Sinteza obiecţiilor şi propunerilor
la proiectul Hotărîrii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului naţional
de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021

№

Organele
care
au
înaintat
propuneri
sau
obiecţii

Conţinutul obiecţiei sau propunerii

Opinia
Justiţiei

Ministerului

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
1.

Centrul
de
Implemen
tare
a
Reformel
or

1. Nota informativă nu conține o fundamentare economică detaliată care ar permite cititorului, precum
și instituțiilor publice implicate în procesul de avizare și consultare a proiectului să stabilească care sunt
costurile de implementare, precum și care sunt contribuțiile deja agreate prealabil de către partenerii de
dezvoltare.

1. Nu se acceptă.
Costurile
de
implementare nu au fost
estimate, precum nici
contribuții
agreate
prealabil cu parteneri de
dezvoltare.
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2. Partea I (narativă) nu conține o prezentare a rezultatelor care au fost atinse în ultimul PNADO 2011- 2. Se acceptă.
2014, pentru ca ulterior să fie făcută legătura dintre realizările atinse în perioada anterioară și cum sunt
legate activitățile din PNADO propus pentru anii 2017-2021, pentru a asigura o continuitate a
eforturilor în domeniu.
3. Mai multe activități care sunt incluse în partea II (tabelară) nu sunt reflectate și descrise în partea 3. Se acceptă.
narativă cu privire la scopurile activităților propuse. Recomandăm detalierea scopurilor și obiectivelor
pentru activitățile stabilite în partea tabelară pentru a avea o claritate cu privire la justificarea
intervenției și rezultate.
4. Nu există o listă de abrevieri în proiect pentru a înțelege care instituții, documente, organizații 4. Se acceptă
internaționale sunt menționate. Recomandăm o listă de abrevieri pentru a înțelegere mai bună a
conținutului documentului.
5. Domeniile de intervenție nu sunt numerotate. Recomandăm numerotarea acestora atît în partea 5. Se acceptă
narativă cît și în partea tabelară pentru a mai ușoară referire la părți din PNADO.
6. Proiectul nu conține indicatorii de bază care vor fi utilizați pentru a măsura progresul în
implementarea PNADO 2017-2021. Unii indicatori de rezultat pot fi identificați în partea II precum și
în unele ținte strategice, însă nu sunt armonizați indicatorii utilizați pentru măsurarea impactului.
Propunem includerea în PNADO a indicatorilor care vor fi utilizați pentru măsurarea impactului
PNADO.

6. Avînd în vedere că
domeniile de intervenție
cuprinse în PNADO se
referă
la
diferite
categorii de drepturi
civile,
economice,
sociale și culturale,
indicatorii de măsurare
sunt incluși în partea
tabelară, fiind specifici
pentru fiecare domeniu
de intervenție și țintă
strategică.

7. Documentul nu conține prevederi pe instrumentele și etapele de măsurare a impactului PNADO 7. Nu se acceptă. Astfel
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(sondaje de opinie, indicii de satisfacție a cetățenilor etc.) pentru a putea stabili eficiența fondurilor de prevederi nu se
publice utilizate pentru implementarea PNADO.
regăsesc
în
actele
normative
ce
reglementează
elaborarea
documentelor
de
politic, în special a
planurilor.

Cu privire la conținutul părții II (tabelare) sunt următoarele sugestii și solicitări de clarificare
1. Țintele strategice stabilite în fiecare dintre obiective sunt imposibil sau greu de măsurat. În proiect nu 1. Este imposibil de
sunt stabilite care sunt indicatorii de măsurare prezenți la momentul adoptării PNADO 2017-2021. indicat indicatori de
Aceste ținte necesită revizuire pentru fiecare domeniu de intervenție și obiective.
măsurare pentru fiecare
țintă strategică din
cauza lipsei de date pe
anumite domenii.
2. Nu sunt menționate angajamentele financiare, inclusiv cele preliminar agreate cu partenerii de 2. Se respinge – nu au
dezvoltare, precum și fondurile deja disponibile sau planificate prin instrumente de planificare bugetară fost prezentate date în
și financiară, precum cadrul de cheltuieli pe termen mediu, legea bugetului pentru anul 2017.
acest sens de instituțiile
implementatoare.
Totodată, partenerii de
dezvoltare sunt la etapa
de avizare/consultare a
lui.
3. La punctul 2.4 (pagina 4) propunem clarificarea termenului de mecanism de comunicare între 3. Se acceptă, au fost
instanțele de judecată și justițiabili, și includerea și a altor actori din sistemul justiției precum sistemul fost
operate
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organelor procuraturii. Propunem în calitate de indicator sistem funcțional de stabilire a calendarului
activităților procesuale în cadrul proceselor civile și penale, pentru a evita abuzurile legate de amînarea
ședințelor pe motiv de alte ședințe în alte procese, stabilirea unor termeni de examinare nerezonabili de
către judecători, trasabilitatea activității judecătorilor, avocaților și procurorilor pe acțiuni procesuale la
faza judiciară.
4. La punctul 4.2. (pagina 5) propunem includerea și altor actori în afară de MMPSF la dezvoltarea
programelor de suport destinate victimelor infracțiunilor, inclusiv MJ, MEdu, MS, precum și
autoritățile publice locale.
5. La punctul 2.2. (pagina 6) propunem includerea OAP și a mecanismului național de prevenire a
torturii în calitate de parteneri pentru PG și procuraturile teritoriale la îmbunătățirea mecanismelor de
investigare promptă a cazurilor de tortură.
6. La pagina 11 ținta strategică de la 56 la 100 la 86 la 1001 necesită editată (cifra 1 este în plus)

modificările
propunerii.

potrivit

4. Se acceptă (de văzut
redenumirea
instituțiilor)
5. Se acceptă

6. Se acceptă

7. La punctul 3 (pagina 12 partea superioară) se propune crearea mecanismului de reglementare
efectivă a drepturilor omului în mediul on-line. Sunt necesare precizări cu privire la obiectiv, activități
și rezultate, inclusiv cine sunt actorii și partenerii. Activitatea poate fi privită drept o tentativă de
reglementare a accesului la resursele on-line.

7. Nu se acceptă.
Propunerea
a
fost
vociferată în cadrul
ședințelor GL. Urmare
a solicitării de avizare și
de completare, unde
este necesar, de către
instituțiile
vizate
propuneri
nu
au
parvenit.
Propunem
excluderea
8. La punctul 4 (pagina 13) nu este clar scopul activității furnizarea de date despre gestionarul paginii 8. Ibidem
web conținînd informații care se actualizează periodic. Această activitate se propune în contextul
sporirii independenții mass-media. Propunem reformularea activității.
9. La punctul 1.2 (pagina 12) propunem completarea listei de actori cu Centrul de Guvernare 9. Se acceptă
Electronică, Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor iar la capitolul parteneri, includerea ONG-urilor
active în domeniul prevenirii și luptei contra corupției.
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10. La punctul 6 (pagina 13) nu este clar obiectivul completării Legii nr. 26 din 22.02.2008 privind 10. Nu se acceptă. A se
întrunirile.
vedea p. 7 și 8 și
comentariile primăriei
Municipiului Chișinău
11. La ținta strategică A (pagina 18) lipsește baza de referință pentru scăderea cu 15% a numărului de 11. Se acceptă (A se
cazuri de violență în familie în fiecare an.
vedea și comentariile
MMPSF)
12.La ținta strategică C (pagina 20) este imposibil de măsurat – toate cazurile de hărțuire sexuală sunt 12. se acceptă
declarate, constatate și investigate prompt și eficient. Propunem revizuirea țintei strategice
13. La punctul 3.1. (pagina 24) nu este clar ce se propune de inclus în curriculumul școlar
13.Subacțiunea a fost
reformulată:
„Includerea dimensiunii
de gen în curriculumul
școlar”
14. La ținta strategică A (pagina 27) nu este stabilit indicatorul de bază la momentul adoptării PNADO 14. Poate fi găsit în
2017-2021.
studiul la care se face
referire în notele din
subsol

15. La ținta strategică A (pagina 37) nu este stabilit indicatorul de bază la momentul adoptării PNADO 15.
2017-2021.
16. se acceptă la
16. La punctul 1.1. si 1.2. recomandăm includerea MEdu în calitate de instituție responsabilă.
parteneri
17. Se acceptă
17. Ținta strategică A (pagina 40) rata diminuată la maxim a minorilor aflați în detenție nu poate fi
măsurată întrucît nu este stabilit indicatorul de bază. Recomandăm revizuirea formulării.
18. Nu se acceptă, ținta
18. Ținta strategică A (pagina 44) nu este indicată rata țintă la care se va tinde în sensul reducerii este corelată cu țintele
tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare. Ținta strategică necesită termeni mai specifici respective ale ODD
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(nu pînă la rata statelor din Europa Centrală și de Est).

Agenda 2030

19. Nu se acceptă
19. Ținta strategică A (pagina 48) nu poate fi măsurată și necesită revizuire.

2.

Cancelari 1. Ținând cont de complexitatea procesului de legiferare și termenii necesari pentru definitivarea
a de Stat proiectului în cauză, se consideră oportun, revizuirea perioadei de implementare a acțiunilor ce prevăd
drept termen limită anul 2017, cu termene fezabile.
2. La Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie, obiectivul IV, ținta strategică C, subacțiunea 2.2.
Asigurarea cu spațiu care ar fi adaptat necesităților persoanelor cu diverse tipuri de dizabilități și
potrivit pentru a fi înregistrat în calitate de operator de date cu caracter personal, urmează a fi
revăzută lista responsabililor de executarea subacțiunii, astfel încît, Cancelaria de Stat nu dispune de
asemenea competențe.
3. La Domeniul de intervenţie: Nediscriminarea și egalitatea, obiectivul I, ținta strategică A,
subacțiunea 3.1. Desfășurarea activităților de capacitare a reprezentanților relevanți ai autorităților
APC și APL, inclusiv a angajaților organelor de drept și a specialiștilor din domeniul imigrației în
domeniul nediscriminării, în calitate de prim-executor urmează a fi indicată Academia de Administrare
Publică, deoarece, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 225 din 26.03.2014 cu
privire la Academia de Administrare Publică, elaborarea şi realizarea programelor de formare iniţială şi
dezvoltare profesională a personalului pentru/din autorităţile publice ține de competența instituției susmenționate.
4. La Domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor vârstnice, obiectivul I, ținta strategică A,
subacțiunea 1.1. Elaborarea planului de acțiuni (2017-2021) privind implementarea „Programului
pentru integrarea problemei îmbătrînirii în politici”, urmează a fi revizuită ordinea responsabililor,
astfel încît, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei să fie executorul principal, întrucât, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, aceasta este o competența a ministerului

1. Se acceptă

2. Se acceptă

3. Se acceptă.

4. Se acceptă
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în cauză.
5. În tot cuprinsul planului cuvântul „Transnistria” se va substitui cu sintagma „regiunea 5. Nu se acceptă (vezi
legea nr. 173 din
transnistreană”
22.07.2005 cu privire la
prevederile de bază ale
statutului juridic special
al
localităților
din
stînga
Nistrului
(Transnistria))

6. La domeniul de intervenţie „Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană”:

6. Se acceptă parțial:
6.1. Se acceptă

6.1. în tot cuprinsul secțiunii, textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va expune în versiunea „Cancelaria
de Stat (BPR)”, la toate subacțiunile de la coloana „Buget” se va înscrie mențiunea „În limita
alocațiilor bugetare”, iar la rubrica „Parteneri” se va completa cu textul „Participanţii în formatul de
negocieri „5+2”, ONU, Consiliul Europei, misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova”;

6.2. la ținta strategică B de la obiectivul I, subacțiunile se vor numerota corespunzător: 1.1., 1.2, 1.3.
etc, la subacțiunea 1.2. termenul de realizare va fi 2017-2021, iar la subacțiunea 2.4. primele instituții
responsabile din listă vor fi MJ, CNPDCP, MTIC și ÎS CRIS Registru, reieșind din faptul că subiectul
respectiv figurează pe agenda grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă și documentarea
populației;

6.2. Se acceptă parțial:
MJ nu are competențe
în acest sens, iar
celelalte sugestii se
acceptă, dar se vor
ajusta
Reformei
Admin..

