul acestei funcţii este legislativul şi executivul. În CpDOM această funcţie este 
îndeplinită în mare parte de către ombudsmani, asistaţi de către consultanţii lor din Aparatul 
Oficiului.  

Prestarea de serviciipentru beneficiari externi 

Serviciile externe cuprind: 

 Revizuirea, monitorizarea şi investigarea plângerilor şi petiţiilor. Această funcţie este 
îndeplinită de către Departamentul de Petiţii, Departamentul Monitorizare şi 
Investigare sau ombudsmanii înşişi.  

 Comunicare şi relaţii cu publicul, incluzând comunicatele de presă, monitorizarea 
mass media; aceste funcţii sunt îndeplinite de Departamentul de relaţii cu Publicul.  

 Campanii de conștientizare, participarea la ateliere de lucru şi seminare cu ONG-uri 
şi societatea civilă: o funcţie îndeplinită de către ombudsmani şi consultanții lor.  

Administrația internăinclud suportul administrativ: rezultatul principal fiind oferirea de 
servicii administrative Centrului. Sunt formate din: 

 Administrarea generală, cuprinzând logistica şi achiziţiile publice (contracte, 
furnizări) efectuate de către Serviciul Administrativ. 

 Susținerea și coordonarea proceselor interne de lucru, gestionarea sesizărilor și 
cauzelor privind încălcarea drepturilor omului 

 Contabilitatea, constând din plăţi, balanţa de cheltuieli, previziuni bugetare, rapoarte 
către Ministerul de Finanţe; această funcţie este la moment îndeplinită de 
Contabilitatea aflată în Aparatul Central.  

 Dezvoltarea Resurselor Umane, care constă din monitorizarea personalului şi 
coordonarea evaluării performanţelor, planificarea carierei personalului 
șiperfecționareaacestuia, planuri de instruire; această funcţie estela moment 
îndeplinită de Departamentul Resurse Umane din Aparatul Central.  
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Următorul paragraf descrie principalele activităţi şi sarcini efectuate în cadrul CpDOM, cu 
unele comentarii faţă de situaţia actuală luând în considerare noile aranjamente din contextul 
Legii 52 şi a Regulamentului corespunzător. Această comparaţie va permite evaluarea 
funcţionalităţii Centrului şi oferirea recomandărilor relevante viitoarelor schimbări 
organizaţionale.  

3.5.1 Funcţiile de Elaborarea a politicilor 

Aceste funcţii sunt, în mod normal, îndeplinite de către Ombudsmani. Potrivit prevederilor 
Legii 52 şi, mai specific, conform proiectului de Regulament, acestea sunt: 

 Perfecţionarea legislaţiei şi practicilor în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;  

 Monitorizarea respectării drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile 
publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile;  

 Asigurarea promovării drepturilor omului în societate şi informarea publicului larg 
privind activităţile Ombudsmanului; 

 Colaborarea cu organizaţiile necomerciale naţionale şi internaţionale din domeniul 
apărării drepturilor şi libertăţilor omului, precum şi cu mass-media;  

Conform proiectului noului Regulament5, rezultatul acestor funcţii este: 

 a) de a întocmi propunerileşi recomandările privind îmbunătăţirea legislaţiei în scopul 
eliminării cauzelor şi condiţiilor ce servesc drept premise pentru violarea drepturilor şi 
libertăţilor omului;  

b) întocmirea punctelor de vedere privind conformitatea legislaţiei naţionale cu instrumentele 
juridice internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului; şi opinii privind 
elaborarea actelor de reglementare ce vizează drepturile şi libertăţile omului şi prezintă 
puncte de vedere la cererea Curţii Constituţionale;  

c) să sesizeze Curtea Constituţională în vederea controlului constituţionalităţii legilor şi 
hotărârilor Parlamentului, al decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, al hotărârilor şi 
ordonanţelor Guvernului, precum şi al tratatelor internaţionale la care Republica Moldova 
este parte; 

(d) de a prezentapropuneri şi recomandări de ratificare sau aderare la instrumentele 
internaţionale în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului şi a acorda suport metodologic 
pentru asigurarea implementării lor; 

                                                
 

 

 

5Poiectului de lege cu privire la arpobarearegulamentului de Organizareșifuncționare a OficiuluiAvocatuluiPoporului, 2014  
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e) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către 
organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, 
de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile;  

f) acumulează şi analizează informaţii privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor omului şi 
elaborează studii sau rapoarte tematice privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului; 

g) elaborează şi prezintă autorităţilor publice, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de 
tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, organizaţiilor necomerciale şi persoanelor 
cu funcţii de răspundere de toate nivelurile obiecţii şi propuneri de ordin general referitoare 
la asigurarea drepturilor şi libertăţilor omului, la îmbunătăţirea activităţii; 

h) monitorizează implementarea legislaţiei în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului; 

i)elaborează documente de politici în domeniul prevenirii încălcării şi asigurării respectării 
drepturilor omului; 

j) analizează experienţa şi practica altor state, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti 
naţionale şi internaţionale, practicile proprii şi cele ale altor subiecţi cu atribuţii în domeniul 
promovării şi protecţiei drepturilor omului, acumulează date statistice; 

3.5.2 Servicii pentru beneficiari externi 

CpDOM prestează servicii tipice precum  Investigarea şi gestionarea cazurilor de încălcare 
a drepturilor omului, fapt reflectat în art. 16 al Legii. Atribuţiile Avocatului Poporului: 

a) recepţionează şi examinează cererile cu privire la încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor omului şi remite, în termenele stabilite, răspunsuri în scris în privinţa 
cererilor depuse; 

b) contribuie la soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor între autorităţile 
publice şi persoanele fizice; 

În ce priveşte Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, atribuţiile acestuia sunt 
specificate în Articolul 17:  

a) acordă protecţie şi asistenţă copilului la cererea acestuia, fără a solicita 
acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali 

b) decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului 

3.5.3 Funcții de administrare internă 

Aceste funcţii sunt reprezentate, de obicei, de serviciile de administrare şi contabilitate, 
şi dezvoltarea resurselor umane. Acestea nu sunt reflectateîn prevederile legislaţiei dar 
sunt parţial articulate în Regulament. 

După cum este indicat mai sus, la moment atât serviciile de contabilitate şi finanţe cât şi 
resursele umane sunt localizate în blocul administrativ al organigramei, și nu este 
prevăzută nici o unitate pentru politici/planificare, dat fiind faptul că acestea din urmă 
sunt funcții realizate cel puțin parțial de către consultanții Avocatului poporului. 
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3.6 Oficiile teritoriale 

Consultantul a avut oportunitatea de a vizita reprezentanţele Centrului din Varniţa. Oficiul 
are o istorie destul de interesantă. După un set de negocieri cu UNDP, care în 2011-2012 
a promis în repetate rânduri să ofere mijloace financiare pentru oficiu, alocarea de 
fonduri a fost ulterior stopată, din motive nespecificate. S-a decis atunci de a deschide 
totuşi oficiul, pentru a satisface aşteptările localnicilor, care erau deja informaţi despre 
deschiderea acestuia. Fondurile au fost alocate din altă linie de buget a Centrului, iar o 
parte din personal a fost iniţial desfăşurat din alte oficii deja existente. 

