Sinteza obiecţiilor şi propunerilor
la proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional
de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii

№

Organele care
au
înaintat
propuneri sau
obiecţii

Conţinutul obiecţiei sau propunerii

Opinia
Justiţiei

Ministerului

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
1.

Ministerul
La Domeniul de intervenție 11, obiectivul I, ținta strategică D "Mediul digital este mai sigur
Economiei și pentru
Infrastructurii
copii și adolescenți", subacțiunea 1.1 se propune a fi substituită sintagma "MTIC' din rubrica
"lnstituția responsabilă" cu sintagma "Ministerul Economiei și lnfrastructurii".
La Domeniul de intervenție 14, obiectivul I, ținta strategică A „Depturile persoanelor cu
dizabilități sînt deplin respectate, protejate și asigurarate" se propune de completat în rubrica
"Instituția responsabilă" a subacțiunii 3.1. cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și
Inspecția de Stat în Construcții, reieșind din atribuțiile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale de elaborare și promovare a politicii naționale de incluziune socială a persoanelor cu
dezabilități, în confomitate cu prevederile Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială
a persoanelor cu dezabilități, precum fi ale Inspecției de Stat în Construcții, căreia îi revine rolul
de inspectare a caz-urilor de nerespectare a normaativelor tehnice privind accesibilitatea
persoanelor cu dizabilități.

Se acceptă, textul a fost
redactat.

Se acceptă, textul a fost
redactat.

La subactiunea 3.12. a aceluiași obiectiv și țintă strategică se propune de completat în rubrica
"Instituția responsabilă" cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale ca prim responsabil,
reieșind din cele menționate mai sus.
2.
3.

Ministerul
Finanţelor
Ministerul
Afacerilor
Interne

Ministerul
Afacerilor
Externe
Integrării
Europene

La Obiectivul II „Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare a pedepselor
penale” Ţinta strategică B „Autorităţile manifestă toleranţă zero faţă de cazurile de tortură”
acţiunea 3 „ Evaluarea eficacităţii şi a impactului tuturor programelor de instruire/educaţionale în
ceea ce priveşte reducerea cazurilor de tortură, violenţă şi maltratare” subacţiunea 3.1 „Elaborarea
şi implementarea medodologiei pentru evaluarea eficienţei şi impactului instruirii asupra
reducerii cazurilor de tortură, violenţă şi alte rele tratamente” considerăm oportună plasarea
Ministerului Afacerilor Interne în calitate de coexecutor şi nu ca executor principal. Reieşind din
atribuţiile şi competenţele funcţionale, acesta va fi plasat după Centrul Naţional Anticorupţie.
MAEIE propune includerea acțiunii „Ratificarea Convenţiei de la Istanbul privind prevenirea și
combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice” cu subacțiunea „Promovarea
şi acțiunilor aferente aderării la Convenție. adaptarea legislaţiei la prevederile Convenţiei şi a
condiţiilor necesare implementării” și perioada de realizare 2018-2019, după semnarea acesteia
de către RM la 06.02.2017.

Se acceptă, textul a fost
redactat.

De
revăzut
dacă
menținem
acțiunea,
(consultarea cu DGL)

Se acceptă cu perioada
de realizare 2021-2022,
conform
opiniei
MSMPS,
care
este
implementator principal.

Completarea subacțiunii 1.2. „Elaborarea studiului de percepţie faţă de grupurile vulnerabile şi Se acceptă, textul a fost
marginalizate”, de la Ținta strategică A, Obiectivul I al Domeniului de Intervenție Nediscrimare redactat.
și Egalitate cu sintagma: „precum şi de eficientizare a combaterii tuturor formelor de
discriminare”. Argumentare: Acest obiectiv este specificat în Raportul de activitate a Avocatului
Poporului pentru anul 2016, decizia CEDO în cauza Genderdoc-M vs. RM şi circa 29 de
recomandări (din 209) adresate RM în cadrul ciclului II al Evaluării Periodice Universale (UPR),
care se referă la necesitatea combaterii discriminării (bazată inclusiv pe criteriul de orientare
sexuală), a prejudecăţii şi crimelor de ură.