6.3. la subacţiunea 1.2. de la ținta strategică B a obiectivului I, cuvântul „Asigurarea” se va substitui cu 6.3. Se acceptă
cuvântul „Relansarea”, deoarece reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea
transnistreană au convenit anterior asupra creării unui subgrup de lucru pentru drepturile omului în
cadrul grupului de lucru pentru actele de stare civilă şi documentarea populaţiei, care însă s-a întrunit
7

doar într-o singură şedinţă (la 15.02.2013), iar ulterior activitatea acestuia a fost sistată de către
reprezentanţii Tiraspolului;
6.4. la subacțiunea 1.3. de la ținta strategică A a obiectivului I, la coloana indicatori se va înscrie
mențiunea „1.Acțiuni întreprinse”;
6.5. subacţiunea 1.3. de la ținta strategică A a obiectivului II se va exclude deoarece dublează
subacţiunea 1.1. a Obiectivului III, care la rândul ei va avea la rubrica ”Instituții responsabile” doar
abrevierea „OAP”, care dispune de pârghii directe pentru a facilita dialogul în acest sens, și respectiv,
textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va exclude;

6.6. în titlul țintei strategice B de la obiectivul II, textul „Creșterea cu 50% a numărului de cazuri
documentate în ceea ce privește” se va substitui cu textul „Monitorizarea fiecărui caz sesizat privind”
pentru a pune accentul pe o abordare comprehensivă și a evita cotele procentuale irelevante sub aspect
pragmatic, care creează falsa senzație că autoritățile publice documentează selectiv cazurile de aplicare
a torturii și relelor tratamente;
6.7. la subacţiunea 1.1. de la ținta strategică B a obiectivului II, textul de la rubrica ”Instituții
responsabile” „Cancelaria de Stat, BPR” se va exclude, deoarece se stabilesc sarcini improprii Biroului
politici de reintegrare;
6.8. titlul subacțiunii 1.1 de la ținta strategică C a obiectivului II, se va expune în următorul conținut:
„Acordarea suportului permanent instituțiilor de învățământ cu predare în grafia latină din regiunea
transnistreană”, iar la rubrica „Indicatori”, sintagma „1. Ordin emis” se va substitui cu sintagma „1.
Număr de acțiuni întreprinse”;
6.9. acțiunea 1 și subacțiunile acesteia de la ținta strategică A a obiectivului III se vor exclude integral
deoarece stabilesc sarcini ce nu se încadrează în competențele atribuite Biroului politici de reintegrare
și care țin de interacțiunea dintre exponenții mediului asociativ de pe ambele maluri ale Nistrului, cu
posibilitatea atragerii sprijinului donatorilor externi ce finanțează proiecte de promovare a măsurilor de
consolidare a încrederii;

6.4. Nu se acceptă. Nu
este măsurabil.
6.5. Se acceptă parțial:
nu se dublează, or, în
cazul suabacț 1.1. este
vorba de persoanele din
detenței.
A
doua
sugestie, de excludere,
se acceptă.
6.6. Se acceptă.

6.7. Se acceptă
6.8. Se acceptă

6.9. Nu se acceptă. Este
conform rec EUP.
Astfel statul are ca
sarcină să faciliteze
dialogul și, nu neapărat
să ofere suport financiar
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3.

Biroul

6.10. la subacțiunea 2.1. de la ținta strategică A a obiectivului III, textul „Elaborarea unor mecanisme
de protecție clare pentru persoanele” se va substitui cu textul „Oferirea asistenței de resort din partea
autorităților administrației publice centrale și locale pentru persoanele și organizațiile”, la rubrica
”Instituții responsabile” se vor insera abrevierile ”APC, APL”, termen de realizare: 2017-2021,
indicatori: „1. Număr de acțiuni întreprinse”;

6.10. Nu se acceptă.
Este o exprimare vagă.
Nu
este
clar
ce
semnifică asistență de
resort.

6.11. la subacțiunea 2.2. de la ținta strategică A a obiectivului III, la rubrica ”Instituții responsabile”
textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va subsitui cu abrevierea „MAEIE” – instituție-cadru ce desfășoară
dialogul bi- și multilateral cu partenerii externi, organizațiile internaționale, misiunile diplomatice și
consulare;
6.12. la subacțiunea 3.2. de la ținta strategică A a obiectivului III, la rubrica „Indicatori”, sintagma „1.
Rapoarte efectuate și diseminate” se va substitui cu sintagma „1. Rapoarte elaborate și comunicate de
presă difuzate”;
6.13. în titlul subacțiunii 3.4. de la ținta strategică A a obiectivului III cuvântul „desemnarea” se va
înlocui cu cuvântul „diseminarea”, iar la rubrica ”Instituții responsabile” textul „Cancelaria de Stat,
BPR” se va substitui cu abrevierea „APC”, or, materiale informative pot distribui diverse autorități
publice centrale de specialitate care au desemnat funcționari responsabili de problematica transnistreană
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.545 din 04.05.2016 și experți în grupurile de lucru
sectoriale pentru promovarea măsurilor de întărire a încrederii.

6.11. Se acceptă parțial
cu includerea MAEIE
în rubrica parteneri
6.12. Se acceptă

6.13. Se acceptă, dar,
„Cancelaria de Stat,
BPR” se propune la
parteneri

7. Se acceptă parțial.
7. Întregul conţinut al proiectului necesită o redactare suplimentară din punct de vedere gramatical și ”Măsuri realizabile și
ortografic, cu formularea unor măsuri realizabile și care să se încadreze în capacitatea de intervenție a care să se încadreze în
instituțiilor responsabile vizate.
capacitatea
de
intervenție a instituțiilor
responsabile
vizate”:
măsurile
au
fost
coordonate
cu
instituțiile vizate.
1. În tot cuprinsul planului cuvântul „Transnistria” se va substitui cu sintagma „regiunea A se vedea rubrica de
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opinii pentru Cancelarie
Politici de transnistreană”.
începând cu p. 6 până la
Reintegra 2. La domeniul de intervenţie „Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană”:
2.1. în tot cuprinsul secțiunii textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va expune în versiunea „Cancelaria p. 7, inclusiv.
re
de Stat (BPR)”, la toate subacțiunile de la coloana „Buget” se va înscrie mențiunea „În limita
alocațiilor bugetare”, iar la rubrica „Parteneri” se va completa cu textul „Participanţii în formatul de
negocieri „5+2”, ONU, Consiliul Europei, misiunile diplomatice acreditate în Republica Moldova”;
2.2. la ținta strategică B de la obiectivul I, subacțiunile se vor numerota corespunzător: 1.1., 1.2, 1.3.
etc, la subacțiunea 1.2. termenul de realizare va fi 2017-2021, iar la subacțiunea 2.4. primele instituții
responsabile din listă vor fi MJ, CNPDCP, MTIC și ÎS CRIS Registru, reieșind din faptul că subiectul
respectiv figurează pe agenda grupurilor de lucru pentru actele de stare civilă și documentarea
populației;
2.3. la subacțiunea 1.3. de la ținta strategică A a obiectivului I, la coloana indicatori se va înscrie
mențiune „1.Acțiuni întreprinse”;
2.4. la subacţiunea 1.2. de la ținta strategică B a obiectivului I cuvântul „Asigurarea” se va substitui cu
cuvântul „Relansarea”, deoarece reprezentanţii politici în procesul de negocieri pentru reglementarea
transnistreană au convenit anterior asupra creării unui subgrup de lucru pentru drepturile omului în
cadrul grupului de lucru pentru actele de stare civilă şi documentarea populaţiei, care însă s-a întrunit
doar într-o singură şedinţă (la 15.02.2013), iar ulterior activitatea acestuia a fost sistată de către
reprezentanţii Tiraspolului;
2.5. subacţiunea 1.3. de la ținta strategică A a obiectivului II se va exclude deoarece dublează
subacţiunea 1.1. a Obiectivului III, care la rândul ei va avea la rubrica ”Instituții responsabile” doar
abrevierea „OAP”, care dispune de pârghii directe pentru a facilita dialogul în acest sens, și respectiv,
textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va exclude;
2.6. în titlul țintei strategice B de la obiectivul II, textul „Creșterea cu 50% a numărului de cazuri
documentate în ceea ce privește” se va substitui cu textul „Monitorizarea fiecărui caz sesizat privind”
pentru a pune accentul pe o abordare comprehensivă și a evita cotele procentuale irelevante sub aspect
pragmatic, care creează falsa senzație că autoritățile publice documentează selectiv cazurile de aplicare
a torturii și relelor tratamente;
2.7. la subacţiunea 1.1. de la ținta strategică B a obiectivului II, textul de la rubrica ”Instituții
responsabile” „Cancelaria de Stat, BPR” se va exclude, deoarece se stabilesc sarcini improprii Biroului
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politici de reintegrare;
2.8. titlul subacțiunii 1.1. de la ținta strategică C a obiectivului II se va expune în următorul conținut:
„Acordarea suportului permanent instituțiilor de învățământ cu predare în grafia latină din regiunea
transnistreană”, iar la rubrica „Indicatori”, sintagma „1. Ordin emis” se va substitui cu sintagma „1.
Număr de acțiuni întreprinse”;
2.9. acțiunea 1 și subacțiunile acesteia de la ținta strategică A a obiectivului III se vor exclude integral
deoarece stabilesc sarcini ce nu se încadrează în competențele atribuite Biroului politici de reintegrare
și care țin de interacțiunea dintre exponenții mediului asociativ de pe ambele maluri ale Nistrului, cu
posibilitatea atragerii sprijinului donatorilor externi ce finanțează proiecte de promovare a măsurilor de
consolidare a încrederii;
2.10. la subacțiunea 2.1. de la ținta strategică A a obiectivului III, textul „Elaborarea unor mecanisme
de protecție clare pentru persoanele” se va substitui cu textul „Oferirea asistenței de resort din partea
autorităților administrației publice centrale și locale pentru persoanele și organizațiile”, la rubrica
”Instituții responsabile” se vor insera abrevierile ”APC, APL”, termen de realizare: 2017-2021,
indicatori: „1. Număr de acțiuni întreprinse”;
2.11. la subacțiunea 2.2. de la ținta strategică A a obiectivului III, la rubrica ”Instituții responsabile”
textul „Cancelaria de Stat, BPR” se va subsitui cu abrevierea „MAEIE” – instituție-cadru ce desfășoară
dialogul bi- și multilateral cu partenerii externi, organizațiile internaționale, misiunile diplomatice și
consulare;
2.12. la subacțiunea 3.2. de la ținta strategică A a obiectivului III, la rubrica „Indicatori”, sintagma „1.
Rapoarte efectuate și diseminate” se va substitui cu sintagma „1. Rapoarte elaborate și comunicate de
presă difuzate”;
2.12. în titlul subacțiunii 3.4. de la ținta strategică A a obiectivului III cuvântul „desemnarea” se va
înlocui cu cuvântul „diseminarea”, iar la rubrica ”Instituții responsabile” textul „Cancelaria de Stat,
BPR” se va va subsitui cu abrevierea „APC”, or, materiale informative pot distribui diverse autorități
publice centrale de specialitate care au desemnat funcționari responsabili de problematica transnistreană
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.545 din 04.05.2016 și experți în grupurile de lucru
sectoriale pentru promovarea măsuilor de întărire a încrederii.
3. Întregul conţinut al proiectului necesită o redactare suplimentară din punct de vedere gramatical și
ortografic, cu formularea unor măsuri realizabile și care să se încadreze în capacitatea de intervenție a
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4.

5.

Biroul
Relații
Interetnic
e
Agenția
Servicii
Publice

instituțiilor responsabile vizate.
Lipsa de obiecţii şi propuneri.

(Serviciul Stare Civilă)
Dat fiind faptul aprobării de către Guvern a Hotărârii nr. 314 din
22.05.2017 privind constituirea Agenţiei Servicii Publice, publicată la 26.05.2017 în Monitorul Oficial
nr. 162-170, art.396, se impune ca fiind necesară operarea unor modificări în domeniul de intervenţie
“Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană”, şi anume la rubrica “instituţia
responsabilă”.

1. Astfel, la acţiunea nr. 1, ținta strategică D, Obiectivul II, din domeniul de intervenţie specificat, 1. Se acceptă
propunem substituirea sintagmei “SSC” cu sintagma “ ASP”.
2. Totodată, considerăm faptul că, în aceiași țintă strategică, noţiunea de “documentare” a persoanelor 2. Se acceptă
este folosită eronat, fiind necesară substituirea acesteia cu cuvintele: “înregistrarea şi eliberarea
documentelor” locuitorilor din stânga Nistrului.
Ministeru La domeniul de intervenţie „Dreptul la sănătate”:
1. Se acceptă
l Sănătăţii 1. Obiectivul II în denumirea ţintei strategice A, cuvintele „până la 9” se substituie cu cuvintele „până
la 11,5”;
2. Obiectivul V:
2.1. în textul denumirii obiectivului după cuvintele „ necesităţilor populaţiei şi” se completează cu
cuvântul „ conform” ;
2.2. în denumirea ţintei strategice A cuvintele „cu respectarea ” se substituie cu cuvintele „în
conformitate cu standardele”;
2.3. la acţiunea nr. 2, subacţiunea 2.1 după cuvintele „prin prisma” se completează cu cuvântul
„recomandărilor”;

2
2.1 Se acceptă
2.2 Se acceptă
2.3. Nu se acceptă:
recomandările
sunt
oferite de mecanismele
internaționale
de
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monitorizare a DO
2.4. la acţiunea nr. 3, rubrica „indicatori”, în final se completează cu cuvintele „ 4. Numărul de cazuri
soluţionate”;
2.4. – 2.6 Se acceptă
2.5. la acţiunea nr. 3, subacţiunea 3.2 după cuvintele „proiectul Codului Sănătăţii” se completează cu
cuvintele „în conformitate cu recomandările internaţionale şi standardele drepturilor omului” ;
2.6. la acţiunea nr. 4, subacţiunea 4.1 după cuvintele „ în domeniul sănătăţii mintale” se completează cu
cuvintele „ ,precum şi promovarea imaginii pozitive a persoanelor cu probleme de sănătate mintală” .
3. La domeniul „Drepturile persoanelor vârstnice” ţinta strategică B :
3
3.1. Acţiunea nr. 4, subacţiunea 4.2, rubrica „instituţia responsabilă” se completează cu cuvintele 3.1. – 3.2. Se acceptă
„APL” (Autorităţile publice locale);
3.2. Acţiunea nr. 5, subacţiunea 5.2, rubrica „instituţia responsabilă” se completează cu cuvintele
„APL” (Autorităţile publice locale).
4. La domeniul de intervenţiei „Accesul la justiţiei” , obiectiv IV, ţinta strategică A:
4.1. Acţiunea nr. 2, subacţiunea 2.1, rubrica „termeni de realizare” cifrele „2018” se substitue cu cifrele
„2020” ;
4.2. Acţiunea nr. 2, subacţiunea 2.2, rubrica „termeni de realizare” cifrele „2018” se substituie cu
cifrele „2021”.
6.