Decizia s-a dovedit a fi strategică şi fructuoasă, după cum arată şi statisticile oferite de 
raportul bianual ataşat. 86% din petiţii provin din localităţile aflate sub administraţia 
Tiraspolului. În general acestea vizează: 

 Carenţele din activitatea Oficiului de Stare Civilă din Varniţa (36%-audierea 
cetăţenilor, 7% - petiţii),  

 Secţia de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei Varniţa (18%- audierea 
cetăţenilor, 10% - petiţii),  

 Dificultatea legalizării actelor de stabilire a tutelei asupra copiilor minori, 

 Chestiunile de familie şi protecţie a copilului (6% - audierea cetăţenilor; 13% - 
petiţii). 

4 Punte forte, puncte slabeşi oportunităţi 

Pe parcursul unor serii extinse de interviuri cu personalul Oficiului avocatului poporului 
au fost identificate Punctele forte, Punctele slabe, Oportunităţileşi Ameninţările (Analiza 
SWOT) şi validate în cadrul unei prezentări. 

Analiza SWOT de mai jos se focusează în principiu pe aspectele legate de strategie, 
organizare şi management. Este de menţionat faptul că nu este o analiză exhaustivă şi are 
rol de instrument pentru o analiză şi dezvoltare ulterioară. 

4.1 Puncte forte 

Eficienţa relativă a activităţii CpDOM. Este de menţionat faptul că petiţiile sunt 
gestionate într-un tempo oportun. Mai mult decât atât, rapoartele apreciază eficienţa 
Centrului în monitorizarea cazurilor de prevenire a torturii.  

Personal profesional calificat.Existenţa unui grup central de consultanţi şi staff 
operaţional înalt calificat, motivat şi cu experienţă. 

 

4.2 Puncte slabe 

Independenţă limitată: 
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a. Instituţional.  Conform principiilor de la Paris „componenţa unei instituţii 
naţionale şi numirea membrilor ei, fie prin alegeri sau prin altă metodă, ar trebui să fie 
constituită în conformitate cu o procedură care să oferă toate garanţiile necesare 
asigurării reprezentării pluraliste a forţelor sociale„6. În multe state, în special cele din 
spațiul post sovietic instituția Ombudsman-ului este percepută ca fiind exponentă a 
puterii executive, deci a Guvernului, şi nu ca pe o entitate autonomă pentru 
apărareadrepturilor omului. De asemenea, aceasta poate provoca o anumită reticenţă din 
partea potenţialilor donatori de a finanţa instituţia. Noua lege – după cum s-a menţionat 
în primul Capitol –încă conţine anumite prevederi care nu sunt conforme Principiilor de la 
Paris.  

b. Financiar.  

CpDOM beneficiază de finanţare din partea statului după aceleaşi principii ca şi alte 
organe guvernamentale. Deciziile privind mărimea bugetului sunt negociate cu Ministerul 
de Finanţe, la general vorbind, faptul că Guvernul decideşi supraveghează  Oficiului 
Ombudsmanului nu este o abordare în totalitate corectă.  

Sediu inadecvat. Faptul că condiţiile în care este găzduit Centrul sunt inadecvate a fost 
constatat nu doar de rapoartele unor donatori dar şi de auditul efectuat recent de Curtea 
de Conturi.  Se speră ca Centrul să obţină curând un sediu mai potrivit.  

Resurse financiare limitate.Bugetul pus la dispoziţia Centrului pentru anul 2014 este de 
11,978,600 Lei şi este enumerat mai jos.Prevederile legislative curente permit finanţări 
suplimentare Centrului alocate sub formă de granturi.  

Bugetul Oficiului Ombudsmanului/CpDOM (K Lei) 

Rubrica  Suma anuală 2014 

Activitatea remunerată 3479.6 

Contribuţii la Fondul social de stat  750.1 

Achiziţionarea de bunuri şi servicii 1413.5 

Transportul de serviciu 132.4 

Asigurarea obligatorie de sănătate plătită de 
angajator 

112.5 

Transferuri la populaţie 19.0 

Transferuri peste hotare 47.2 

                                                
 

 

 

6Principiile de la Paris, B. Componențașigaranțileindependențeișipluralismului, Art.1. 
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Procurare de bunuri fixe 35.0 

Total 5989.3 

 

Aproximativ 70,5%  din costuri sunt legate de plata salariilor și asigurărilor sociale, ceea 
ce înseamnă că salariu mediu anual al unui angajat constituie 84,868Lei plus 18,292pentru 
asigurare socială (+aproximativ 354 Lei asigurare medicală)7. Pentru bunuri și servicii sunt 
cheltuite în jur de 1,4 Milioane Lei (aproximativ 70,000 EUR la rata istorică   20 Lei/EUR) 
ceea ce constituie circa 23,6% din suma totală a bugetului. 

 În afară de bugetul operațional și alte necesități special, în jur de 10,065 Milioane Lei au 
fost bugetate pentru achiziționarea unui nou sediu, operațiune care nu a fost realizată. 
Adițional, 1,999 Milioane lei au fost repartizate pentru implementarea SRSJ. 

Capacităţile personalului. Angajaţii– în general competenţi–cu siguranţă au nevoie de 
instruiri, recomandări şi linii directoare privind procedurile şi planurile de lucru. 

Lipsa procedurilor de evaluare a necesităţilor de instruire. Nu sunt încă elaborate 
instrumente şi metodologii de evaluare a necesităților de instruire şi perfecţionare a 
personalului. Este recomandabil de a echipa OB cu asemenea instrumente de 
management.  

Planificarea săptămânală.Majoritatea angajaţilor consultaţi sunt nemulţumiţi de lipsa de 
prioritizare a activităţilor şi domeniilor, fapt cauzat de procesele confuze de lucru, 
punctele de vedere diferite ale ombudsmanilor şi lipsa unei reflectări structurate a 
domeniilor prioritare.  

Lipsa unei abordări uniforme în privinţa petiţiilor. Este strâns legată de prezenţa diferitor 
ombudsmani, fiecare din ei având o abordare diferită. Conform aranjamentelor viitoare, 
acest aspect va fi rezolvat parţial, dar într-o structură care prevede un Ombudsman pentru 
Drepturile Copilului separat şi autonom, ar putea să mai persiste.  

Este necesar de a standardiza abordările şi de a dezvolta o cultură şi viziune de echipă 
privind gestionarea petiţiilor.  