Excluderea MAEIE din rubrica Instituția responsabilă la subacțiunea 3.2. Asigurarea integrării Se acceptă
recomandărilor comitetelor ONU în domeniul egalității de gen și dreptul femeilor în politicile
naționale, de la Ținta A, Obiectivul II al Domeniului de Intervenție „Egalitatea de Gen și Violența
în Familie”, deoarece nu are competențe în domeniu.

Ministerul
Apărării
Ministerul
Educaţiei,
Culturii
Cercetării
Ministerul
Sănătății,
Muncii
Protecției
Sociale

La subacțiunea 2.2. „Mobilizarea sprijinului extern în vederea îmbunătățirii situației DO în Se acceptă
localitățile din stînga Nistrului și protejării apărătorilor DO”, Ținta A, Obiectivul III al
Domeniuului de Intervenție: Respectarea drepturilor omului în localitățile din stînga Nistrului,
reamplasarea Biroului Politici de Reintegrare drept instituţie primară responsabilă (în locul
MAEIE), dat fiind faptul că aceasta promovează, coordonează şi realizează politicile de
reintegrare a ţării în interacţiune cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale, în conformitate
cu legislaţia în vigoare, Programul de activitate a Guvernului RM, precum şi Regulamentul de
activitate a Biroului. Or, colaborarea Biroului cu reprezentanţii misiunilor diplomatice şi
organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi ONG-urilor reprezintă una dintre obiectivele
primare în vederea promovării măsurilor de întărire a încrederii dintre cele două maluri, inclusiv
prin promovarea şi implementarea în regiunea transnistreană a programelor şi proiectelor de
dezvoltare social-economică, culturală şi umanitară, precum şi în domeniul drepturilor omului.
Lipsă propuneri/obiecții

și

La Domeniul de intervenţie: Armonizarea Cadrului Normativ cu Standardele Se acceptă.
Internaționale
și Obiectivul I: Aderarea la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor omului
Ținta
strategică A:
Cadrul normativ naţional revizuit și armonizat cu
prevederile/recomandările acceptate de Republica Moldova în cadrul Evaluării
Periodice Universale
La acțiunea 1:

subacțiunea 1.1. la rubrica „Termen de realizare„ se propune substituirea termenului
„2018„ cu termenul „2019„;
subacțiunea 1.2. la rubrica „Termen de realizare„ se propune substituirea termenului
„Trimestrul IV 2019„ cu termenul „2020„.
Denumirea acțiunii 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Întreprinderea măsurilor pentru Aderarea la Convenţia privind obţinerea pensiei de
întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei (Haga, 23.11.2007)”;
subacțiunea 5.1. se modifică și va avea următorul cuprins:„
5.1.Realizare
a studiului de
fezabilitate
privind
implementare
a Convenției

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției
Sociale

1. Studiu de Din sursele UNICEF
fezabilitate
partenerilor
realizat
de dezvoltare

Se completează cu subacțiunile 5.2. și 5.3. care vor avea următorul cuprins: „
5.2.
Elaborarea
Foii
de
parcurs
pentru
ratificarea
Convenției
5.3.Evaluarea
costurilor
necesare
pentru

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției
Sociale

1. Foaie de Din sursele UNICEF
parcurs
partenerilor
realizată
de dezvoltare

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției

1.Evaluarea
costurilor
realizată

Din sursele UNICEF
partenerilor
de dezvoltare

pregătirea
Sociale
implementării
/aplicării
Convenției
La acțiunea 6:
Denumirea acțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Întreprinderea măsurilor pentru Aderarea la Convenţia privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile
privind protecţia copiilor (Haga, 19.10.1996)”.
subacțiunea 6.1. se modifică și va avea următorul cuprins:„
6.1.Realizare
a studiului de
fezabilitate
privind
implementare
a Convenției