7.

Ministeru
l
Agricultu
rii
şi
Industriei
Alimentar
e
Ministeru
l
Economie

4.
4.1 – 4.2. Se acceptă
sub
rezerva
comentariilor
altor
instituții.

Lipsa de obiecţii şi propuneri.

1. Referitor la Domeniul de intervenție: Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, 1. Se acceptă, (dar
Obiectivul I, Ţinta strategică B la subacțiunea „ 2.3 Elaborarea și punerea în aplicare a unui mecanism urmează de elucidat
de deblocare a accesului fermierilor din raionul Dubăsari la terenurile agricole, amplasate după prin prisma reformei
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i

8.

9.

Ministeru
l
Finanţelo
r
Ministeru
l
Educaţiei

traseul Râbniţa-Tiraspol”, propunem excluderea Ministerului Economiei ca instituție responsabilă
pentru realizarea acțiunii respective, reieșind din atribuțiile ministerului, în conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr. 690 din 13.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.
2. Cu referire la Domeniul de Intervenţie: Dreptul la sănătate, Obiectivul III, relatăm că potrivit art.16
şi art.28 din Constituţia Republicii Moldova, respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire
primordială a statului. Prin urmare, Statul trebuie să protejeze institutul familiei, moralei publice şi
asigurarea unui trai decent prin asigurarea socială şi susţinerea tuturor categoriilor de cetăţeni din
societate.
În acest context, este binevenit ca statul să întreprindă măsuri, în vederea protejării sănătăţii tinerei
generaţii, aceasta fiind orientată spre ridicarea moralităţii în mod educativ prin conştientizarea şi
responsabilizarea de consecinţele care survin urmare raporturilor sexuale premature, importanţa
întemeierii familiei.
De asemenea, considerăm oportun de extins serviciile medicale prevăzute de Programul unic al
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prin includerea consultaţiilor şi investigaţiilor medicale, în
vederea ridicării nivelului moralei şi sănătăţii la categoria de persoane specificate în obiectiv, şi anume
prin consultarea acestora despre modul sănătos de viaţă, alimentaţia corectă, asigurarea cu produse ce
îmbunătăţesc nivelul de imunitate a organismului (vitamine, minerale, etc.), informarea prin programe
privind protejarea de bolile cu transmitere sexuală, tendinţa tinerilor spre stabilitate, cultivarea
sentimentelor spirituale faţă de sexul opus, importanţa creării unei familii durabile şi naşterea de prunci
sănătoşi, scopul fiind întărirea valorilor morale în vederea ocrotirii sănătăţii reproductive.

Guv. care sunt atrib.)

2. Nu se acceptă
deoarece
se
face
referință la extinderea
serviciilor
medicale
prevăzute într-un alt
document de politici
decât cel avizat.

Partea I:
1. La compartimentul „Dreptul la educație” remarcăm evidențierea (marcarea cu bold) exclusiv a 1. Se acceptă.
informației referitoare la „modul de transportare a elevilor la școlile de circumscripție” și „activități
extrașcolare”, iar legătura dintre acestea se pretinde a fi că elevii transportați nu participă la activități
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extrașcolare din lipsa alimentării acestora. Cu referire la acest aspect, menționăm 2 argumente în
favoarea excluderii constatării respective. Astfel, în Hotărârea Guvernului cu privire la alimentarea
elevilor, nr. 234 din 25 februarie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36 - 38 art.
Nr. 279), cu modificările și completările ulterioare, se regăsește prevederea privind extinderea practicii
asigurării financiare a alimentării gratuite asupra elevilor transportaţi la/de la instituţiile de învăţământ
în localităţile rurale, pe distanţe ce depăşesc 2 km. alt Constatarea fiind făcută pentru anul 2015, la
formularea concluziei respective nu se face trimitere la cel puțin un caz concret, fără a pune în discuție
baza metodologică a cercetării, care a permis constatarea problemei pentru toți elevii din țară
transportați la/de la instituţiile de învăţământ;
2. Cu referire la completarea curriculumui școlar și universitar cu mai multe module, propunem 2. Se acceptă
substituirea cuvântului „includere” cu cuvântul „dezvoltare”, atât în partea narativă, cât și în cea
tabelară, care reflectă situația în realitate, or fiecare din modulele care se cer a fi introduse se regăsesc
deja la anumite discipline (obligatorii sau opționale). Scopul nostru este de a dezvolta/ îmbunătăți prin
completare sau/și modificare prevederile actuale ale curricula din perspectiva abordării bazate pe
drepturile omului.
Partea a II-a:
1. Domeniul de intervenție Dreptul la educație, obiectivul I, ținta strategică A, acțiunea 1, subacțiunea 1
1.1, în rubrica Indicatori, indicatorul 3 propunem să se excludă ca fiind nerelevant;
1.1. Nu se acceptă.
Pentru
a
dezvolta
centrele de excelență
este
totuși
foarte
important de a ști rata
de înmatriculare pentru
învățământul
profesional tehnic în
raport cu cel superior.
În plus, acesta face
parte
din
Stategia
”Educația 2020”.
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2. Obiectivul II, ținta strategică A, acțiunea 1, subacțiunea 1.3, în rubrica Instituții responsabile 2.1. Se acceptă.
propunem să se completeze cu sintagmele ”Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei” și
”Ministerul Sănătății”;
3. Acțiunea 4 din domeniul de intervenție Dreptul la sănătate, obiectivul I, ținta strategică A, să se 3. Nu se acceptă.
excludă pentru că se regăsește în domeniul de intervenție Dreptul la educație, obiectivul II, ținta Rezultatul
care
se
strategică B, acțiunea 2;
urmărește este diferit
totuși de la o acțiune la
alta.

10.

4. Domeniul de intervenție Drepturile persoanelor tinere, obiectivul I, ținta strategică A, acțiunea 2, 4. Se acceptă. Conform
subacțiunea 2.1, în rubrica Instituții responsabile, sintagma ”Ministerul Educației” să se substituie cu modificărilor recente,
sintagma ”Ministerul Culturii”.
instituția responsabilă
va fi MECC
1. Se acceptă
Ministeru 1. Domeniul de intervenție: Armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale
l Muncii, La Obiectivul I: Aderarea la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor omului
Protecției Ținta strategică A: Cadrul legal național completat cu prevederile/recomandările acceptate de
Sociale și Republica Moldova în cadrul Evaluării Periodice Universale
La acțiunea 1, subacțiunea 1.1. „Promovarea acțiunilor aferente ratificării Protocolului” – se propune
Familiei
modificarea termenului de realizare din 2017, în 2018.
2. Se acceptă
2. Domeniul de intervenție: Accesul la Justiție
La Obiectivul I: Asigurarea accesului la justiție pentru toți justițibabilii
Ținta strategică B: Asistență juridică garantată de stat acordată beneficiarilor
La acțiunea 4, subacțiunea 4.2. se propune de exclus. De asemenea, propunem completarea cu o
acțiune 5 cu următorul conținut:
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„5. Dezvoltarea serviciilor de suport destinate victimelor infracțiunii”, cu următoarele subacțiuni:
5.1. Elaborarea programului de informare a victimelor cu privire la drepturile lor.”- rubrica instituția
responsabilă „MMPSF, MJ, MAI, MF, PG, CNAJGS, CALM”; rubrica termen de realizare „20182021”; rubrica indicatori „Program elaborat” și rubrica parteneri „OHCHR, UNICEF, PromoLex,
Amnesty International Moldova, CNPAC, CIPPDF, LaStrada.
5.2. Dezvoltarea cadrului normativ pentru consilierea psihologică a victimelor infracțiunilor” - rubrica
instituția responsabilă „MMPSF, MJ, MAI, MF, CNAJGS, CALM”; rubrica termen de realizare „20182021”, rubrica indicatori „Cadru normativ elaborat”, rubrica parteneri „OHCHR, UNICEF, PromoLex,
Amnesty International Moldova, CNPAC, CIPPDF, LaStrada.
5.3. Crearea serviciilor de suport pentru victimele infracțiunii reieșind din competențele funcționale a
instituțiilor de resort conform Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea victimelor
infracțiunii” - rubrica instituții responsabile „MMPSF, MJ, MAI, MF, PG, CNAJGS, CALM”; rubrica
termen de realizare „2019-2021”; rubrica indicatori „Servicii create”, și respectiv rubrica parteneri
„OHCHR, UNICEF, PromoLex, Amnesty International Moldova, CNPAC, CIPPDF, LaStrada.
5.4. Elaborarea fișelor de colectare a datelor dezagregate după tipul serviciilor de suport prestate de
către instituțiile de resort conform prevederilor Legii nr. 137 din 29 iulie 2016 cu privire la reabilitarea
victimelor infracțiunii”- rubrica instituții responsabile „MMPSF, MJ, MAI, MF, PG, CNAJGS,
CALM”; rubrica termen de realizare „2019-2021”; rubrica indicatori „Fișe elaborate” și rubrica
parteneri „OHCHR, UNICEF, PromoLex, Amnesty International Moldova, CNPAC, CIPPDF,
LaStrada.”
3. La 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 în privința persoanelor private de libertate
La acțiunea 2, subacțiunea 2.3. se propune excluderea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și
Familiei în calitate de autoritate responsabilă și substituirea acestuia cu Ministerul Sănătății (serviciile
medicale țin de competența acestuia).

3. Se acceptă. Conform
modificărilor recente,
instituția responsabilă
va fi MSMPS

4. Se acceptă
4. La Obiectivul III: Realizarea politicii naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe
umane
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Se propune modificarea titlului Țintei Strategice B, după cum urmează: „Consolidarea mecanismului
de prevenire, pedepsire și protecție contra traficului de ființe umane atît la nivel central, precum și la cel
local”. Modificarea derivă din faptul că titlul propus nu este în concordanță cu acțiunile propuse, astfel
acesta urmează a fi adaptat la acțiunile existente.
5.1. Se acceptă
5. Domeniul de intervenție: Egalitatea de gen și Violența în familie
5.1. Se impune corectarea titlului „Obiectivul 1: Prevenirea și combaterea violenței în familie” după
cum urmează: Prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie.
5.2. Considerăm necesară modificarea țintei strategice A: Numărul cazurilor de violență în familie
redus cu 15 %, deoarece aceasta nu reprezintă o țintă eficientă de stabilire a rezultatului scontat din
următoarele considerente:
La etapa actuală nu există un indicator comun cu privire la numărul cazurilor de violență înregistrat la
nivel național. 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. Astfel, menționăm că nu este clar care este punctul de referință
(base-line) care va fi utilizat la monitorizarea progresului înregistrat (datele statistice din cadrul
cercetărilor BNS sau date ale statisticii administrative);
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.
6. La subacțiunea 1.1. „Definitivarea și aprobarea Strategiei și Planului de acțiuni de prevenire și
combatere a violenței față de femei și violenței în familie 2017-2022”, propunem modificarea
termenului de realizare a Strategiei din 2017-2022, în 2018-2023. Modificarea dată este impusă de
prelungirea procesului de definitivare și aprobare a Strategiei, astfel aceasta urmează să fie transmisă
spre aprobare Guvernului în semestrul II, 2017. Totodată propunem completarea rubricii parteneri cu
„Fondul Națiunilor Unite pentru Populație” UNFPA.