Suprapunerea activităţilor şi funcţiilor. Unele din funcţiile Centrului (de ex: 
conștientizare, monitorizareaşi gestionarea petiţiilor) sunt executate de mai multe 
departamente, cu consecinţe privind eficienţa şi fluxul de comunicare. Este necesar de a 
eficientiza modul de distribuire a sarcinilor în subdiviziunile Centrului. Mai mult decât atât, 
structura nu prevede o divizare apropiată între funcţiile de monitorizare, promovare şi 
gestionarea petiţiilor. 

                                                
 

 

 

7În 2014, 41 state de personal suplinite 
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Lipsa unui dialog structurat cu instituţiile şi organele de supraveghere.Este de o 
importanţă extremă obţinerea unor înţelegeri clare cu instituţiile guvernamentale şi 
organele de supraveghere privind rolul, mandatul şi competenţele centrului. La nivel 
neformal, Centrul cooperează cu ONG-urile şi instituţiile de stat, dar o abordare 
sistematică ar fi benefică, având drept scop iniţial stabilirea mecanismelor de cooperare 
ad hoc cu Guvernul şi societatea civilă, pentru o  gestionare coordonată a cazurilor, acces 
mutual la baza de date, rezoluţii comune a cazurilor cu o dimensiune mixtă.  

Lipsa unui departament de analiză şi cercetare. O asemenea unitate organizaţională, ar 
corespunde mai bine cerinţelor Legii 52, care specifică în mod clar monitorizarea şi 
raportarea drept contribuţii la îmbunătăţirea legislaţiei şi prevenirea încălcării drepturilor 
omului. Aceasta ar mai putea oferi contextul necesar analizei conformităţilor legislaţiei 
moldoveneşti cu tratatele internaționale privind drepturilor omului. O asemenea unitate 
organizaţională ar contribui la perfecţionarea procesului de raportare (vezi mai jos).  

Raportarea.S-a menţionat că Raportul anual remis Parlamentului este la moment 
inconsecvent şi include prea puţine recomandări. Raportul anual nu este de o calitate 
uniformă şi nu prezintă statisticile necesare luării de decizii8.Consultantul nu se află într-o 
poziţie de a evalua adecvat veracitatea şi actualitatea unei asemenea evaluări; dar este 
oricum considerat, că, în orice caz, calitatea raportării trebuie să fie de cel mai înalt nivel, 
ad hoc, diversificată în corespundere cu beneficiarii (Parlamentul, Guvernul, societatea 
civilă etc.). Există programe soft, elaborate şi utilizate în multe instituţii ombudsman, care 
fac fezabilă gestionarea datelor în scopul satisfacerii diverselor necesităţi de raportare. 
Este recomandabil ca softul actual al Centrului să fie revăzut şi, în caz de necesitate, re-
conceput în concordanță cu necesităţile Centrului.  

4.3 Oportunităţi 

Noul Parlament ales. Consultantul îşi permite de a fi optimist cu privire la acest aspect 
care, odată cu introducerea noii Legi şi restructurarea necesară a Centrului, poate relansa 
instituţia. Se speră că această concurenţă de factori va contribui la „renaşterea” Centrului 
care a suferit de lipsa permanentă a angajamentelor şi interesului din partea 
Parlamentului actual al cărui mandat se apropie de sfârşit. 

Creşterea societăţii civile. Prezenţa sporită şi ponderea societăţii civile contribuie la 
conștientizarea cetăţenilor şi participarea lor în viaţa publică, fapt ce favorizează procesul 
general de monitorizare şi control asupra autorităţilor publice. Unele dintrepersoanele 
intervievate au fost de părerea că în general, societatea civilă tinde să vadă CpDOM-ul 
drept un concurent la capitolul fonduri guvernamentale sau internaţionale. Acest lucru 
este  oarecum adevărat, dar valoarea reală şi semnificaţia unui oficiu al Ombudsmanului 

                                                
 

 

 

8AllarJoks, CoE, 2009. 
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este de a servi drept punte de legătură dintre autorităţi şi cetăţeni. Acest lucru ar trebui 
recunoscut şi apreciat, în primul rând de către personalul Centrului.  

Susţinere din partea comunităţii donatorilor.Toţi donatorii susţin părerea guvernului 
privind necesitatea reformării sectorului public. În particular, reforma sectorului justiţiei, 
care se află în curs de implementare, a atras susţinerea mai multor donatori. Aceasta ar 
putea fi o bună oportunitate pentru Centru de aşi spori resursele interne.  

4.4 Ameninţări 

Standardele comunităţii donatorilor.  În cadrul domeniului de activitate a Centrului, 
suportul donatorilor este în principiu generos dar fragmentar; plus la asta, aranjamentele 
curente legale şi instituţionale ar putea să nu corespundă standardelor internaţionale. O 
mai bună structură a Centrului, având clar specificate funcţiile cheie, ar putea contribui la 
o mai bună orientare a fondurilor donatorilor faţă de activităţile Centrului.  

Percepţii confuze din partea publicului larg. Consultantul a primit opinii contradictorii la 
acest subiect. Dacă unele rapoarte apreciază abilitatea şi calitatea Centrului, în anumite 
domenii precum MNPT, alţi actori implicaţi subliniază vizibilitatea slabă, pro-activitate 
insuficientă în unele domenii de interes, iar în anumite cazuri chiar şi un fel de tendinţă 
de a conforma deciziile cu abordările guvernamentale. Formularea „Avocat Parlamentar” 
posibil a contribuit la poziţionarea instituţiei în rândul instituţiilor de stat şi 
guvernamentale, acum fiind schimbată în „Avocatul Poporului”. Alte cercetări au subliniat 
par contre riscul de a fi confundat cu alte ONG-uri ce activează în domeniu.  

Fluctuaţia înaltă de personal. Rata fluctuaţiei era de 22% în 2009. Consultantul nu a avut 
la dispoziţie date din anii recenţi; dar poate fi luat drept exemplu Oficiul Reprezentanţei 
din Bălţi care la moment nu are personal suficient din cauza recentei demisionări 
voluntare a unor angajaţi.  

Criteriile de selecţie. Personalitateaşi valorile unui Şef Ombudsman sunt cruciale pentru 
o asemenea instituţie, oferind acesteia credibilitate atât în faţa cetăţenilor cât şi a altor 
instituţii, asigurându-i independenţa de judecată.  

Principalul criteriu de ghidare al selecţiei trebuie să fie integritatea, angajamentul pentru 
schimbare, statul de drept şi buna guvernare. „Un Ombudsman trebuie să fie independent 
de executiv şi de orice altă influenţă arbitrară… cei care selectează Ombudsmanul trebuie 
să fie independenţi de cei care vor fi subiect de investigare”9.  

                                                
 

 

 

9Mary Seneviratne, Ombudsmen. 
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4.5 Sumarul analizei SWOT 

Rubrica de mai jos oferă un sumar al analizei SWOT. Fiecare categorie are implicaţii asupra 
planului de reformare precum şi asupra politicilor şi a managementului.  