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției
Sociale

1. Studiu de Din sursele UNICEF
fezabilitate
partenerilor
realizat
de dezvoltare

se completează cu subacțiunile 6.2. și 6.3. care vor avea următorul cuprins: „
6.2.Elaborare
a Foii de
parcurs
pentru
ratificarea
Convenției

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției
Sociale

1. Foaie de Din sursele UNICEF
parcurs
partenerilor
realizată
de dezvoltare

6.3.
Evaluarea
costurilor
necesare
pentru
pregătirea
implementări
i/aplicării
Convenției

1.

Ministerul
2018-2019
Sănătății
Muncii
și
Protecției
Sociale

1. Evaluarea Din sursele UNICEF
costurilor
partenerilor
realizată
de dezvoltare

La Domeniul de intervenție: Sistem al Justiției Independent, Eficient,
Transparent și Accesibil
Obiectivul I, Asigurarea accesului la justiţie pentru toţi justiţibabilii
Ținta strategică B: Facilitarea accesului la asistența juridică garantată de stat

La acțiunea 3:
subacțiunea 3.3. se propune excluderea din rubrica ,, Costurile aferente
implementării” a cifrei „2178,0 mii lei”;
subacțiunea 3.4:
se propune completarea rubricii ,, Costurile aferente implementării” cu cifrele „2178,0
mii lei”;
la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2018-2019” se substituie cu cifrele „20192021”;
subacțiunea 3.5. la rubrica „Instituția responsabilă„ se propune prim responsabil de
realizarea subacțiunii Biroul Național de Statistică.
Se acceptă

Obiectivul II: Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare
a pedepselor penale
Ținta strategică A: Toate persoanele private de libertate sunt deținute cu
respectarea normelor naționale și a standardelor internaționale
La acțiunea 3, subacțiunea 3.1. prim responsabil de realizarea acțiunii este Ministerul
Justiției, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 24 noiembrie 2008 în funcțiile
de bază, atribuțiile și drepturile sale Departamentul Instituțiilor Penitenciare are competențe
de a presta servicii medicale.
Se acceptă
Obiectivul II: Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare
a pedepselor penale
Ținta Strategică B: Autoritățile manifestă toleranță zero față de cazurile de
tortură.
Acțiunea 5 se exclude.
Se acceptă

2.

Domeniul de intervenţie: Prevenirea și Combaterea Traficului de Ființe Umane
Obiectivul I: Realizarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a traficului
de ființe umane
Ținta strategică B: Sistemul naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa
victimelor şi potenţialelor victime a traficului de ființe umane (SNR) consolidat și
funcțional în proporţie de 100% la orice nivel de administraţie publică:

La subacțiunea 1.1. propunem completarea rubricii „Costurile aferente implementării” cu
sintagma „În limita bugetelor aprobate”.

Domeniul de Intervenție: Consolidarea Instituțiilor Naționale de Protecție a
Drepturilor Omului
Obiectivul I: Conformarea mandatului și practicii Oficiului Avocatului Poporului
OAP cu Principiile de la Paris
Ținta strategică A: Oficiul Avocatului Poporului acreditat cu statutul ”A”
Întru asigurarea continuității monitorizării respectării drepturilor pacienților în instituțiile
psihiatrice, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin ordinul
Ministrului Sănătății nr. 1185 din 29 octombrie 2014 privind organizarea și funcționarea
Serviciului Independent de apărarea a drepturilor pacienților din staționarele de psihiatrie a
fost instituită funcția de Avocat al pacienților din staționarele de psihiatrie, în vederea
îmbunătățirii supravegherii drepturilor omului în aceste instituții, se exclude acțiunea 2.
3.

4.