5.2. Se acceptă (de
identificat
o
altă
formulare cu instituția
care
a
propus
modificarea)

6. Se acceptă

7. Se acceptă pentru
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7. La subacțiunea 1.2. „Monitorizarea și evaluarea implementării al SNPVFF”, propunem modificarea indicatorii menționați
indicatorilor după următorul model: „1. Rapoarte de monitorizare efectuate și publicate; 2. Raport de
evaluare elaborat și publicat”.
8. Nu se acceptă 20198. De asemenea urmează a fi modificat termenul de realizare a acesteia din “2017” în “2019-2021”.
2021, odată ce se
preconizează
pentru
2018-2023, pot să fie
pentru 2018-2021
9. Nu se acceptă, este
9. La subacțiunea 1.3. „Realizarea evaluării impactului implementării SNPVFF intermediare, și vorba despre impactul
modificarea planului de acțiuni, după caz”, solicităm excluderea acesteia deoarece planul de acțiuni al intermediar
Strategiei va fi realizat în anii 2018-2021, astfel realizarea evaluării impactului va fi posibilă în anul
2022.
10. Se acceptă parțial:
10. La ținta strategică C „Toate cazurile de hărțuire sexuală (inclusiv la locul de muncă) sînt declarate, introducerea celorlalte
constatate și investigate prompt și eficient”, acțiunea 3. „Informarea publicului privind aspectele instituții, dar nu și
definitorii a infracțiunii de hărțuire sexuală, drepturile și garanțiile victimelor infracțiunii de hărțuire excluderea
sexuală”, subacțiunea 3.1. „Organizarea campaniilor de informare, sensibilizare și conștientizare” – se MMPSF/MSMPS
propune excluderea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei din rubrica Instituția
responsabilă și substituirea acestuia cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi
asigurarea egalităţii. De asemenea, ca parteneri vor fi incluse autoritățile publice (centrale și locale),
precum și instanțele judecătorești (conform art. 10 din Legea nr. 121/2012).
11
11. Domeniul de intervenție: Dreptul la educație
Obiectivul II: Reducerea discriminării, la toate nivelurile de învățămînt, în conformitate cu
standardele internaționale
Ținta strategică B „Până în 2021, asigurarea că toți elevii/studenții obțin cunoștințe și competențe
necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, stilurilor de viață durabile, drepturilor omului,
egalităţii de gen, a culturii păcii și non-violenței, cetățeniei globale și aprecierea diversității culturale
11.1 Nu se acceptă.
și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă”
11.1. Acțiunea 3. „Definitivarea şi aprobarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și Odată ce a fost adoptat,
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bărbați 2016-2020”, urmează a fi exclusă, deoarece documentul respectiv a fost deja aprobat prin acțiunea și subacțiunea
Hotărîrea de Guvern nr. 259 din 28 aprilie 2017.
vor fi reformulate
11.2 Se acceptă
11.2. La subacțiunea 3.1. „Includerea în curriculumul şcolar”, la rubrica Instituții responsabile,
urmează a fi exclus MMPSF. Totodată, menționăm că în cadrul Ministerului Educației funcţionează
Grupul coordonator în domeniul gender, avînd drept scop asigurarea abordării complexe a egalităţii
între femei şi bărbaţi în politicile şi programele din toate domeniile şi la toate nivelurile de adoptare şi
aplicare a deciziilor. Membrii grupului coordonator în domeniul gender sînt unităţile gender din
subdiviziunile ministerului cu competenţe de elaborare, promovare şi monitorizare a politicilor în
domeniul de activitate. Prin urmare, includerea dimensiunii de gen în curriculumul școlar, poate fi
examinată în platforma grupului coordonator menționat.
12
12. Domeniul de intervenție: Dreptul la sănătate
Obiectivul II: Îmbunătăţirea indicelui sănătăţii copilului în conformitate cu Obiectivele de
Dezvoltare Durabilă 2030
Ținta strategică A „Până în 2021, reducerea mortalităţii neonatale la 6,5 decese la 1.000 născuți-vii
12.1. Se acceptă, iar,
şi a copiilor până la 5 ani pînă la 9 la 1.000 născuți-vii”
12.1. La acțiunea 1, subacțiunile 1.1 și 1.3 - de exclus acronimul „MMPSF” de la rubrica „Instituția dat fiind reforma Guv.,
responsabilă”, deoarece nu ține de competența Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei;
în acest caz va fi
MSMPS

12.2. Nu se acceptă.
12.2. La acțiunea 2, subacțiunea 2.3. de exclus, deoarece la momentul actual deja sunt implementate și
funcționale atît mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi
traficului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014, precum și mecanismul de
colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii
materne infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1182 din 22.12.2010.
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13. Se acceptă iar, dat
13. Obiectivul III: Asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă fiind reforma Guv., în
Ținta strategică B „Îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate sexuală și reproductivă pentru acest caz va fi MSMPS
femeile din grupurile vulnerabile ”
Acțiunea 2. „Oferirea consultațiilor privind sănătatea sexuală și reproductivă femeilor din instituțiile
sociale rezidențiale”, subacțiunea 2.1. „Prestarea serviciilor calificate de către medicii de familie de
circumscripție în care sunt amplasate instituțiile sociale rezidențiale în domeniul sănătății sexuale și
reproductive”, la rubrica Instituții responsabile , de inclus, primordial Ministerul Sănătății (în calitate
de autoritate responsabilă), deoarece activitatea medicilor de familie este coordonată de către ministerul
respectiv.
14. Domeniul de intervenție: Dreptul la muncă și protecție socială
14
Obiectivul I: Creșterea continuă a nivelului de ocupare
14.1. La acțiunea 1, subacțiunea 1.2.„Monitorizarea și evaluarea procesului de implementare a 14.1. Se acceptă, cu
Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă 2017-2021 și a Planului de acțiuni”, col. Indicatori se menținerea celor ce nu
propune de expus în următoarea redacție:
sunt menționați în aviz.
” 1. Rata de ocupare pe vîrstă, sex și mediul rural / urban%;
2. Rata șomajului pe vîrstă, sex și mediu rural / urban%;
3. Productivitatea muncii, mii lei;
4.Disparitatea salarială de gen %;
5. Ponderea persoanelor cu dizabilităţi plasate în cîmpul muncii din numărul total de şomeri cu
dizabilităţi înregistraţi;
6. Tinerii care nu lucrează, nu învaţă şi nu se află în programe de formare profesională (NEETs)”.
Această propunere rezidă din faptul, că în cadrul Strategiei sus-menționate este deja stabilită lista
indicatorilor în baza căruia se va efectua monitorizarea . (H.G. 1473 din 30.12.16; Tab.3)
14.2. Subacțiunea 1.3. „Realizarea evaluării intermediare a impactului implementării Strategiei și a
Planului de Acțiuni, modificarea planului de acțiuni după caz” propunem de exclus, deoarece în
capitolul IV al Strategiei naționale de ocupare a forței de muncă 2017-2021 este reflectat modul de
monitorizare și evaluare a implementării acesteia.

14.2. Nu se acceptă.
Aceasta reprezintă o
formulă pentru toate
doc
de
politici
menționate în Pnado.
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15. Domeniul de intervenție: Drepturile copilului
Obiectivul I: Protecția copilului se va expune conform anexei 1 (3 file).
16. Domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor vîrstnice
La Obiectivul I: Asigurarea realizării drepturilor persoanelor vîrstnice în Republica Moldova
Ținta strategică B: Creșterea indicelui calității persoanelor vîrstnice de la 34,5 pînă la 40 puncte5
16.1. La acțiunea 1, subacțiunea 1.4 – col. indicatori se va completa cu următorul conținut: „Numărul
familiilor beneficiare de ajutor social”;
16.2. La acțiunea 2, subacțiunea 2.2. – conținutul „Ajustarea indexării pensiilor” se va substitui cu
conținutul „Asigurarea indexării pensiilor”;
Coloana Indicatori în cadrul subacțiunii date va fi expusă, după cum urmează:
„1. Procedurile de indexare întreprinse;
2. Rata de înlocuire a salariului prin pensia pentru limita de vîrstă”.
17. Domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor cu dizabilități
La Obiectivul I: Asigurarea cadrului legal și de politici în domeniul persoanelor cu dizabilități
Ținta strategică A: Drepturile persoanelor cu dizabilități sunt deplin respectate, protejate și asigurate
17.1. La acțiunea 1 subacțiunea 1.1., coloana ”Buget” se va completa cu cuvintele ”costurile
implementării sunt stabilite în Program”, iar la colana ”Parteneri” de completat cu cuvintele ”Partenerii
de dezvoltare, OHCHR, PNUD, ONG-le”;
17.2. subacțiunea 1.2., coloana ”Instituția responsabilă” se va completa, după cuvîntul ”MMPSF” cu
cuvintele ”APC, APL, ONG”; la coloana ”Termen de realizare” anul ”2021” se va substitui cu cuvîntul
”Anual”, iar colana ”Parteneri” de expus în următoarea redacție ”Partenerii de dezvoltare, OHCHR,
PNUD, ONG-le”;

16.1 Se acceptă
16.2. Se acceptă (de
operat modificările, dar
de discutat cu MSMPS
pentru a concretiza dacă
rămâine și indicatorul 2
actual și de modificat
din 2.2. în 2.1.)

17.1. Se acceptă

17.2. Se acceptă, cu
rezerva că la ”termen de
realizare” se include
anual
pentru
monitorizare, iar 2021
pentru evaluare.

17.3. subacțiunea 1.3., coloana ”Instituția responsabilă” se va completa după cuvîntul ”MMPSF” cu 17.3 Se acceptă
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11.

Compani
a
Naţională
de
Asigurări
în
Medicină

cuvintele ”APC, APL, ONG”; colana ”Parteneri” va fi expusă în următoarea redacție ”Partenerii de
dezvoltare, OHCHR, PNUD, ONG-le”.
17.4. La acțiunea 2 Subacțiunea 2.1., coloana ”Instituția responsabilă” se va completa după cuvîntul
”MMPSF” cu cuvintul ”Guvernul”; coloana ”Buget” de completat cu cuvintele ”costurile
implementării sunt stabilite în Program”, iar colana ”Parteneri” de expus în următoarea redacție:
”Partenerii de dezvoltare, OHCHR, PNUD, ONG-le”.
Domeniul de interventie: Dreptulla sanatate, din Planul de acțiuni partea tabelara
1. La Obiectivul III, Tinta strategica B, actiunea nr.l, subacțiunea nr.1.l. "Modificarea Programului unic
al asigurarii obligatorii de asistența medicala in vederea oferirii contraceptive lor gratuite femeilor din
instituții rezidențiale și regiunile rurale, celor din Transnistria"
urmeaza a fi exc1usa, deoarece tuturor persoanelor asigurate le este garantat pachetul de servicii
medicale prevazut in Programul unic al asigurarii obligatorii de asistenta medicala. De asemenea, in
cadrul asistentei medicale primare de pachetul de servicii medicale prevazut in Programul unic
beneficiaza și persoanele neasigurate. Mai mult ca atat, pct.l4, lit.e) din Programul unic prevede
asigurarea cu contraceptive pentru populatia-tinta: adolescentii sexual-activi, in mod special cei in stare
de vulnerabilitate și de risc, tinerii din grupurile vulnerabile ți de risc, precum și femeile de varsta
fertila din grupurile vulnerabile și de risc, conform revederilor aprobate de Ministerul Sanatatii.
In cazul neacceptarii exc1uderii subactiunii m.l .l., actiunea nr.l, Tinta strategica B, la Obiectivul II,
CNAM solicita completarea Planului de actiuni partea narativa Sectiunea V. Sursele de finantare cu
urmatorul continut: " Mijloacele financiare provenite din fondurile asigurarii obligatorii de asistența
medicala, reprezinta resurse proprii ale instituției medicale, oblinute in temeiul legislației in vigoare,
conform contractelor incheiate cu Compania Naționala de Asigurari in Medicina, in limita mijloacelor
financiare disponibile ".
2. Totodata, reieșind din faptul ca unele actiuni nu tin de competenta CNAM, solicitam exc1uderea
acesteia de la pozitia "Institutia responsabila" de realizarea urmatoarelor actiuni:
2.1. Domeniul de interventie: Nediscriminarea și egalitatea, din Planul de actiuni partea tabelara La
Obiectivul I, Tinta strategica A, actiunea m.ll, subactiunea 11.1 " Elaborarea unui studiu privind caile
de eliminare a barierei de accesare a serviciilor medicale (inclusiv suport psihologic) de catre
persoanele neasigurate, inclusiv P HIV, pre cum și modalitatea accesarii serviciilor medicale pentru

17.4 Se acceptă

1. Nu se acceptă
excluderea,
dar
se
acceptă
operarea
modificărilor din partea
narativă
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13.

cele care locuiesc in localitafi indepartate".
2.2. Domeniul de interventie: Dreptul la sanatate, din Planul de actiuni partea tabelara La Obiectivul I,
Tinta strategica B, actiunea nr.l, subactiunea nr. l.l. "Elaborarea Studiului de analiza a cadrului legal, in
domeniul acordarii asistenței medicale și drepturilor pacienților, intru apararea eficienta a victimelor
erorilor medicale (malpraxis)" și subactiunea nr. l.2 " Elaborarea Raportului privind statistica cazurilor
de malpraxis, analiza cazurilor date, profilul victimelor, aspectelor geografice a incidenfei cazurilor,
domeniilor medicale cu incidenfii miiritii a cazurilor de malpraxis". La Obiectivul VI, Tinta strategic a
B, actiunea 1, subactiunea 1.3 "Includerea valorilor numerice (pentru incidenfa TBC), cu dezagregarea
corespunziitoare (după sex şi statut social) și subactiunea 1.7 "Includerea valorilor numerice (pentru
incidenfa hepatitei), cu dezagregarea corespunziitoare (după sex și statut social).
2.3. Domeniul de interventie: Drepturile persoanelor varstnice, din Planul de actiuni partea tabelara La
Obiectivul I, Tinta strategic a B, actiunea nr.2, subacfiunea nr. 2. 2. ,,Ajustarea indexiirii pensiilor".
1. În partea I (narativă) completarea textului Secțiunii I, Secțiunii III, Secțiunii VI (al. 2, 4)
Se acceptă
Textul a fost redactat

Ministeru
l
Afacerilor
Externe şi
Se acceptă
Integrării 2. În partea II (tabelară) a proiectului PNADO, în întreg textul a înlocui sintagma „minorităţile naţionale” Textul a fost redactat
Europene cu „persoanele aparţinând minorităţilor naţionale”.
Se acceptă
3. Domeniul de intervenţie: Armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale (Obiectivul I/Ținta Textul a fost redactat,
strategică A). A reformula acţiunile 1 şi 3, inclusiv subacţiunile 1.1 şi 3.1, după cum urmează: 1. termenul de reralizare
Semnarea şi ratificarea Protocolului Opţional la Pactul privind drepturile economice, sociale și culturale pentru acțiunea 1 a fost
(Termen de realizare: trimestrul IV 2019, conform art.3, lit.e) din PNA AA 2017-2019); 1.1Promovarea modificat.
acțiunilor aferente semnării şi ratificării Protocolului; 3 Examinarea oportunității acceptării ratificării
amendamentelor la articolul 8 alin. 6 din Convenția Internațională privind Eliminarea Tuturor Formelor
de Discriminare Rasială; 3.1 Elaborarea unui studiu privind oportunitatea acceptării ratificării
amendamentelor la articolul 8 alin 6 din Convenție.
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4. La acelaşi domeniu de intervenţie şi obiectiv, a include suplimentar două acţiuni noi, după cum Se acceptă
urmează: 1. Aderarea la Convenţia privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru Ținta a fost completată
copii şi alţi membri ai familiei (Haga, 23.11.2007); 2. Aderarea la Convenţia privind competenţa, cu 4 acțiuni noi.
legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi
măsurile privind protecţia copiilor (Haga, 19.10.1996; Termen de realizare: 2017-2018; Instituţia
responsabilă: MMPSF şi Parlamentul RM; Indicatori: Lege de aderare adoptată); 3) Semnarea şi
ratificarea Protocolului Opţional la Convenţia cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi
(Instituţia responsabilă: MMPSF; Termen de realizare: 2017-2018; Indicatori: Protocol semnat şi
ratificat); 4) Alinierea legislaţiei naţionale la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale,
potrivit recomandărilor internaţionale adresate RM, inclusiv în cadrul ciclului I şi II al UPR
5. Domeniul de intervenţie: Accesul la justiţie (Obiectivul III/Ținta strategică A). A include o subacţiune Nu se acceptă
nouă (1.3) referitoare la adoptarea şi monitorizarea implementării Foii de parcurs, inclusiv Foaia de parcurs a fost
asigurarea follow-up-ului acesteia, care (odată ce va fi aprobată de Comitetul Naţional anti-trafic) va aprobată
de
către
cuprinde acţiunile prioritare convenite cu comunitatea anti-trafic şi partenerii externi, inclusiv sarcinile Comitetul
național
concrete pentru toate instituţiile responsabile de prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane la antitrafic la data de 4
nivel naţional.
august 2017.