SUMARUL ANALIZEI SWOT 

PUNCTE FORTE PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Eficienţa relativă a 
activităţii CpDOM 

Independenţă financiară 
limitată 

Noul Parlament ales 
Standardele 
comunităţii 
donatorilor 

Personal profesional 
calificat Independenţă limitată 

Sporirea societăţii 
civile 

Percepţii confuze 
din partea 
publicului larg 

 Capacităţi de personal 
Susţinere din partea 
comunităţii 
donatorilor 

Fluctuaţia înaltă 
de personal 

 

Lipsa procedurii de 
evaluare a necesităţilor de 
instruire  

 
Criteriile de 
selecţie 

 
Oficiul Bălți, temporar fără 
personal angajat 

  

 Planificarea săptămânală   

 

Lipsa unei abordări 
uniforme în privinţa 
petiţiilor 

  

 
Suprapunerea activităţilor 
şi funcţiilor 

  

 

Lipsa unui dialog 
structurat cu instituţiile şi 
organele de supraveghere 

  

 
Lipsa unui departament 
de analiză şi cercetare 

  

 Raportarea   

 
   Verde:  “puncte forte şi oportunităţi” care susţin direct procesul  
 
Portocaliu: “punctele slabe şi ameninţările” principalecare for fi abordate ca şi parte a procesului şi / sau au 
fost incluse în calitate de „obiective strategice” şi astfel integrate în structura organizaţională propusă. 
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5 Propuneri privind  structuri organizaționale 

5.1 Prezentarea generală 

5.1.1 Mandatul, în calitate de bază pentru structurile organizaționale 

Mandatul Centrului identifică trei funcţii principale necesar a fi reflectate în structura 
organizaţională. Similar, noua structură trebuie să susţină în mod evident obiectivele 
strategice. Funcţiile identificate, conform legii şi regulamentului sunt: 

i) Gestionarea și soluționarea petiţiilor,  

ii) Promovarea drepturilor omului, şi  

iii) Monitorizarea problemelor generale ce ţin de drepturile omului în ţară cu 
recomandări ulterioare de perfecţionare a legislaţiei.  

Opţiunile structurii organizaţionale trebuie aşadar să fie revizuite în lumina sau măsura 
consecvenței cuMandatulşi obiectivele acestei instituții pentru a asigura cea mai bună 
ajustare şi asigura realizarea acestora într-un mod cât mai eficient. Funcţiile principale de 
mai sus,trebuie să fie reflectate în structura organizaţională conform noului mandat.  

Paragrafele de mai jos prezintă puncte de vedere generale şi o analiză comparativă a 
structurii organizaţionale curente, cu opţiuni alternative. 

5.1.2 Principii organizaţionale care urmează a fi implementate 

În baza rezultatelor analizei SWOT, viitoarea structură organizațională a Centrului pentru 
Drepturile Omului trebuie să asigure următoarele principii: 

a) Numărul personalului subordonat Directorului Centrului trebuie să fie redus 
substanțial și toate funcțiile administrative ar trebui să fie grupate în subordinea 
unui Secretar General.  

b) Funcțiile cheie trebuie să fie consolidate și reorganizate în conformitate cu 
necesitățile Centrului.  

c) Experţii care sunt implicați în activitatea Centrului ar trebui să fie integraţi în 
structura acestuia, în special în cadrul unităţilor organizaţionale propuse mai sus. 

d) Majoritatea personalului calificare, aflat la momentul actual în cadrul Direcţiei de 
Investigare şi Monitorizare, fără un management formal, trebuie organizat în 
unităţi funcţionale mai mici având structură managerială de control.  

Propunerile concrete de implementare sunt descrise în capitolele care urmează. 
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5.2 Crearea unei Subdiviziuni Administrative în subordinea 
Secretarului General 

Anumite deficienţe ce ţin de funcţionarea Centrului pentru Drepturile Omului rezultă din 
faptul că unităţile administrative sunt răspândite în toată instituţia fiind subordonate 
direct Directorului centrului. Problema ar putea fi soluţionată prin introducerea unui 
secretar general, după cum stipulează Legea 52, şi crearea unei subdiviziuni 
administrative.  

Subdiviziunea administrativă ar putea include următoarele unităţi funcţionale: 

1. Serviciul Finanţe şi Contabilitate. Unitatea ar putea fi constituită din Contabilul 
Şef şi un asistent subordonat contabilului şef căruia îi revine și funcţia de şef al 
unităţii.  

2. Resurse Umane şi Management. Acestei ar putea să-i revină toate activităţile 
administrative ce ţin de activităţile Centrului. Este format din şeful unităţii şi un 
consultant. 

3. Achiziții publice, administrare internă. Unitatea este formată la moment, 
dintr-un şef (responsabil mai mult de achiziţii publice, gestionarea bunurilor 
Centrului etc.) şi 2 şoferi ce aparţin oficiului central.  

4. Serviciul Petiţii şi Audienţă. Serviciul are rol de procesare şi gestionare a 
fluxului de petiţii precum şi de audiență a persoanelor. Conform acestei 
competenţe, acesta implementează o combinaţie de funcţii tehnice şi 
administrative şi necesită a fi într-o poziţie neutră faţă de unităţile tehnice. De 
asemenea formează o relaţie strânsă cu Nr. 5. 

5. Cancelaria. Cancelaria este responsabilă de gestionarea poştei de intrare şi 
ieșire, în mare parte petiţiile cetăţenilor. Conform volumului de lucru, scrisorile 
venite sunt direcţionate către conducerea Centrului pentru a fi redirecţionate 
ulterior.  

5.3 Implementareaşi consolidarea funcţiilor personalului cheie 

Unităţile structurale care oferă suport funcţiilor centrului din perspectivele Planificării 
strategice, Comunicării şi Coordonării Donatorilor. Luând în consideraţie caracterul 
fundamental  al acestora, nu pot fi plasate în subordinea Secretarului General dar 
plasate direct în subordinea Directorului Ombudsman. Plasarea a trei activităţi 
principale sub supravegherea managementului de vârf va contribui la recunoaşterea 
importanţei strategice a acestora în cadrul organizaţiei. Unităţile pot fi descrise după 
cum urmează: 

1. Planificare Strategică, Politici, Dezvoltarea Resurselor Umane şi 
Coordonare cu donatorii. Unitatea permite integrarea planificării, evaluării 
performanţelor, dezvoltării resurselor umane, comunicarea internă şi 
Coordonarea cu Donatorii în cadrul procesului de planificare şi control a 
calităţii. Unitatea ar trebui să includă: 
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a. Suport Ombudsmanului în procesul de elaborare a politicilor şi 
planificare a activităţilor Centrului 

b. Monitorizarea şi controlul rezultatelor 

c. Realizarea activităţilor interne privind Dezvoltarea Resurselor Umane, 
asigurând buna pregătire a consultanţilor şi a consultanţilor principali 
pentru funcţiile lor, astfel ca aceştia să fie mereu conştienţi de 
evoluţiile naționale și internaționale în domeniu.  

d. Coordonarea cu instituţiile internaţionale şi Donatorii, conform 
necesităţilor şi politicilor Centrului. 