Domeniul de intervenţie 7: Egalitatea de gen și Violența în familie
Obiectivul I: Prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în
familie

Se modifică titlului Țintei strategice A: „Numărul cazurilor de violență în familie redus anual
cu 15%„ și va avea următorul cuprins:
„Numărul cazurilor de violență în familie redus cu 15 %„ din următoarele considerente:
- La etapa actuală nu există un indicator comun cu privire la numărul cazurilor de violență
înregistrat la nivel național. Astfel, indicatorii care reflectă numărul de cazuri înregistrate sunt
colectați separat în cadrul sistemului de protecție socială și sistemului de ordine și drept, iar
sumarea acestora este imposibilă datorită riscului de dublare a cazurilor.
-Formularea actuală a țintei implică riscul ca autoritățile responsabile de înregistrarea
cazurilor de violență să fie descurajate să înregistreze cazurile pentru a realiza ținta stabilită.
-Numărul scăzut de cazuri înregistrate oficial nu semnalează nemijlocit reducerea
fenomenului violenței în familie și viceversa. Adresabilitatea victimelor către autoritățile cu

competență de soluționare a cazurilor este legată nemijlocit de eficiența sistemului. încrederea
victimelor în autorități și calitatea serviciilor prestate.
La acțiunea 1:
subacțiunea 1.2.:
se modifică denumirea subacțiunii 1.2. și va avea următoul cuprins:
„1.2. Monitorizarea anuală a implementării Planului de acțiuni al Strategiei și de prevenire și
combatere a violenței față de femei și violenței în familie”.
La rubrica „Indicatori de monitorizare„ indicatorul 1. „Rapoarte de monitorizare efectuate și
publicate” se completează cu sintagma „pe pagina web a ministerului”.
subacțiunea 1.3.
se modifică denumirea și va avea următoul cuprins:
„1.3. Realizarea evaluării intermediare a impactului implementării Strategiei de prevenire și
combatere a violenței față de femei și violenței în familie 2018-2023”.
Conținutul rubricii „Indicatori de monitorizare„ se modifică și va avea următorul cuprins:
„Al doilea Plan de acțiuni de implementare a Strategiei pentru perioada anilor 2021-2023
elaborat”.
Obiectivul II: Asigurarea egalității de gen și abilitarea femeilor și fetelor
Ținta strategică C: Discriminarea împotriva femeilor și fetelor, sub orice formă,
eliminată în întregime:
La acțiunea 1:
subacțiunea 1.1.:
Se modifică denumirea și va avea următorul cuprins:
“1.1. Monitorizarea anuală a realizării Planului de acțiuni privind implementarea
Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii
2017-202”,

la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021„ se substituie cu cifrele „20182022„
rubrica ,,Indicatori de monitorizare„ se modifică și și va avea următorul cuprins:
„1. Rapoarte de monitorizare efectuate și publicate pe pagina web a ministerului
2. Procent de reprezentare a femeilor în procesul decizional, politic, public, în domeniul
securității și relațiilor externe
3. Rata de ocupare a femeilor pe piața muncii în comparație cu cea a a bărbaților
4. Numărul de agenții mass-media care implementează procedura de autoevaluare a
produselor mediatice prin prisma dimensiunii de gen„.
La subacțiunea 3.1. la rubrica ,,Termen de realizare” cuvintele „Conform programului
de raportare stabilit la Comitete„ se substituie cu cifra „2018„.
5.

Domeniul de intervenţie: Dreptul la Ocrotirea Sănătății
Obiectivul II: Îmbunătăţirea indicelui sănătăţii copilului în conformitate cu
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030
Ținta strategică A: Până în 2022, reducerea mortalităţii neonatale la 6,5
decese la 1.000 născuți-vii şi a copiilor până la 5 ani pînă la 11,5 la 1.000
născuți-vii