6) Domeniul de intervenţie: Nediscriminarea şi egalitatea (Obiectivul I/Ținta strategică A). La acţiunea Nu se acceptă
7, de introdus subacţiunea 7.2 vizând consolidarea cadrului normativ naţional în vederea eficientizării Eficientizarea
combaterii tuturor formelor de discriminare.
combaterii
tuturor
Argumentare: Acest obiectiv este specificat în Raportul de activitate a Avocatului Poporului pentru formelor
de
anul 2016, decizia CEDO în cauza Genderdoc-M vs. RM şi circa 29 de recomandări (din 209) adresate discriminare este un
RM în cadrul ciclului II al Evaluării Periodice Universale (UPR), care se referă la necesitatea proces care la moment
combaterii discriminării (bazată inclusiv pe criteriul de orientare sexuală), a prejudecăţii şi crimelor în Republica Moldova
de ură.
nu se referă la măsuri
de ordin legislativ ci
mai mult la măsuri de
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informare, sensibilzare,
instruire consolidare a
capacităților,
măsuri
care au fost incluse in
Planul dat
7) Domeniul de intervenţie: Egalitatea de gen şi violenţa în familie (Obiectivul II/Ținta strategică C). A Se acceptă
include o nouă acţiune referitoare la promovarea rolului femeii în asigurarea păcii şi securităţii ca urmare Se completează Ținta
a implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate ONU.
strategică cu o acțiune
nouă cu nr. 2.
8) Domeniul de intervenţie: Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a RM (Obiectivul Se acceptă
II/Ținta strategică D). A revedea instituţia responsabilă pentru elaborarea mecanismului de documentare Textul a fost redactat, la
a locuitorilor din regiunea transnistreană, în baza Hotărârii Guvernului RM nr.314 din 22.05.2017 privind rubrica ”Responsabili”
instituirea Agenţiei Servicii Publice, care comasează ÎS CRIS Registru, Serviciul Starea Civilă (SSC) al în
tot
textul
Ministerului Justiţiei şi alte instituţii.
documentului au fost
înlocuite
autoritățile
care au fuzionat în baza
HG
nr.314
din
22.05.2017 cu sintagma
”Agenția
Servicii
Publice”.
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14.

Ministeru
l
Tehnologi
ei
Informați
ei
și
Comunica
țiilor

1. Obiectivul II: ,,Reducerea numărului de încălcări ale drepturilor omului în regiunea
transnistreană și zonele limitrofe” denumirea compartimentului „Ţinta strategică D: Creşterea
cu 50% a numărului de persoane documentate, persoane care domiciliază în regiunea
transnistreană” de substituit cu „Ţinta strategică D: Creşterea cu 50% a numărului de persoane
domiciliate în regiunea transnistreană care au obținut acte de identitate din Sistemul național de
pașapoarte”.

2. Denumirea acțiunii nr.1 ,,Elaborarea unui mecanism de documentare a locuitorilor din regiunea
transnistreană (naștere, căsătorie, deces, acordarea de cetățenie, etc) de expus în următoarea redacție:
„Dezvoltarea proceselor de eliberare a documentelor de stare civilă, a actelor de identitate, de
determinare a apartenenței sau de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova locuitorilor din stânga
Nistrului”, deoarece un asemenea mecanism de documentare deja există.
Subacțiunea 1.1. de expus în următoarea redacție: „Identificarea carenţelor în procesul de eliberare a
documentelor de stare civilă și a actelor de identitate, precum și perfecţionarea cadrului normativ
existent”.
4.Subacțiunea 1.3. de expus în următoarea redacție: „Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru
eliberarea documentelor de stare civilă şi a actelor de identitate locuitorilor din stânga Nistrului”.

1.1

Se acceptă
Se completează ținta cu
sintagma indicată.
În baza HG nr.314 din
22.05.2017
la
compartimentul
responsabili
va
fi
indicat Agenția Servicii
Publice
Se acceptă.
Acțiunea nr. 1 va fi
expusă astfel:
”Dezvoltarea
proceselor de eliberare
a documentelor de stare
civilă, a actelor de
identitate,
de
determinare
a
apartenenței sau de
dobândire a cetățeniei
Republicii
Moldova
locuitorilor din stânga
Nistrului”,
cu
subacțiunile:
1.1
Identificarea
carenţelor în procesul
de
eliberare
a
documentelor de stare
civilă și a actelor de
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1.2

identitate.
1.2
Perfecţionarea
cadrului
normativ
existent.

3. Ar fi oportun de completat cu o subacțiune nouă, care va stabili activitățile privind mecanismul
1.3 de A se consulta MSMPS
reprezentare de către autoritatea tutelară din Republica Moldova a minorilor plasaţi sub tutelă sau la reavizare
curatelă de autorităţile transnistrene şi a celor care beneficiază de servicii sociale de plasament în
regiunea din stânga Nistrului. La rubrica ,,Instituția responsabilă” de inclus „Ministerul Muncii
Protecției Sociale și Familiei”.
4. În contextul reorganizării ÎS „CRIS „Registru” și a Serviciului Stare Civilă în rubrica ,,Instituția
1.4
Se acceptă
responsabilă” sintagmele „SSC, MTIC, Î.S. „CRIS „Registru” de substituit cu sintagma I.P. „Agenția
1.5
Textul a fost redactat
Servicii Publice” conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22 mai 2017 privind
constituirea Agenției Servicii Publice.
5. Ar fi oportun la acțiunile ce țin de monitorizarea și evaluarea unor documente de politici, să fie Nu se acceptă
revizuiți indicatorii, deoarece aceștia se regăsesc în Planurile de implementare a Strategiilor vizate.
În PNADO au fost
incluși indicatorii de
ipact care în mod
normal trebuie să se
regăsească
și
în
documentele de politici
sectoriale. De fapt
PNADO are rolul unui
document
care
va
îngloba
și
va
monitoriza
eforturile
statului în domeniul
respectării Drepturilor
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Omului și nicidecum a
unui document care să
contravină
documentelor
sectoriale.
15.

Ministeru
l
Afacerilor
Interne

1.Pct.14 al Regulilor de elaborare şi cerinţelor unificate faţă de documentele de politici, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 stipulează că planul trebuie să includă: obiectivele;
acţiunile practice, întreprinse pentru realizarea obiectivelor stabilite; termenele de realizare a acţiunilor;
costurile aferente implementării; responsabilii pentru implementare; indicatorii de progres şi
procedurile de rapoartare şi evaluare. În acest context, considerăm binevenită înlocuirea noţiunilor de
„domeniu de intervenţie” şi „ţinta strategică” cu noţiunile de „obiectiv general” şi „obiectiv specific”.
2.Denumirile autorităţilor în rubrica „instituţia responsabilă”, precum şi în rubrica „parteneri” nu vor fi
abreviate, în corespundere cu pct.6 al circularei Cancelariei de Stat nr.08–19–76 din 05 ianuarie 2017.
În cazul în care responsabilă de implementarea acţiunii se face o subdiviziune a instituţiei, aceasta se va
indica între paranteze;

Nu se acceptă
În cadrul ședințelor
Grupurilor de lucru
pentru
elaborarea
PNADO au fost agreate
noțiunile date.
Se acceptă
Textul a fost redactat

3. La Domeniul de intervenţie „Armonizarea cadrului legal cu standardele internaţionale” Obiectivul Se acceptă
I „Aderarea la instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor omului” Ţinta strategică A Textul a fost redactat
„Cadrul legal naţional complementat cu prevederile/recomandările acceptate de Republica Moldova
în cadrul Evaluării Periodice Universale” acţiunea 1 subacţiunile 1.1 şi 1.2; acţiunea 2 subacţiunea
2.1 Ţinta strategică B „Continuarea procesului de pregătire şi identificare a potenţialului statului
referitor la ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare acţiunea 1 subacţiunea
1.1; Domeniul de intervenţie „Accesul la justiţie” Obiectivul I „Asigurarea accesului la justiţie pentru
toţi justiţiabilii” Ţinta strategică A „Acces la justiţie asigurat pentru toţi justiţiabilii” acţiunea 1
subacţiunea 1.1 considerăm oportun includerea, în rubrica „buget” a sintagmei „în limitele bugetului
alocat” sau „nu necesită acoperire financiară”, deoarece realizarea acestora ţine nemijlocit de atribuţiile
şi competenţele instituţiilor incluse în rubrica „instituţia responsabilă”.
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4. La Domeniul de intervenţie „Accesul la justiţie” Obiectivul I „Asigurarea accesului la justiţie Nu se acceptă
pentru toţi justiţiabilii” Ţinta strategică A „Acces la justiţie asigurat pentru toţi justiţiabilii, Atenția sporită pentru
considerăm imperios necesar acordarea unei atenţii deosebite eforturilor întreprinse pentru dezvoltarea
domeniul dat va fi
sistemului informaţional judecătoresc şi asigurarea corespunderii acestuia la standardele europene. În
acordată
în
noul
condiţiile în care, pe paginile web oficiale ale instanţelor judecătoreşti sunt plasate integral şi în regim
document
de
de acces nerestricţionat, hotărîri judecătoreşti, care conţin un volum impunător de date cu caracter
reformare/dezvoltare a
personal, cum sunt numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, originea, domiciliul, naţionalitatea,
sectorului justiției.
cetăţenia, studiile, informaţii ce se referă la caracteristicele fizice, fiziologice, psihice, economice ale
persoanelor. Acest fapt, în opinia noastră, vine în contradicţie cu prevederile Convenţiei din 28 ianuarie
1981 de la Strassbourg pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu
caracter personal şi prevederilor Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal.
6 La Obiectivul II „Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare a pedepselor
penale Ţinta strategică A „Toate persoanele private de libertate sunt deţinute cu respectarea normelor
naţionale în privinţa persoanelor private de libertate” acţiunea 2 subacţiunea 2 în rubrica „instituţia
responsabilă” se va indica Ministerul Afacerilor Interne, iar Inspectoratul General al Poliţiei, ca
autoritate subordonată acestuia, se va indica între paranteze.
7. La Domeniul de intervenţie „Egalitatea de gen şi Violenţa în familie” Obiectivul I „Prevenirea şi
combaterea violenţei în familie” Ţinta strategică A „Numărul cazurilor de violenţă în familie redus
anual cu 15 %” acţiunea 1 subacţiunea 1.2 propunem includerea, în calitate de instituţii responsabile,
a Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Justiţiei în calitate de coexecutori, deoarece aceste instituţii au
atribuţii în monitorizarea numărului serviciilor sociale acordate de către stat victimelor violenţei în
familie şi a numărului de agresori care au
beneficiat de reabilitare. Mai mult, se impune necesitatea implicării în calitate de actor a
Inspectoratului Naţional de Probaţiune, deoarece autoritatea vizată este o subdiviziune a Ministerului
Justiţiei;

Se acceptă
Textul a fost redactat

Se acceptă
Textul a fost redactat
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8. La Ţinta strategică C „Toate cazurile de hărţuire sexuală (inclusiv la locul de muncă) sînt
declarate, constatate şi investigate prompt şi eficient acţiunea 2 considerăm necesară includerea, în
calitate de prim executor, a Institutului Naţional de Justiţie, aceasta instituţie fiind împuternicită de a
instrui judecători, procurori, avocaţi şi parajurişti.