 

2. Unitatea de Comunicareva fi responsabilă de efectuarea sondajelor 
periodice în rândul publicului larg şi de elaborarea/implementarea Strategiei 
şi a Planului de comunicare. La nivel operaţional aceasta implementează 
campanii de informare şi este responsabilă de publicaţiile şi site-ul Centrului. 

5.4 Un Concept Nou pentru (fostul) Serviciul de Investigare şi 
Monitorizare 

5.4.1 Premise generale 

Serviciul de investigare şi monitorizare, cuprinde 14 consultanţi şi reprezintă “inima” 
tehnică a Centrului. La momentul efectuării analizei, acesta prezenta un deficit de 
personal semnificativ (10 în loc de 14) şi întregul grup nu are un conducător căruia să-i fie 
direct subordonat. 

- 4 Consultanți principali cu atribuții de elaborare și implementarea politicilor, 
monitorizare, expertizare a legislației 

- 2 Consultanți superiori cu atribuții legate de sistematizarea jurisprudenței CEDO 
și alte aspect legate de implementarea prevederilor Protocolului opțional la 
Convenția împotriva torturii 

- 3 Consultanți superiori cu atribuții legate de monitorizarea implementării de 
către autoritățile publice a actelor internaționale privind drepturile omului.  

- 5 Consultanțicu atribuții legate de investigarea cauzelor de încălcare a drepturilor 
omului, audiențe 

 Funcţiile se suprapun parțial cu funcţiile celor 4 consultanţi principali ai Avocaților 
poporului. Pe lângă acesta, Serviciul privind protecția Drepturilor Copilului (3 persoane) 
îndeplinesc tehnic funcţii similare.  

Principalul scop al unei soluţii organizaţionale este de a clarifica structurile şi 
responsabilităţile. La nivel superior, acest lucru poate fi realizat prin poziţionarea tuturor 
serviciilor în subordinea a doi adjuncţi.  
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1. Adjunct 1: Grupul în sarcina căruia revine funcţia de coordonarea îi monitorizarea 
implementării politicilor, expertizarea proiectelor de acte legislative, 
monitorizarea respectării drepturilor omului de către autoritățile publice.  

a) Elaborarea politicilor și coordonarea implementării acestora 

b) Promovarea și monitorizarea respectării drepturilor omului de către 
autoritățile publice 

c) Cercetări și studii cu privire la bunele practice din domeniu urmate de 
îmbunătățiri sistematice.  

d) Monitorizarea și statisticapetițiilor și sesizărilor examinate de către 
Oficiul avocatului poporului.  

e) Activități de raportare, publicații 

f) Analiza legislației naționale, internaționale, expertizarea proiectelor de 
acte legislative. 

 

2. Adjunct 2: Grupul în sarcina căruia revine funcţia de Gestionare a cazurilor de 
încălcare a drepturilor omului şi lucrul cu petiţiile, investigarea şi propuneri 
individuale de soluționare.  

a) Baza de date cu privire la petiții și sesizări 

b) Investigarea propriuzisă a cazurilor de încălcare a drepturilor omului și 
elaborarea actelor de reacționare 

c) Organizarea audiențelor cu cetățenii 

d) Cooperarea cu actori locali implicați în apărarea drepturilor omului  

e) Vizite de monitorizare a locurilor de detenție în contextul aplicării 
prevederilor Protocolului Opțional al Convenției împotriva torturii și a 
Pedepselor  sau Tratamentelor Inumane sau Degradante 

Soluţia “diferenţierii funcţionale” faţă de soluţia “diferenţierii domeniilor Resurselor 
Umane” pare a fi preferabilă. Raportul anual 2014 al Centrului listează 17 domenii de 
petiţionare diferite, plus domeniul Nr 18 “Altele” cuprinzând aproape 10% din cazuri10. 
Nu este nici o indicaţie precum că ar fi posibilă o grupare clară a cazurilor, păstrând 
unităţile ce au un volum semnificativ de lucru. Cu toate acestea este recomandabil ca 
unitatea responsabilă de procesarea petiţiilor și sesizărilor să fie conectată cu cealaltă 
unitate printr-un flux de informaţii funcţional. 

                                                
 

 

 

10Raportulanual 2014, Versiuneaengleză, pag. 289 
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Sugerăm utilizarea celor 2 ombudsmani adjuncţi în calitate de Şefi pentru aceste două 
unităţi. Acest lucru le conferă adjuncţilor un rol ierarhic bine conturat şi minimalizează 
riscul acestora de a devia spre rolul de “mini-ombudsmani”, lucrând în paralel cu 
Directorul Oficiului.  

- Modelul introduce patru (sau mai multe) poziţii de lider de 
echipă/coordonator  pentru a fi atribuite echipelor. Aceasta ar permite un 
control al calităţii mai eficient şi transfer de cunoştinţe personalului 
echipelor prin intermediul instruirii la locul de muncă. Divizarea echipelor 
poate fi ajustată. Iniţial, ar putea fi grupate în baza volumului de lucru 
estimat; poate fi stabilit în dependenţă de tipul de petiţii primite: după 
tipologia petiţiilor, natura reglementării ce creează probleme, sau – după 
cum a fost recomandat de unii experţi11 - instituţiile cu care se 
interacţionează (de ex: domeniul social, domeniul justiţiei, domeniul 
sănătăţii etc.). Aceste ajustări ar putea fi efectuate în fiecare an sau oricând 
este considerat necesar. 

- Este important ca echipele să fie flexibile şi bine coordonate astfel ca să 
asigure un flux continuu de informaţii. Flexibilitatea ar însemna, printre 
altele, posibilitatea de a fi schimbat dintr-un domeniu în altul; fapt ce ar 
conferi mai multă motivare şi satisfacţie personalului. Fapt ce poate fi 
realizat prin intermediul şedinţelor săptămânale ale întregului Departament 
de Gestionare a Cazurilor, unde ar fi discutate problemele majore ale 
cazurilor de interes comun, şi ar fi identificate şi gestionate aspectele 
sistemice. 

5.5 Structura nivelului de vârf 

5.5.1 Abordare generală pentru Ombudsman şi Ombudsmanii adjuncţi 

Principalele atribuţii ale Ombudsmamului ar fi focusate în mod esenţial pe aspecte 
legislative şi de politici precum şi promovarea drepturilor omului. Principalele sarcini ar 
fi: promovarea politicilor privind problemele drepturilor omului; contribuire la 
perfecţionarea legislaţiei; promovarea drepturilor omului în ţară prin educaţie civică şi 
iniţiative de sensibilizare a opiniei publice; cooperare internaţională şi coordonare cu 
organele internaţionale; asigurarea implementării convenţiilor internaţionale privind 
drepturile omului şi ale copilului.  