La acțiunea 1:
subacțiunea 1.1. la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu
cifrele „2018-2021”;
subacțiunea 1.2. la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu
cifrele „2018-2021”;
subacțiunea 1.3., la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu
cifrele „2018-2021”.
La acțiunea 2:

subacțiunea 2.1. se exclude, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 424
din 2 iunie 2017 cu privire la aprobarea standardului de organizare, funcționare și practică
în cadrul Unităților de primiri Urgențe, serviciile pediatrice și de terapie intensivă se
prestează inclusiv în cadrul unităților recent create.
subacțiunea 2.2.:
Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„2.2. Consolidarea sistemului de vizite la domiciliu pentru copii de vîrstă fragedă„
la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2019” se substituie cu cifrele „20182019”;
subacțiunea 2.3. se exclude din denumire sintagma „prevenirii situațiilor de risc (abuz,
neglijare, violență)”;
rubrica „Indicatori de monitorizare„ se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Numărul de cazuri privind intervenția în scopul prevenirii mortalității copiilor cu vârsta
de până la 5 ani la domiciliu și prin cauze prevenibile
2. Rata mortalității cu vîrsta de pînă la 50„;
la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu cifrele „2018-2021”.
Obiectivul III: Asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și
reproductivă
Ținta strategică A: Acces universal la serviciile de sănătate sexuală și
reproductivă (SDSR) asigurat, inclusiv pentru planificarea familiei, informare
și educație
La acțiunea 1:
subacțiunea 1.1.:
Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Definitivarea și aprobarea Programului Național în sănătatea și drepturile sexuale și
reproductive 2018-2022 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului”;
La rubrica ,,Termen de realizare” sintagma „Trimestrul III 2017” se substituie cu sintagma

„Semestrul I, 2018”.
subacțiunea 1.2.:
La rubrica ,,Termen de realizare” sintagma „Trimestrul III 2017” se substituie cu cifrele
„2018-2021”.
La rubrica „Costurile aferente implementării„ sintagma „1 273 mii lei„ se substituie cu
sintagma „Costul total estimat al programului constituie 50 372 mii lei, pînă la moment au
fost identificate doar 11 961 mii lei„.
Subacțiunea 1.3., se exclude.
Obiectivul III: Asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și
reproductivă
Ținta strategică B: Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate sexuală și
reproductivă pentru femeile din grupurile vulnerabile
Acțiunea 1:
Denumirea acțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la contraceptive, inclusiv celor
din localitățile din stînga Nistrului„;
Subacțiunea 1.1. se exclude, în conformitate cu Planul de acțiuni privind asigurarea cu
contraceptive, a grupurilor vulnerabile ale populației, la nivel de asistență medicală primară
aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Compania Națională de Asigurări în
Medicină nr. 228/139-A din 30 martie 2016.
subacțiunea 1.2.:
Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Organizarea activităților de informare și educație a populației privind importanța utilizării
contraceptivelor„;
Rubrica „Indicatori de monitorizare„ va avea următorul cuprins: „Activități de informare
realizate„.
Acțiunea 2:
subacțiunea 2.1:

Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Prestarea serviciilor de către medicii de familie în care sunt amplasate instituțiile sociale
rezidențiale în domeniul sănătății sexuale și reproductive„;
La rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu cifrele „2018-2021”;
Rubrica „Indicatori de monitorizare„ va avea următorul cuprins „1 Numărul consultațiilor
oferite„.
Acțiunea 3:
Denumirea acțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Asigurarea accesibilității serviciilor de întrerupere a sarcinii în siguranță inclusiv în
regiunile rurale și localitățile din stînga Nistrului„
subacțiunea 3.1:
Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
„Evaluarea necesităților în regiunile rurale și în localitățile din stînga Nistrului în vederea
oferirii accesului tuturor la servicii de întrerupere a sarcinii în siguranță (avort în siguranță)„;
La rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se substituie cu cifrele „2018-2021”.
subacțiunea 3.2. la rubrica ,,Termen de realizare” cifrele „2017” se substituie cu cifrele
„2019-2020”;
subacțiunea 3.3. la rubrica ,,Termen de realizare” cifra „2017” se substituie cu cifrele
„2020-2021”;
subacțiunea 3.4. la rubrica ,,Termen de realizare” cifra „2017” se substituie cu cifra
„2021”.
Obiectivul IV: Reducerea mortalității cauzate de boli netransmisibile
Ţinta strategică A: Reducerea, prin prevenire și tratare a mortalității
premature cauzate de boli netransmisibile
La acțiunea 2, subacțiunea 2.2. la rubrica ,,Termen de realizare” cifra „2017” se substituie cu
cifra „2018”.
Obiectivul V: Promovarea unui sistem de servicii de sănătate mintală adaptat