9 La Domeniul de intervenţie „Dreptul la sănătate” Obiectivul II „Îmbunătăţirea indicelui sănătăţii
copilului în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030” Ţinta strategică A „Pînă în
2021, reducerea mortalităţii neonatale la 6,5 decese la 1.000 născuţi – vii şi a copiilor pînă la 5 ani
pînă la 9 la 1.000 născuţi vii” acţiunea 2 subacţiunea 2.3, considerăm oportun includerea Ministerului
Educaţiei în calitate de instituţie coexecutoare, deoarece autoritatea vizată are atribuţii de educare şi
intervenţie timpurie la copii

Nu se acceptă
Conform
Regulamentului
privind organizarea şi
funcţionarea
Ministerului Afacerilor
Interne, structurii
şi
efectivului-limită
ale
aparatului central al
acestuia,
MAI
coordonează activitatea
instructiv-educativă, a
personalului.
INJ
organizează procesul de
instruire
la propunerea
Nu
se acceptă
și
după
coordonarea
cu
Acțiunea a fost exclusă
instituțiile
conform interesate.
solicitării
MSMPS
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16.

Ministeru
l
Dezvoltăr
ii

10. La Domeniul de intervenţie „Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană”
Obiectivul II „Reducerea numărului de încălcări ale drepturilor omului în regiunea transnistreană şi
zonele limitrofe” Ţinta strategică D „Cresterea cu 50% a numărului de persoane documentate,
persoane care domiciliază în regiunea trasnistreană” acţiunea 1 nu include soluţionarea problemei de
documentare a străinilor care domiciliază în regiunea transnistreană.
În acest context, ţinînd cont
de faptul că, în regiunea transnistreană locuiesc nu numai cetăţeni ai Republicii Moldova, dar şi străini,
sugerăm includerea, în mecanismul de documentare, a prevederii de acordare a dreptului de şedere
străinilor care locuiesc în regiunea respectivă. În acest sens, propunem expunerea acţiunii 1 în
următoarea redacţie: „Elaborarea unui mecanism de documentare a locuitorilor din regiunea
transnistreană (eliberarea actelor de stare civilă, acordarea cetăţeniei, acordarea statutului de apatrid,
acordarea dreptului de şedere străinilor etc.). La compartimentul „instituţia responsabilă”, la toate cele
3 subacţiuni, se va include Ministerul Afacerilor Interne.
12. Republica Moldova este parte la Convenţia privind statutul refugiaţilor (Legea nr. 677 din 23
noiembrie 2001) şi la Convenţia privind statutul apatrizilor (Legea nr. 275 din 27 decembrie 2011).
Aderînd la aceste Convenţii, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a oferi protecţie şi de a
asigura respectarea drepturilor acestor categorii de persoane. Astfel, unul din drepturile garantate
refugiaţilor şi apatrizilor este dreptul la acte de identitate şi călătorie. Republica Moldova, în deplină
măsură, asigură respectarea acestui drept, însă costurile achitate pentru perfectarea actelor de către
aceste categorii de persoane diferă semnificativ de cele percepute de la cetăţenii Republicii Moldova.
Această situaţie contravine prevederilor ambelor Convenţii, care stabilesc că taxele percepute pentru
eliberarea documentelor nu trebuie să depăşească nivelul cel mai scăzut aplicabil paşapoartelor
naţionale. În acest context, în vederea asigurării respectări clauzelor Convenţiilor menţionate, se
propune elaborarea cadrului normativ care va prevedea ajustarea tarifelor pentru perfectarea actelor de
identitate beneficiarilor de protecţie internaţională şi apatrizilor la tarifele pentru confecţionarea şi
eliberarea actelor de identitate cetăţenilor Republicii Moldova.

Nu se acceptă
Acțiunea nr. 1 va fi
expusă
conform
solicitării MTIC, la
capitolul responsabili
va fi indicată Agenția
Servicii Publice

1. Ministerul consideră oportun de a completa compartimentul ,,Domeniul de intervenție: Drepturile
persoanelor cu dezabilități, Obiectivul I: Asigurarea cadrului legal și de politici în domeniul
drepturilor persoanelor cu dezabilități, Ținta strategică A: Drepturile persoanelor cu dezabilități sânt
13. Astfel, sugerăm completarea Domeniului de intervenţie „Nediscriminarea şi egalitatea”
deplin respectate, protejate și asigurate ” (Partea II a documentului, pag.49) cu trei noi subacțiuni: 1.4,
Obiectivul I Protejarea împotriva discriminări asigurată Ţinta strategică A „Distanţa socială medie
faţă de reprezentanţii grupurilor vulnerabile şi marginalizate din RM redusă de la 2.8 puncte IDS la 1
puncte” cu încă o acţiune, care va avea următorul conţinut:
Nr Acţiuni
Subacţiuni
Instituţia
Perten Termen Indicatori Buget
responsabil eri
de

Se acceptă
Ținta strategică a fost
completată după cum se
solicită

Nu se acceptă.
În prezent Agenția
Servicii
Publice
elaborează proiectul de
revizuire
a
metodologiei de calcul
a
taxelor
pentru
eliberarea actelor de
identitate și de stare
civilă.
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17.

Regionale
și
Construcț
iilor
Ministeru
l
Tineretul
ui
și
Sportului

1.5, 1.6 conform anexei. Reieșind din cele expuse, vom asigura executarea și implementarea Resposabil de realizarea
obiectivelor stabilite în PNADO III pentru anii 2017-2021, la compartimentul unde este responsabil cațiunii va fi indicat
Ministerul.
Ministerul Economiei și
Infrastructurii
La partea a II-a a proiectului nominalizat, domeniul de intervenție ,,Drepturile persoanelor tinere”, Nu se acceptă
1. Obiectivul I: ,,Asigurarea realizării drepturilor persoanelor tinere în Republica Moldova”: 1.1. la Monitorizarea Gradului
acțiunea 1 ,,Implementarea politicii statului în domeniul dezvoltării sectorului tineretului”, subacțiunea de implementare se va
1.1. ,,Monitorizarea și evaluarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a face cel puțin anual.
Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia”, propunem următoarele:1.2. la rubrica ,,Termen de Astfel datele privind
realizare”, anul 2017 să fie înlocuit cu anul 2021;
realizarea
actiunilor
trebuie
sa
fie
disponibile cel putin in
fiecare an și nicidecum
doar la un un dupu
finalizarea
implementării.
1.3. la rubrica ,,Indicatori” (responsabil fiind indicat doar Ministerul Tineretului și Sportului) propunem Se acceptă
de a exclude indicatorii cu nr.1, 5, 6, 8, 9, 11, 12 și 13, deoarece acești indicatori țin de Ministerul Se va completa rubrica
Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației și alte ministere. În acest context, propunem responsabililor
cu
ca indicatorii respectivi să fie divizați, conform competențelor instituționale. Totodată, la indicatorul cu instituțiile MECC și
nr.4, cuvîntul ,,consolidată” se va înlocui prin cuvîntul ,,creată”.
MSMPS.

2. La Obiectivul II: ,,Stimularea politicilor ce fac posibilă reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor Se acceptă parțial prin
prin oferirea oportunităților pentru tineri de a avea un loc de muncă”, la subacțiunile 1.1., 2.1. și 2.2., includerea MSMPS în
de la rubrica ,,Instituția responsabilă” propunem de a exclude ,,MTS” și se va include la rubrica calitate de coexecutor
,,Parteneri”, fiindcă reieșind din competențele instituționale, responsabili de
realizarea acestora rămîne a fi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Educației,
dar Ministerul Tineretului și Sportului va contribui la realizarea Obiectivului nominalizat, în calitate de
partener.
AUTORITĂŢILE DIN SUBORDINEA MJ
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1.

Consiliul
Național
pentru
Asistență
Juridică
Garantat
ă de Stat

1. Referitor la Domeniul de intervenție: Accesul la justiție, Obiectiv I: Asigurarea accesului la Se acceptă
justiție pentru toți justițiabilii, propunem redenumirea țintei strategice B din ”Asistență juridică Textul a fost redactat
garantată de stat acordată beneficiarilor” în ”Facilitarea accesului la asistența juridică
garantată de stat”. În continuare la acest Obiectiv și aceiași țintă strategică, propunem
redenumirea primei acțiuni din „Consolidarea capacităților Oficiilor Teritoriale de acordare a
asistenței juridice garantate de stat” în „Abilitarea juridică a populației” cu adăugarea
subacţiunilor sale: 1.1. Extinderea rețelei de parajuriști în localitațile rurale și urbane anual
cu 10 unități; 1.2. Instruirea parajuriștilor.
Se acceptă
2. Deasemenea, propunem excluderea subacțiunii 1.1 „Evaluarea necesităţilor Oficiilor teritoriale Subacțiunea a fost
de acordare a asistenţei juridice garantată de stat”. Considerăm a fi irelevantă această exclusă
subacțiune, deoarece un asemenea studiu a fost efectuat în anul 2013, fiind formulate și
propuneri concrete, care până în prezent nu au fost realizate pe deplin, unele din ele fiind
examinate la moment de Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor. Prin urmare, nu se relevă
necesitatea unei asemenea evaluări.
3. Subacțiunea 1.2 „Asigurarea calităţii Asistenţei Juridice Garantate de Stat” propunem a fi Se acceptă
modificată ca acțiunea 2, având la bază mai multe subacțiuni: 2.1 Monitorizarea internă și Textul a fost redactat
externă a calității serviciilor de asistență juridică calificată agarantată de stat acordată de
către avocați; 2.2 Elaborarea suportului metodologic pentru avocați sub formă de ghiduri
practice și standarde minime de calitate ale activității avocaților pe anumite categorii de
cauze; 2.3 Instruirea avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat.
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4. Propunem subacțiunea 1.2 „Asigurarea calităţii Asistenţei Juridice Garantate de Stat” a fi substituită Se acceptă
după cum urmează „Instruirea inițială și continuă a parajuriștilor”. La rubrica buget vom indica Textul a fost redactat
178,2 mii lei, instruirea a 42 parajurişti pe parcursul a 4 ani (începând cu anul 2018).
3.2. Se propune a fi renumerotată subacțiunea din 1.3 în subacțiunea 1.1 și redenumită după cum
urmează: „Extinderea rețelei de parajuriști în localitațile rurale și urbane anual cu 10 unități”.
Propunem că această subacțiune să fie realizată pe întreg termen de desfășurarea a Planului Național de
acțiuni în domeniul drepturilor omului începând cu anul 2018 - 2021. Bugetul total pentru această
subacțiune va constitui 6 724,5 mii lei (extinderea cu câte 10 parajurişti în fiecare an, începând cu anul
2018). Ca parteneri ai acestei acțiuni propunem a fi incluși și Fundația Soros-Moldova. Indicatorul
numărul doi al acestei subacțiuni se propune a fi modificat din „Numărul parajuiștilor instruiți pentru
acordarea asistenței juridice” în „Numărul de beneficiari ai asistenței juridice primare oferite de
către parajuriști”.
5.Referitor la subacțiunea 1.4 „Crearea și susținerea unei rețele de parajuriști în UTA Găgăuzia”, se Se acceptă
propune a fi exclusă. CNAJGS nu a facut o asemenea propunere, or la moment avem o rețea Acțiunea va fi exclusă
funcțională de 42 de parajuriști, dintre care 5 parajuriști activează în raza Oficiului teritorial Comrat, iar
3 dintre ei activează în raioanele din UTA Gagăuzia. Majorarea numărului de parajuriști, inclusiv în
localitățile din UTA Găgăuzia se poate produce prin realizarea subacțiunii 1.1 ,,Extinderea rețelei de
parajuriști”. CNAJGS nu are competenţa de a crea două rețele paralele de parajuriști și nici nu și-a
propus vreodată un asemenea scop. Este cunoscută doar intenția autorităților din UTA Găgăuzia de a
adopta o proprie lege privind parajuriștii, dar această intenție nu a fost niciodată formulată oficial către
CNAJGS sau alte autorități. În cazul în care ar exista o asemenea inițiativă, aceasta nu poate depăși
cadrul legal național existent și nu ar fi corect ca instituția responsabilă sa fie CNAJGS.
6. La acţiunea 2 „Asigurarea calităţii Asistenţei Juridice Garantate de Stat”, subacţiunea 2.1 Se acceptă
“Monitorizarea internă și externă a calității serviciilor de asistență juridică calificată agarantată de Rubrica buget a fost
stat acordată de către avocați”, la rubrica buget propunem a fi indicat 783,6 mii lei (constituind suma
completata
pe parcursul a 4 ani, începând cu anul 2018). La subacţiunea 2.3 „Instruirea avocaților care acordă
asistență juridică garantată de stat, la buget se va indica 748,0 mii lei” (constituind suma pe parcursul
a 4 ani, începând cu anul 2018).
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7. Acțiunile 2 și 3 „Facilitarea accesului la justiție pentru persoanele cu dizabilități mintale” și Se acceptă
„Facilitarea accesului la justiție solicitanților de azil și refugiaților” propunem a fi excluse. Acțiunea va fi exclusă
Raționamentul excluderii acestor acțiuni este că, asemenea acțiuni au avut loc și vor avea loc în viitor
fără a fi necesar de inclus într-un asemenea document. Nu vedem rostul de a fi inclus ceva ce se
produce de la sine anual. Cu atât mai mult că aceaste acțiuni se vor reflecta în acțiunea 2 nou-propusă.
Deasemenea, pe aceaste acțiuni CNAJGS ține lista avocaților specializați pe aceste 2 domenii, la care
avocații au posibilitatea cu prioritate să preia dosare pe asemenea cauze și să participe la instruiri pe
tematicile indicate.
8.La acțiunea 4 „Asigurarea suportului juridic calificat victimelor infracțiunilor” și anume, la Se acceptă parțial
subacțiunea 4.1 „Evaluarea necesităților de suport juridic victimelor infracțiunilor”, propunem: CNAJGS va fi inclus ca
excluderea instituţiei CNAJGS din lista instituțiilor responsabile și substituirea cu Ministerul Justiției și
co-executor
plasarea în rubrica parteneri.
9.Cu referire la Domeniul de intervenție: Nediscriminare și egalitate, Obiectivul I: Protejarea împotriva Se acceptă
discriminării asigurată, Ținta strategică A: Distanța socială medie față de reprezentanții grupurilor Textul a fost redactat
vulnerabile și marginalizate din Republica Moldova, Acțiunea 5: Facilitarea accesului la servicii de
suport în procesul de revendicare a drepturilor încălcate și subacțiunea 5.1. Crearea şi publicarea
listelor avocaților specializați în acordarea asistenței juridice garantate de stat pe cauze de discriminare,
propunem a fi reformulat indicatorul 2 și anume din „Listele și categoriile de cauze create” în „Lista
avocaților specializați creată și aprobată”, deoarece categoriile de cauze nu pot fi create, iar numărul
de avocați poate fi dedus din listă.