                                                
 

 

 

11Ar putea fi luat în considerație faptul ca domeniile de activitate ale Ombudsmanilor să fie distribuite în baza deciziei 
Ministerului. În acest caz, Ombudsmanul își poate distribui domeniile în baza supravegherii guvernamentale. (Aller Joks, 
CoE 2009). 
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Principalele rezultate ar fi: documente de politici şi rapoarte tematice; recomandări către 
legislativ şi executiv; recomandări de ratificare sau aderarea la mecanismele 
internaţionale de protecţie a drepturilor; avize juridice.  

Sarcinile mai specifice şi mai operaţionale ar reveni Ombudsmanilor adjuncţi, echipelor 
acestora şi altor subdiviziuni. Cu toate acestea, ar fi necesară suplinirea cu  personal 
dedicat Unităţii de Cercetare privind MNPT şi drepturile copilului. Aceste tematici ar 
trebui evidenţiate în mod particular în activitatea Centrului. 

Ombudsmanul adjunct pentru Drepturile Copilului va lucra cu aceiaşi structură. Aceasta 
permite o mai bună standardizare a procedurilor şi abordărilor precum şi distribuire corectă 
a volumului de lucru în rândul angajaţilor.  

Se consideră că nu este necesară nici-o structură separată pentru funcţiile rămase. 
Dimpotrivă, încorporarea domeniului drepturilor copilului în unitatea structurală 
responsabilă de activitatea analitică și cercetări, va fi utilă pentru o perspectivă de 
ansamblu mai largă a situaţiei ţării cu privire la drepturile omului, şi va permite o abordare 
mai comprehensivă şi integrată a tuturor aspectelor vizate. 

5.5.2 Raţionamentul Propunerii privind introducerea funcției de Adjunct al 
avocatului poporului responsabil pentru Drepturile Copilului 

Avocat al poporului pentru Drepturile Copilului din Republica Moldova este o instituţie 
relativ recentă. A fost creată în 2008 sub presiunile venite din partea UNICEF, care este 
cunoscut drept un promotor energic în stabilirea instituţiilor de acest tip în mai multe ţări. 
Ombudsmanul pentru Drepturile Omului activează la moment de sine stătător, inclusiv şi în 
privinţa gestionării petiţiilor. Ceva timp în urmă fusese creată o linie fierbinte pentru copiii 
abuzaţi, dar la moment aceasta nu este funcţională din cauza personalului limitat şi a 
volumului mare de lucru (oficiul este compus din doi angajaţi, fiind suficient motivaţi și cu 
un volum de lucru generos).  

Un Ombudsman pentru Drepturile Copilului există în câteva ţări. Cu toate acestea, riscul 
diferenţierii de abordări de către cei doi Ombudsmani co-existenţi este bine cunoscut şi a 
constituit, în cazul Moldovei, una din problemele principale privind adoptarea unei abordări 
integrate a drepturilor omului, atât privind gestionarea cazurilor cât şi privind 
părerile/poziţiile faţă de autorităţile naţionale. Aceste aspecte fiind deja abordate în 
Capitolul 3.112. 

                                                
 

 

 

12A fost pe bună dreptate comentat că: „În special în statele care se confruntă cu o situaţie social-politică asemănătoare cu cea 
din Moldova, necesitatea de a consolida locul şi rolul instituţiei ombudsmanului în cadrul societăţii şi în raport cu autorităţile, 
precum şi de a crea un instrument solid adecvat pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale impune desemnarea 
unui singur, şi nu a mai multor ombudsmani, precum e cazul la momentul actual... Modelul existent cu mai mulţi ombudsmani 
în mod clar nu favorizează aceste condiţii. Acesta poate fi sursa opiniilor diferite sau a unui conflictului fundamental în ce 
priveşte strategia operaţională a instituţiei, programele, politicii faţă de autorităţi şi chiar valorile ce ţin de evaluările şi 
intervenţiile acesteia. Acest model ar putea de asemenea conduce la o diluare a responsabilităţii pentru rezultatele lucrului său. 
Mai mult ca atât, acest model poate fi o sursă de confuzie în rândurile publicului general în ce priveşte înţelegerea rolului şi 
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În ce priveşte mandatul şi obiectivele Centrului, este considerat că în aceasta perioadă, 
prioritatea maximă trebuie acordată consolidării unor abordări unificate şi de comun 
acord, metodologiilor şi procedurii de lucru pentru a fortifica identitatea şi unitatea 
instituţiei, în acest fel oferind un mesaj clar tuturor actorilor interesaţi, de la cetăţeni la 
autorităţile publice.  

Se merită a fi menţionat că atunci când sunt recepţionate petiţii ce vizează copiii în cadrul 
reprezentanţelor, acestea sunt gestionate sub supravegherea directă a Directorului 
Ombudsman. Acest lucru ridică alte semne de întrebare privind raţionamentul din spatele 
deciziei de a separa drepturile copilului de celelalte drepturi.  

În baza acestor observaţii, se propune comasarea mandatului şi domeniul de aplicare al 
Ombudsmanului pentru Drepturile Copilului cu Centrul în general, oferind un singur 
Ombudsman şi un Ombudsman adjunct pentru drepturile copilului. Aceasta a condus la 
ideea celui de-al treilea Ombudsman adjunct responsabil de domeniul drepturilor 
copilului.  

În cazul în care această opţiune nu este fezabilă din punct de vedere juridic, se recomandă 
ca activităţile operaţionale atribuite mandatului Adjunctul Ombudsmanului pentru 
Drepturile Copilului să fie executate de către echipele şi unităţile operaţionale 
(monitorizare/cercetare, gestionarea cazurilor). În acest caz, atribuţiile specifice ale 
Adjunctului Ombudsmanului pentru Drepturile Copilului ar consta mai mult în 
promovarea drepturilor copilului, relaţia cu executivul şi legislativul precum şi 
conformarea legislaţiei moldoveneşti la tratatele internaţionale de protecţie a copilului. 
Astfel Adjunctul Ombudsmanul pentru Drepturile Copilului ar avea responsabilități legate 
de proceduri și standarde dar fără responsabilități disciplinare asupra personalului cu 
atribuții în domeniul drepturilor copilului. 

5.5.3 Structura Organizaţională generală propusă Centrului 

Opţiunile organizaţionale sunt formate din propunerile pentru unitatea Secretarului 
General (5.2), propunerile pentru funcţiile de personal (5.3) şi propunerile alternative 
pentru unitatea actuală de monitorizare şi investigare (5.4).  Astfel rezultă următoarea 
Organigramă alternativă: 

                                                
 

 

 

importanţei instituţiei ombudsmanului. Un alt rezultat ar fi “de-personalizarea” acestei instituţii care este, după însăşi natura 
sa, construită pe baza persoană – ombudsman”(MarekNowicki, Evaluareaproblemeloractuale ale 
instituţieiombudsmanuluiînRepublica Moldova, 2010) 
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5.6 Aspecteprivind statele de personal și opțiuni de realocare sau 
suplinire 

În timp ce numărul planificat de personal este de 55 persoane (oficiul central + oficiile 
teritoriale) în perioada de referinţă numai 41 persoane erau angajate de facto. Unităţi 
cheie (precum Serviciul de Investigare şi Monitorizare) au avut parte de un deficit de 
personal semnificativ. Cu o fluctuaţie anuală de personal înaltă, suprapunere de funcţii, 
lipsa şefilor de departamente, etc. Şi o situaţie problematică privind sediul şi 
echipamentul, executarea sarcinilor a fost îngreunată adiţional.  