necesităţilor populaţiei şi conform normelor internaţionale
Ţinta strategică A: Servicii de asistenţă medicală în domeniul sănătăţii mintale
acordate în conformitate cu standardele drepturilor omului şi demnităţii umane
La acțiunea 1 la rubrica ,,Termen de realizare” cifra „2017” se substituie cu cifra „2018”.
La acțiunea 2 la rubrica ,,Termen de realizare” cifra „2017” se substituie cu cifra „2018”.
7.

Domeniul de intervenție: Dreptul la muncă și protecție socială
Obiectivul I: Creșterea continuă a nivelului de ocupare
Ținta strategică A : Până în 2021 atingerea unui nivel al ocupării de 44,1%,
precum și remunerarea egală pentru munca de valoare egală

Acțiunea 1:
Denumirea acțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
”Sporirea posibilităților de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”,
Subacțiunea 1.1.:
Denumirea subacțiunii se modifică și va avea următorul cuprins:
” Prestarea serviciilor de angajare, măsurilor de ocupare a forței de muncă, conform
necesităților individuale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă”.
Rubrica „Indicatori de monitorizare„ se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. Planuri anuale de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă elaborate și aprobate; numărul
de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă; șomeri antrenați în servicii de angajare;
măsuri active de ocupare a forței de muncă și plasate în cîmpul muncii; rata de ocupare pe
vîrstă, sex și mediul rural / urban%; rata șomajului pe vîrstă, sex și mediu rural / urban%;
ponderea persoanelor cu dizabilităţi plasate în cîmpul muncii din numărul total de şomeri cu
dizabilităţi înregistraţi; disparitatea salarială de gen, %, ponderea tinerilor care nu lucrează, nu
învață și nu se află în programe de formare profesională„.
Subacțiunile 1.2. și 1.3. se exclud.
8.

Domeniul de intervenție: Drepturile copilului
Obiectivul I: Protecția copilului
Ținta strategică B: Schimbarea atitudinii şi percepţiei faţă de violenţa asupra

copiilor și creşterea semnificativă a ratei de identificare, referire și asistență a
cazurilor de violenţă, neglijare și exploatare a copiilor
La acțiunea 1, subacțiunea 1.1. la rubrica „Costurile aferente implementării„ sintagma „Nu
necesită costuri suplimentare (cu condiția realizării acțiunilor de mai sus)” se substituie cu
sintagma „În limita surselor disponibile”.
Obiectivul II: Consolidarea sistemului de justiție juvenilă
Ținta strategică A: Rata diminuată la maxim a minorilor aflați în detenție şi
sporirea numărului copiilor care au săvârşit infracţiuni implicaţi în programe
speciale de reeducare
La acțiunea 1,subacțiunea 1.4. rubrica „Costurile aferente implementării„ se completează cu
sintagma „În limita surselor disponibile”.
9.

Domeniul de intervenție Drepturile persoanelor vârstnice
Obiectivul I: Asigurarea realizării drepturilor persoanelor vârstnice în
Republica Moldova
Ținta strategică A: Participare socială și bătrînețe demnă pentru vârstnici

La acțiunea 1., subacțiunea 1.2. la rubrica„ Termen de realizare” cifrele „2017-2021” se
substituie cu cifrele „2018-2022”.
Ținta strategică B: Creșterea indicelui calității persoanelor vârstnice de la 34,5
pînă la 40 puncte
La acțiunea 1, subacțiunea 1.4. , rubrica „Costurile aferente implementării” se completează
cu următorul conținut „În limita bugetului alocat”.
La acțiunea 2:
la rubrica „Instituția responsabilă” se substituie sintagma „Compania Națională de Asigurări
în Medicină” cu sintagma „Casa Națională de Asigurări Sociale”.
la rubrica „Costurile aferente implementării ”se substituie cifra „65628,4” cu cifra