La Subacţiunea 1.1. „Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare a Nu se acceptă
Departam
Serviciului Penitenciar din Republica Moldova (2016-2020)” a domeniului de intervenţie: Accesul la
entul
justiţie, Obiectivul II: Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare a pedepselor
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penale, Ţinta strategică A: Toate personale private de libertate sunt deţinute cu respectarea normelor
naţionale în privinţa personaleor private de libertate, de reformulat în modul următor: „Alocarea
mijloacelor financiare necesare implementării Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar din
Republica Moldova (2016-2020)”, desemnînd în calitate de instituţii responsabile Ministerul Finanţelor
şi Ministerul Justiţiei. La rubrica indicatori a aceleiași subacțiuni de inclus un indicator nou „1.
Ponderea mijloacelor financiare alocate în raport cu necesităţile estimate”, cu modificarea
corespunzătoare a numerelor de ordine.
În sensul argumentării propunerilor înaintate, informăm că fără un suport financiar de
aproximativ 1.803.116.09 mii lei, nu poate fi realizată dezvoltarea corespunzătoare a capacităților
sistemului penitenciar, necesare îndeplinirii sarcinilor sale.
Prin urmare, neintervenția în privinţa soluționării problemelor grave cu care ne confruntăm (condiţii
inadecvate de detenţie, suprapopularea penitenciarelor, violenţa între deţinuţi, asitenţa medicală
necorespunzătoare, etc.), persistă riscul sporit ca acestea să fie condamnate de către Curtea Europeană
pentru Drepturile Omului, cu impunerea Republicii Moldova de achita prejudicii pentru că s-a admis
lezarea drepturilor persoanelor private de libertate.
Utilizînd exemplul SUA, unde bolnavii de diabet zaharat au prinse la mînă cîte o brățară care indică A se consulta MSMPS
faptul că persoana în cauză are o asemenea problemă de sănătate, ar fi oportun implementarea acestui la reavizare.
concept și în Republica Moldova. Aceasta ar duce la depistarea promtă a cauzei ce provoacă starea
inadecvată a persoanei și acordarea primului ajutor adecvat și necesar.
1. La domeniul de intervenţie: Accesul la justiţie se propune pentru modificare conţinutul la ţinta Se acceptă
strategică B de la obiectivul II cu următorul conţinut:
Au
fost
“Ţinta strategică B. Asigurarea executării pedepselor penale alternative la detenţie”
indicatorii
Propunerile de modificare şi completare asupra indicatorilor.
2. La domeniul de intervenţie: Drepturile copilului, obiectivul II, ţinta strategică A, acţiunea 7, se Se acceptă
propun modificările şi completărilea indicatorilor:
Au
fost
indicatorii

redactați

redactați

INSTITUŢIILE PUBLICE
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1.

Procuratu
ra
Generală

1. Totodată, considerăm necesar de a completa proiectul Hotărârii Parlamentului cu prevederi
Nu se acceptă
referitor la statutul Naţional pentru Drepturile Omului şi a Secretariatului permanent,
Delimitările
și
componenţă, precum şi la competenţă, or este necesar de a delimita activitatea acestui Consiliu determinarea atribuțiile
de competenţa altor Consilii existente: anti-tortură, anti-trafic, protecţia drepturilor copilului.
si
competenței
Secretariatului
permanent
vor
fi
operate
în
actul
normativ
privind
activitatea acestuia.
Se acceptă
2. La Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021
Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie Obiectivul I: Asigurarea accesului la justiţie pentru toţi
justiţiabilii. Ţinta strategică B: Asistenţă juridică garantată de stat acordată beneficiarilor la subacţiunea
4.1. Evaluarea necesităților de suport juridic victimelor infracțiunilor (studiu realizat) - de exclus
Procuratura Generală din instituţia responsabilă de executarea acestei măsuri, deoarece nu ţine de
competenţa Procuraturii.
3.Domeniul de intervenţie: Egalitatea de gen și Violența în familie Obiectivul I: Prevenirea și
combaterea violenței violenței în familie la subacţiunea 1.2. Monitorizarea și evaluarea implementării
SNPVF , de inclus şi Procuratura Generală ca instituţie co-responsabilă.

Se acceptă
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4. Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie. Obiectivul III: Realizarea politicii naţionale de
prevenire şi combatere a traficului de ființe umane, Ţinta strategică B: Funcţionarea eficientă a
Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale
traficului de ființe umane (SNR) în proporţie de 100% la orice nivel de administraţie publică
4.1. subacţiunea 1.1 se referă la fortificarea capacităţilor Centrului pentru combaterea traficului de
persoane al INI al IGP al MAI şi nu poate avea impact direct asupra funcţionării mai eficiente a
Sistemului naţional de referire, care este format din diverse instituţii cu atribuţii de asistenţă şi protecţie
a victimelor. În acest context, considerăm oportun de a include la acest compartiment acţiuni care ar
avea menirea de implementare a Legii 137 din 29.07.2016 cu privire la reabilitarea victimelor
infracţiunilor”.
4.2. la acţiunea 2 şi subacţiunea 2.1 considerăm că seminarele urmează a fi organizate cu participarea
echipelor comune de procurori, poliţişti şi judecători, ar tematica ar trebui să se refere la subiecţii
Sistemului Naţional de Referire şi la modul cum reprezentanţii organelor de drept trebuie să refere
victimele traficului de fiinţe umane pentru a le asigura asistenţă eficace şi protecţie efectivă. Tematica
instrurii indicată la pct.2.1 nu ar avea impact asupra eficientizării Sistemului Naţional de Referire.
4.3. Menţionăm că pe lângă instruirile pentru reprezentanţii organelor de drept este necesar de a
organiza instruiri şi pentu asistenţii social şi alte categorii de funcţionari, care au atibuţii de acordare a
asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de fiinţe umane.
4.4. La elaborarea acţiunilor şi subacţiunilor, pentru eficientizarea Sistemului Naţional de Referire ar
trebui implicat mai activ Ministerul Muncii, protecţiei Sociale şi Familiei, responsabil de elaborarea şi
implementarea politicilor sociale în acest domeniu.

Se acceptă, au fost
operate
modificările
respective în plan,
ținînduse cont și de
propunerile din partea
Centrului Internațional
„La Strada”

5. La Domeniul de intervenție:Drepturile copilului, Obiectivul II: Consolidarea sistemului de justiție
juvenilă. Ţinta strategică A: Rata diminuată la maxim a minorilor aflați în detenție şi numărul sporit al
copiilor care au săvârşit infracţiuni implicaţi în programe special de reeducare: Acţiunile şi subacţiunile
din acest compartiment trebuie să fie coroborate şi să cuprindă măsurile, incluse în alte documente de
politici în domeniul protecţiei copilului, cum ar fi:
5.1. Strategia pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 şi Planul de acţiuni pentru anii 2016-2020
privind implementarea Strategiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 835/04.07.2016. Obiectivul

Nu se acceptă
Acțiunile care se
propun se conțin în
Strategia
pentru
protectia
copilului
pentru anii 2014-2020,
astfel nu este necesar
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special: prevenirea violenţei, neglijării şi exploatării copiilor prevede asemenea măsuri ca:
•
elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de suport
psihopedagogic pentru copiii cu probleme de comportament;
•
elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de plasament pentru
copiii cu devieri de comportament, copiii care au comis infracţiuni;
•
elaborarea cadrului normativ privind organizarea şi funcţionarea Serviciului pentru copiii
străzii;
Mai mult decât atât, PNADO ar trebui să prevadă acţiuni şi indici de implementare a cadrului normativ
enunţat.(Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Planului naţional de
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în
perioada 2017–2019 - CAPITOLUL 27. Cooperarea în domeniul protecţiei şi al promovării drepturilor
copilului.)
5.2. acţiunea 4 şi subacţiunea 4.1. propunem să fie ajustată la măsura 138(b) L1 din Planul naţional de
acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în
perioada 2017–2019 - îmbunătățirea procedurilor de cercetare şi de soluţionare a cauzelor copiilor
aflaţi în conflict cu legea sub vîrsta răspunderii penale, inclusiv privind aplicarea unor măsuri cu
caracter educaţional, conform standardelor europene şi internaţionale privind protecţia copiluluiProiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative adoptat.
5.3. La fel, Obiectivul II propunem să fie completat şi cu acţiunea- reglementarea statutului
pedagogului/psihologului în cadrul procesului penal şi subacţiunea - asigurarea participării
psihologului sau pedagogului la investigarea şi examinarea cauzelor privind minorii; încheierea
acordurilor în vederea desemnării specialiştilor pentru participare în cauzele privind minorii, coresponsabili - Ministerul Justitiei, Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Ministerul
Educatiei.

repetarea acestora in
PNADO.
Domeniul
va
fi
reformat în redacția
propusă de MSMPS
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2.

Institutul 1.La Obiectivul III. Realizarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane,
propunem reformularea sub-acţiunii nr. 2.1. care se referă la organizarea instruirilor pentru judecători şi
Naţional
al Justiţiei procurori privind prevederile legale internaţionale şi naţionale referitoare la violenţa în bază de gen. În
varianta actuală, sub-acţiunea enunţată şi acţiunea din care aceasta face parte (acţiunea 2. Instruirea
obligatorie orientată pe aspectele de gen pentru judecători, procurori, poliţişti şi alţi angajaţi ai
organelor de drept privind prevederile legale referitoare la traficul de fiinţe umane) se referă la două
concepte diferite: violenţă în bază de gen şi trafic de fiinţe umane. Astfel, este necesară ajustarea
conţinutului sub-acţiunii în cauză la cadrul acţiunii nr. 2., cu luarea în considerare în special a faptului
că acestea se regăsesc în compartimentul orientat pe prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe
umane.
2.De asemenea, la Obiectivul I. Protejarea împotriva discriminării asigurată, considerăm necesară
reformularea sub-acţiunii nr. 8.1. Elaborarea curriculei pe domeniul crimelor motivate de prejudecată,
dispreţ sau ură şi introducerea acesteia în programele de instruire iniţială şi continuă ale actorilor vizaţi.
Propunem modificarea conţinutului sub-acţiunii respective după cum urmează: “Includerea în planurile
de formare, după modificarea cadrului normativ relevant, a tematicilor privind particularităţile
investigării şi examinării crimelor motivate de prejudecată, dispreţ sau ură” (cu excluderea sintagmei
“curriculum elaborat” din rubrica Indicatori). Cu privire la termenul de realizare, atragem atenţia că
demararea implementării acestei sub-acţiuni este condiţionată de modificarea legislaţiei penale şi
contravenţionale în sensul introducerii motivului de prejudecată, dispreţ sau ură pentru comiterea
infracţiunilor şi contravenţiilor.

Se acceptă
Textul a fost redactat

Se acceptă
Acțiunea
va
fi
reformulată în redacția
propusă, Indicatorul va
fi expus in felul
următor:
”Tematică
inclusă în planurile de
formare.
Termenul de realizare
va fi 2018-2019.

3.În egală măsură, propunem reformularea sub-acţiunii nr. 2.2. ce vizează elaborarea curriculumului şi
Se acceptă
introducerea subiectelor definitorii şi delimitatoare ale infracţiunilor de hărţuire sexuală, în felul Acțiunea
va
fi
următor: “Includerea în planurile de formare a tematicilor referitoare la particularităţile investigării şi reformulată în redacția
examinării infracţiunilor privind viaţa sexuală” (Obiectivul I. Prevenirea şi combaterea violenţei în propusă
familie). În acest caz, termenul de realizare al acestei acţiuni poate fi 2017-2018, iar rubrica Indicatori
va cuprinde doar sintagma “Tematică abordată în programele de instruire”.
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4.La Obiectivul II. Consolidarea sistemului de justiţie juvenilă, pentru sub-acţiunea nr. 1.2 privind
Se acceptă
instruirea iniţială şi continuă a judecătorilor şi procurorilor privind examinarea cauzelor cu implicarea
Termenul
minorilor, propunem stabilirea termenului de realizare 2017-2021.
modificat
3.