Drept consecinţă, la momentul actual, consultantul nu propune crearea de posturi 
adiţionale. Structura organizaţională optimizată poate fi suplinită prin re-alocarea 
personalului din cele 55 de posturi existente. Odată implementate schimbările noii 
structuri, subiectul privind posturile adiţionale ar putea fi readus în discuţie.  

Unica excepţie o reprezintă crearea poziţiei de secretar general.  
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6 Analiza funcțională cantitativă privind 
implementarea Strategiei de Reformă în 
Sectorul Justiției 

6.1 Scop 

Analiza funcţională este un proces analitic şi de diagnosticare bine planificat care descrie 

numeroase tipuri și forme de analiză ce pot fi realizate într-o instituție sau organizație. 

Această activitate are drept scop  analiza funcțiilor, structurii organizaționale precum și a 

responsabilităților instituției supuse analizei.  

Această analiză nu este una „tradițională”, astfel fiind dedicată în cea mai mare parte 

analizei în mod special a procesului de implementare a Planului de acțiuni a SRSJ de către 

Oficiului.  

6.2 Metodologie și procesul de lucru 

Metodologia conform căreia a fost realizată analiza funcțională a OAP a fost bazată în cea 

mai mare parte pe instrumentarul KPI (Key Performance Indicators), care de altfel este și 

unul din cele mai eficiente instrumente pentru evaluarea și optimizarea performanțelor 

atât în sectorul public cât și în cel privat. Pentru o aplicabilitate eficientă aceste 

instrumente au fost adaptate la specificul instituției supuse analizei.  Analiza propriuzisă 

presupune următoarele etape: 

1. Adaptarea metodologiei KPI la scopurile analizei  

2. Prezentarea metodologiei în cadrul unui atelier de lucru cu conducătorii 

unităților structural ale instituției 

3. Completarea a 3 tipuri de chestionare (1 = Informație generală despre 

direcțiile/serviciile instituției și funcțiile acestora; 2a = Implementarea 

Planului de acțiuni a SRSJ; 2b = Structura funcțiilor fiecărei direcții/servicii si 

volumul de resurse necesar pentru exercitarea acestora, asistență ulterioară 

în procesul de completare a chestionarelor. 

4. Verificarea corectitudinii completării chestionarelor, după caz, solicitări 

pentru corectare sau optimizare. 

5. Interviuri cu conducătorii unităților structuri și cu alți reprezentanți a 

instituției 

6. Crearea bazelor de date agregate în baza chestionarelor.  
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7. Analiza datelor și informației obținute 

8. Prezentarea Feedback-ului și Raportarea finală 

În procesul de completare reprezentanții OAP au fost permanent asistați de către echipa 

proiectului prin telefon sau prin asistență direct la completarea chestionarelor. Pe 

parcursul etapei de completare a chestionarelor a avut loc o permanent monitorizare a 

calității rezultatelor urmată de analiza datelor si elaborarea a trei baze de date:  

a) Baza de date a funcțiilor OAP și a personalului per unitate structurală (BD1) 

b) Baza de date cu privire la implementarea SRSJ (BD2) 

Aceste baze de date sunt disponibile in variantă electronica. iar în cadrul etapei finale a 

fost elaborat raportul.  

Analiza funcțională a fost efectuată de către Dr Axel G Koetz (Expert International) și Ion 

Graur (Expert local).  

7 Constatări și concluzii 

7.1 Structura organizațională, personal 

  În Formularul nr.1, unitățile structurale au furnizat informații despre cantitatea și 

structura personalului aparatului central al Oficiului avocatului poporului fără oficiile 

teritoriale. Astfel, în total, au fost identificate 41 ENM (echivalentul unei norme de 

muncă). La etapa când au fost completate formularele, în cadrul Oficiului avocatului 

poporului33 unități de personal iar 8 fiind vacante. Din numărul total de funcționari 

angajați, majoritatea fiind cu studii superioare în domeniul dreptului ceilalți cu studii din 

alte domenii.  

7.2 Tipurile de funcții 

În cadrul acestei analize au fost definite o serie de tipuri de funcții astfel că toate funcțiile 

care au fost identificate au fost atribuite acestor grupuri după cum urmează:  
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Distribuția capacității unităților de personal demonstrează în mare parte domeniile 

prioritare ale instituției.  Astfel, grupurile de funcții cu o pondere mare ale OAP sunt– 

Elaborarea politicilor, proiectelor de acte normative, Acțiuni de investigare și 

Sensibilizarea opiniei publice, instruiri  – ceea ce reprezintă 72 % din capacitatea totală a 

OAP. Activitatea de monitorizare consumă circa 11 % din capacitatea totală a OAP.  

Formula de repartizare pe domenii a resurselor disponibile descrie raportul dintre 

unitățile structurale  “productive” și cele responsabile de administrare internă sau de 

susținere a proceselor. Cu cât cota unităților structurale „productive” este mai mare cu 

atât mai eficiente sunt aceste unități. Astfel în cazul OAP distribuția resurselor din punct 

de vedere al criteriului descrise mai sus, este una eficientă.    
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7.3 Analiza funcțională din perspectiva implementării SRSJ 

7.3.1 Rolulunităților structurale ale OAP în implementarea Strategiei 

 

În cadrul OAP 5 unități structurale sunt activ implicate în procesul de implementare a 

Planului de Acțiuni a SRSJ.  

Oficiul Avocatului Poporului este responsabil de implementarea a 16 de acțiuni în total, 

toate din Pilonul VI “Respectarea drepturilor omului în sectorul justiției”.  

Aparatul avocaților poporului este responsabil de cea mai mare parte a acțiunilor - 6, 

Serviciul protecție a drepturilor copilului  – 4, Serviciul resurse umane – 3, Serviciul relații 

cu publicul, programe instructive – 2 și Serviciul de investigații și monitorizare – 1. 
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7.3.2 Volumul de lucru și progresul de implementare a SRSJ 

Rezultatele analizei cantitative au relevant un volum total de resurse alocate de 2,75 ENM 

legat de implementarea SRSJ care revine OAP. Aparatul avocaților poporului și Serviciul 

relații cu publicul sunt responsabili de 1,75 ENM, Serviciul protecție a drepturilor copilului 

– 0,55 ENM și Serviciul resurse umane împreună cu Serviciul de investiții și monitorizare 

sunt responsabili de – 0,45 ENM.  