„665628,4” pentru anul 2017.
Acțiunea 4 se expune în următoarea redacție:
„Asigurarea accesului persoanelor în etate la servicii medicale îngrijire și geriatrice„;
subacțiunea 4.1. la rubrica „Parteneri„ se completează cu cuvintele :„Help AGE„;
subacțiunea 4.2. se exclude;
subacțiunea 4.3. se expune în următoarea redacție:„ „Informarea populației despre
serviciile medicale prestate în cadrul AOAM„.
Ministerul
Lipsă propuneri/obiecții
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Agenția
La obiectivul I: „Asigurarea respectării drepturilor omului din localităţile din stânga Nistrului ale Se acceptă.
Servicii
Republicii Moldova”, Ţinta strategică B: „Intensificarea dialogului în domeniul drepturilor
Publice
omului la nivel de experţi pentru problemele drepturilor omului din localităţile din stânga
Nistrului”, acţiunea 1, subacţiunea 1.4. ,,Identificarea unui mecanism de schimburi
informaţionale Chişinău-Tiraspol în privinţa datelor cu caracter personal”, de clasificat pe locul I
drept instituţie responsabilă – Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal,
care potrivit prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal este organul de control al conformităţii prelucrării datelor cu caracter personal cu
cerinţele legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi autoritate competentă în
asigurarea nivelului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea
vieţii intime, familiale şi private. În acest context, propunem de clasificat Agenţia Servicii
Publice pe locul IV, după Ministerul Justiţiei.

La obiectivul II: ,,Reducerea numărului de încălcări ale drepturilor omului în localităţile din Se acceptă
stânga Nistrului şi zonele limitrofe”, Ţinta strategică D: „Creşterea cu 50% a numărului de
persoane domiciliate în localităţile din stânga Nistrului care au obţinut acte de identitate din
Sistemul naţional de paşapoarte”, de exclus acţiunea 1, subacţiunea 1.3. „Dezvoltarea
infrastructurii necesare pentru eliberarea documentelor de stare civilă și a actelor de identitate
locuitorilor din stînga Nistrului”, dat fiind faptul că în Republica Moldova deja există şase
servicii stare civilă teritoriale împuternicite să presteze servicii locuitorilor din stânga Nistrului
(Serviciul stare civilă Ştefan-Vodă, Serviciul stare civilă Varniţa, Serviciul stare civilă Rezina,
Serviciul stare civilă Sănătăuca, Serviciul stare civilă Anenii Noi, Serviciul stare civilă Criuleni),
motiv pentru care subacţiunea respectivă se prezintă a fi excedentară. Totodată, potrivit pct. 24 și
40 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârrea Guvernului nr. 125 din 18. 02.2013 pentru aprobarea, cerea
pentru eliberarea actelor de identitate se depune de către solicitant , în țară la serviciile eliberare a
actelor de identitate ale Agenției Servicii Publice. Astfel, locuitorii din stânga Nistrului pot
depune cererea pentru eliberarea actelor de identitate atât la subdiviziunile împuternicite pentru
prestarea serviciilor publice acestora (SEAI Bender(Varnița), SEAI Criuleni, SEAI Ștefan Vodă,
SEAI Anenii Noi, SEAI Sănătăuca, SEAI Dubăsari (Ustia, Coșnița), SEAI Rezina), cât și la
orice serviciu eliberare a actelor de identitate din țară. Respectiv, considerăm oportună excluderea
subacțiunii 1.3 ,, Dezvoltarea infrastructurii necesarea pentru eliberarea documentelor de stare
civilă și a actelor de identitate locuitorilor din stânga Nistrului” .