De la începutul perioadei de implementare Aparatul AP au reușit implementarea a 0.95 

ENM din volumul total de muncă și 0,15 urmează să fie realizată până la finele Strategiei, 

Serviciul relații cu publicul a realizat 0,41 ENM și 0,24 nerealizat iar Serviciul protecția 

drepturilor copilului 0,40 ENM din volum realizat și 0,15 nerealizat.   

7.3.3 Perioada de implementare a Strategiei 

Compararea curbei care afișează cumulativ perioada de începere și finalizare a 

implementării acțiunilor relevă faptul că majoritatea acțiunilor erau în proces de 

implementare în paralel pe parcursul anului 2013 și care vor fi implementate până la 

finele anului 2014. Coloanele verzi indică numărul de acțiuni care erau “active” în 

trimestrele respective. Până la finele implementării Strategiei urmează să fie 

implementate doar 5acțiuni. Totuși, probabilitatea nerespectării termenilor de 

implementarea este suficient de ridicată, determinate în mare parte de procesul de 

implementarea a noilor prevederi legale cu privire la instituția avocatului poporului. 
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7.4 Concluzii 

7.4.1 Implementarea Strategiei 

Subiectul principal al analizei funcționale a fost procesul de implementare a SRSJ de către 

Oficiul Avocatului Poporului care aevidențiato serie de aspecte. 

- Cea mai mare parte din acțiunile care revin OAP au fost deja implementate, astfel 

doar 5 acțiuni urmează să fie implementate până la finele anului 2016 

- Sarcina cea mai importantă în implementarea acțiunilor din Strategie revin 

Aparatului Avocaților poporului, Serviciului pentru protecția drepturilor copilului 

si Serviciului resurse umane. 

- Factor determinativ în impulsionarea procesului de realizare a planului de acțiuni 

a SRSJ este implementarea prevederilor noii legi cu privire instituția Avocatului 

poporului cât și a adoptarea actelor normative care vor pune în aplicare 

prevederile aceste legi 

8 Recomandări 

Eficienţa unui Oficiu al Ombudsmanului în îndeplinirea mandatul său depinde de un 
număr de variabile intangibile precum: 

a) Reputaţia publică a Ombudsmanului, independenţa şi credibilitatea 
acestuia/acesteia,   

b) Suport politic din partea parlamentului, guvernului, administrației publice şi 
instanţelor de judecată,  

c) Percepţia publică faţă de instituţie, 

d) Alocarea resurselor adecvate şi capacitatea sa funcţională.  

Primele trei elemente se găsesc în afara scopului şi domeniului de aplicare al acestui 
studiu şi al oficiului însuşi. Cu toate acestea, multe pot fi făcute pentru a îmbunătăţi 
domeniile din care sunt formate aceste patru elemente. Abordate într-o manieră 
adecvată, acestea vor contribui gradual la atingerea succesului în domeniile rămase.  

1. Aranjamentele inter-instituţionale  

a) MoU trebuie semnat cu alte organe naţionale de supraveghere pentru a 
îmbunătăţi coordonarea şi a evita, unde este posibil, suprapunerea.  

2. Domeniul de aplicare şi principalele atribuţii ale Ombudsmanului  

a) Este considerat că cel mai potrivit rol pentru Ombudsman trebuie să fie unul 
strategic şi orientat spre conştientizare/politici. Aceasta înseamnă că principalele 
sarcini ar fi promovarea agendei drepturilor omului în rândul cetăţenilor şi a 
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autorităţilor naţionale. Aceasta implică stabilirea priorităţilor, identificarea 
chestiunilor problematice importante, contribuirea la rapoartele internaţionale 
privind drepturile omului, analiza legislaţiei naţionale şi a conformităţii acesteia 
cu standardele şi tratateleinternaționale. O parte limitată a activităţii 
Ombudsmanului trebuie, evident, dedicată petiţiilor, dar fără a pune în umbră 
sarcinile principale.  

b) Domeniile de activitate trebuie revizuite, în scopul abordării priorităţilor şi 
necesităţilor emergente ale ţării în privinţa drepturilor omului.  

3. Aranjamentele organizaţionale.  

a) Un nou aranjament organizaţional este necesar, pentru a fi conformat cu noile 
prevederi legale şi a eficientiza activitatea Centrului, ale cărui activităţi de bază  
trebuie reflectate în noua structură organizaţională. Propunerile noastre au fost 
prezentate mai sus şi se axează pe: 

 Introducerea unei unităţi organizaţionale de Planificare, strategii şi politici, 
inclusiv coordonarea donatorilor și dezvoltarea resurselor umane 

 Introducerea unei unităţi de coordonare cu donatorii 

 Consolidarea unităţii de Comunicare 

 Poziţionarea unităţii de Finanţe şi Contabilitate în cadrul departamentului de 
Servicii Administrative, şi creşterea numărului de angajaţi 

 Introducerea a două departamente operaţionale separate pentru i. 
Cercetare, conştientizarea, analiză juridică şi ii. Investigaţii şi gestionarea 
petiţiilor, sub supravegherea celor doi adjuncţi.  

 Al treilea Adjunct al Avocatului Poporului ar trebui să-și asume 
responsabilitățile operaționale privind drepturile copilului în locul unui 
Avocat al poporului cu asemenea atribuțiuni 

b) Elaborarea unui nou plan strategic cu noi sarcini şi planuri de lucru, după 
reorganizarea Oficiului. 

c) Fluxul intern de comunicare trebuie revizuit şi verificat dacă permite un 
schimb maxim de informaţii.  

4. Resurse 

a) Unitatea responsabilă de analiză și cercetare juridică necesită cunoștințe 
necesare pentru ași executa eficient atribuțiile. Drept exemplu, networking-
ul cu organizațiile și asociațiile ombudsman internaționale trebuie să fie 
sistemic și utilizat de către personalul din oficiu. 

b) Soft-ul actual de gestionare a cazurilor, de management, raportare și 
cercetare să fie revizuit pentru a verificaconcordanța acestuiacu sarcinile 
diversificate ale Centrului (de la gestionarea cazurilor la date statistice și 
raportare diferențiată).  
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c) Un manual privind procedurile de gestionare a petițiilor elaborat în scopul 
facilitării lucrului angajaților. 

d) Departamentul de dezvoltare a resurselor umane trebuie extins și dezvoltat. 
Instruirile specializate care au fost deja oferite Centrului de către autoritățile 
naționale sau donatorii internaționali (UNDP, CoE) trebuie încadrate în 
resursele Centrului și puse la dispoziția personalului nou recrutat. Trebuie 
elaborate planuri de instruire. În termeni medii, este recomandabilă crearea 
unei structuri interne sau a unei unități dedicate instruirii interne și continue.  

5. Networking și relații cu alte instituții  

a) Networking-ul cu actorii interesați în domeniul drepturilor omului - atât la 

nivel instituțional cât și la nivelul societății civile - trebuie să fie mai sistematic, 

de ex: ședințe periodice cu autoritățile naționale, ONG-urile etc. 
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