1.La domeniul de intervenție privind accesul la justiție, obiectivul I, ținta strategică A, subacțiunea 2.4.,
Oficiul
Avocatulu propunem introducerea unui indicator suplimentar cu următoarea formulare: ”mecanism de comunicare
creat”.
i
Poporului
2.În continuare, la acțiunea 3.1. la fel propunem introducerea unui indicator suplimentar cu următorul
text: ”criteriile privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități stabilite și aprobate”.

va

fi

Se acceptă

Nu se acceptă
Redacția propusă de
MDRC înglobează toți
indicatorii
relevanți
conceptului
de
accesibilitate
3.Totodată, propunem excluderea 3.2., deoarece practic repetă acțiunea 3.1.
Se acceptă
Acțiunea va fi exclusă
4.La același domeniu de intervenție, obiectiv I, ținta strategică B, recomandăm revizuirea indicatorilor
Nu se acceptă
de realizare a subacțiunii 1.2., deoarece actualii indicatori nu reflectă în ce măsură a fost asigurată
Acțiunea
a
fost
calitatea Asistenței Juridice Garantate de Stat. Propunem introducerea următorului indicator: ”studiu de exclusă la propunerea
evaluare a calității Asistenței Juridice Garantate de stat realizat”.
CNAJGS
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5. Obiectivul III prevede realizarea politicii naționale de prevenire și combatere a traficului de ființe
umane. Astfel, considerăm că acest obiectiv nu se încadrează în domeniul de intervenție privind
accesul la justiție, și trebuie să se regăsească ca domeniu de intervenție separat.
6. Tot la acest obiectiv, ținta A, la indicatorii pentru subacțiunea 1.2. considerăm că este important să
fie introdus ca indicator și rapoartele internaționale relevante pentru evoluția situației privind traficul
de persoane în Republica Moldova, cu scopul de a reflecta cît mai obiectiv impactul documentului de
politici.
7. În continuare, obiectivul IV prevede Consolidarea Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor
Omului. Dat fiind faptul că Instituțiile Naționale de Protecție a Drepturilor Omului sunt mecanisme
extrajudiciare de protecție a drepturilor omului, considerăm că este foarte important ca acest subiect să
se regăsească în PNADO ca domeniu de intervenție distinct, și nu la domeniul de intervenție care
vizează accesul la justiție. În același context, la subacțiunea 1.3 de la ținta strategică A, considerăm că
prima instituție responsabilă de realizarea subacțiunii trebuie să fie Guvernul și nu Oficiul Avocatului
Poporului.
8. Din formularea acțiunii 2 de la obiectivul IV, ținta A, nu este clar care este intenția referitor la
formalizarea și instituționalizarea Ombudsmanului în psihiatrie cu asigurarea unui mandat independent.
Acțiunea trebuie reformulată astfel ca să înțelegem dacă este vorba despre crearea unui mandat în
cadrul Oficiului Avocatului Poporului sau este vorba despre o instituție total diferită și independentă.
Această specificare este foarte importantă deoarece dacă se referă la o instituție total diferită de Oficiul
Avocatului Poporului atunci acțiunea respectivă trebuie să se regăsească la domeniul de intervenție
privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, pentru că nu are tangență cu Instituția Națională
de Protecție a Drepturilor Omului. Dacă totuși autorul se referă la crearea unui mandat suplimentar în
cadrul OAP, atunci se impun acțiuni care mai întîi ar trebui să stabilească dacă este necesar sau nu o
astfel de măsură, în special în contextul reformării recente a Instituției Naționale de Protecție a
Drepturilor Omului, care a fost realizată odată cu adoptarea Legii 52 din 03.04.2014 cu privire la
Avocatul Poporului (Ombudsman), și prin care a fost redus numărul Ombudsmanilor de la 4 la 2.
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10. La domeniul de intervenție privind transparenţa, accesul la informaţie şi libertatea de exprimare şi
asociere, obiectivul II, ținta strategică A, acțiunea 2, considerăm necesar să fie introdusă subacțiunea cu
următorul text: ”Elaborarea proiectului de Lege și consultarea acestuia cu societatea civilă”.

Nu se acceptă
Din textul actiunii e clar
ca va fi un proiect de
lege, iar consultarea
este
o
procedura
obligatorie de urmat in
procesul de creatie
legislativa.

11. Tot în acest context, considerăm că textul acțiunii 4 trebuie să fie revizuit deoarece nu este clar cui
vor fi furnizate datele despre gestionarea paginilor web, și unde acestea vor fi amplasate pentru a fi
actualizate periodic.

12. În continuare, la acțiunea 6 propunem includerea subacțiunii cu următorul text: ”Elaborarea
proiectului de modificarea și consultarea publică a acestuia”.

13. La domeniul de intervenție privind drepturile copilului, obiectivul II, ținta strategică A,
subacțiunea 5.1., propunem excluderea Ombudsmanului pentru drepturile copilului deoarece acțiunile
din PNADO trebuie să fie asumate și realizate de către autoritățile guvernamentale, iar Ombudsmanul
asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice
conform prevederilor art. 1 din Legea 52 din 03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului
(Ombudsman). Prin urmare, autoritățile trebuie să asigure mecanismele de protecție a drepturilor
minorilor în detenție, iar Ombudsmanul să supravegheze buna lor funcționare.

Nu se acceptă
Din textul actiunii este
clar ca va fi un proiect
de lege, iar consultarea
este
o
procedura
obligatorie de urmat in
procesul de creatie
legislativa.
Nu se acceptă
Actiunea se refera la
expres
monitorizarea
institutiilor de detentie
de catre OAP.
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14. La fel, și la subacțiunea 5.3., mecanismul de plîngeri trebuie să fie funcțional și să asigure Se acceptă
confidențialitatea plîngerilor care pot fi transmise în adresa autorităților competente, precum Textul va fi redactat
procuratura, privind pretinsele abuzuri comise împotriva minorilor din detenție.
prin plasarea OAP la
compartimentul
”Parteneri”
15. Atragem atenția că nu se regăsesc acțiuni privind prevenirea delincvenței juvenile, iar acțiunile Nu se acceptă
propuse pentru consolidarea sistemului de justiție juvenilă ar trebui să fie realizate prin prisma Normele Nu
este
clară
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate, Principiile Naţiunilor Unite propunerea
pentru prevenirea delincvenţei juvenile (cunoscute și ca Principiile de la Riyadh), Ansamblul regulilor
minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (cunoscute și ca Regulile
de la Beijing).
16. La domeniul de intervenţie privind drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale, etnice,
religioase şi lingvistice nu se regăsesc acțiuni prin care să fie elaborat și implementat un mecanism care
să asigure studierea limbii materne de către minorități, astfel ca acestea să își consolideze identitatea
culturală, dar și pentru studierea limbii de stat pentru a facilitatea integrarea lor în societate.

Nu se acceptă
Măsurile
date
se
regăsesc în Planul de
acțiuni
pentru
implementarea
Strategiei
de
consolidare a relatiilor
interetnice (2017-2027)
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17. În partea ce ține de domeniul de intervenţie referitor la respectarea drepturilor omului în regiunea
transnistreană, solicităm excluderea Oficiului Avocatului Poporului din rîndul instituțiilor responsabile
de realizarea acțiunilor, și includerea la rubrica ”parteneri”, cu excepția subacțiunilor 1.1. de la
obiectivul II, ținta strategică A, și subacțiunii 1.2. de la obiectivul II, ținta strategică B.

Se acceptă
Textul va fi redactat
prin plasarea OAP la
compartimentul
”Parteneri”

18. Am constatat că nu este abordat drept domeniul de intervenție separat subiectul referitor la tortură,
tratamente inumane și degradante, deși există un număr destul de mare de recomandări din partea
organismelor internaționale din domeniul drepturilor omului, cele mai recente fiind recomandările
Consiliului ONU pentru Drepturile Omului înaintate în cadrul procesului de Evaluare Periodică
Universală.
4.

Consiliul
pentru
prevenire
a
şi
eliminare
a
discrimin
ării
şi
asigurare
a
egalităţii

Se acceptă
1. Domeniul de intervenție : asigurarea accesului la justiție și consolidarea Instituțiilor Naționale
Se expune textul în
de Protecție a drepturilor Omului Obiectivul IV: Consolidarea Instituțiilor naționale de Protecție
a drepturilor Omului Ținta strategică C: Accesibilitatea serviciilor Consiliului pentru prevenirea redacția propusă
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru toate persoanele
1.1. Dat fiind faptul că Acţiunea 1. Asigurarea funcționalității Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității în vederea asigurării unei protecții efective victimelor
discriminării și Acțiunea 3. Revizuirea cadrului normativ care reglementează activitatea şi competenţe
CPEDAE în baza recomandărilor oferite în studiile realizate/existente au ca obiect cadrul normativ
care reglementează domeniul nediscriminării și activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea
discriminării și asigurarea egalității, Consiliul vine cu propunerea de a le comasa, ramânâd doar
Acţiunea 1. Asigurarea funcționalității Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității în vederea asigurării unei protecții efective victimelor discriminării, Subacțiunea
1.1.având următorul text: Amendarea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii discriminării
în vederea consolidării acestuia privind mandatul membrilor, activitatea și competențele de investigare
și sancționare ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.
1.2. Odată cu acordarea la sfârsitul lui iunie 2017 a unui nou sediu Consiliului, venim cu propunerea de
a modifica subacțiunea 2.2. în vederea accesibilizării acestuia necesităților persoanelor cu dizabilități și
adaptării necesităților minime de securitate și sănătate la locul de muncă.
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2. Domeniul de intervenție: Nediscriminarea și egalitatea Obiectivul I: Protecția împotriva
discriminării asigurată
2.1. Cât privește ținta strategică stabilită, Consiliul ține să menționeze că nu poate fi redusă distanța
socială medie de 2.8 puncte, poate fi redusă doar distanța socială față de anumite grup vulnerabil sau
marginalizat concret (de exemplu persoane care trăiesc cu HIV, LGBT, persoane cu dizabilități
mintale). Din considerentele expuse, Consiliul vine cu propunerea de a redefini ținta strategică astfel:
Creșterea nivelului de acceptare a grupurilor vulnerabile și marginalizate din Republica
Moldova.

Se acceptă
Ținta se modifică

2.2. La Acțiunea 1. Sensibilizarea publicului larg, autorităților publice cu privire la stereotipurile
existente în societate față de persoanele din grupurile vulnerabile și marginalizate, Subacțiunea 1.2.
Elaborarea studiului de percepţie faţă de grupurile vulnerabile şi marginalizate drept instituție
responsabilă de pus CPEDAE, buget: 400000 de lei, parteneri: OHCHR, UNDP, CoE.

Se acceptă
Textul va fi completat

2.3. La Subacțiunea 1.3. Popularizarea deciziilor Consiliului pentru Prevenirea Discriminării și
Asigurarea Egalității, dar și a cauzelor contravenționale și penale bazate pe motive de prejudecată la
indicatori de pus: 1. Numărul emisiunilor TV, numărul aparițiilor în presă, prezentărilor publice.

Se acceptă
Textul va fi completat

2.4. Includerea CPEDAE în calitate de partener la: Acțiunea 5. Facilitarea accesului la servicii de
suport în procesul de revendicare a drepturilor încălcate, Subacțiunea 5.2. Instruirea avocaților care
acordă asistență juridică garantată de stat în domeniul egalității și nediscriminării și 5.3. Instruirea
mediatorilor comunitari în domeniul egalității și nediscriminării .

Se acceptă
Textul va fi completat

2.5. La Subacțiunea 8.3. Instruirea actorilor vizați privind aplicarea legislației penale și
contravenționale în domeniul crimelor motivate de prejudecată, dispreț sau ură excluderea CPEDAE de
la rubrica Instituție responsabilă și plasarea la rubrica Parteneri.

Se acceptă
Textul va fi redactat
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2.6. În tot textul Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului de utilizat formula de
abrevierea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității: CPEDAE.
5.

Centrul
Naţional
pentru
protecţia
Datelor
cu
Caracter
Personal

Se acceptă
Textul va fi redactat

Nu se acceptă
Modalitatea
de
numerotare
a
fost
agreată
în
cadrul
sedințelor grupurilor de
lucru
Se acceptă, a fost
2.Cu referire la subacțiunea 2.2, acțiunea 2, ținta strategică C, obiectivul IV (consolidarea instituțiilor formulată o subacțiune
naționale de protecție a drepturilor omului) din PNADO, propunem reformularea acesteia, imediat după separată, după cum
cuvintele „…dizabilității și” cu următoarele: ”sediul/birourile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu urmează:
Alinierea
sediului/birourilor
și
caracter personal să corespundă normelor de securitate, cerințe obligatorii pentru inițierea procedurii
mijloacelor
de
prelucrare
a
de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal”.
La Partea nr. II a proiectului, propunem revizuirea modului de numerotare a elementelor structurale de
bază în vederea respectării principiului accesibilității, întrucît varianta propusă de autor are anumite
deficiențe în identificarea acțiunilor/subacțiunilor concrete în amalgamul numeroaselor domenii,
obiective și ținte strategice.

datelor cu caracter personal
la standardele normelor de
securitate obligatorii pentru
inițierea
procedurii
de
înregistrare în calitate de
operator de date cu caracter
personal

2.Reieșind din faptul că, acțiunea nr. 1 (subacțiunile nr. 1.1, 1.2), nr. 2, ținta strategică A, obiectivul II
Se acceptă
(asigurarea accesului la informație și libertății de asociere); acțiunea nr. 6 (subacțiunea 6.2) ținta A, Textul va fi redactat
obiectivul I (protejarea împotriva discriminării asigurată); acțiunea nr. 1 (subacțiunea nr. 1.2), ținta
strategică C, obiectivul I (prevenirea și combaterea violenței în familie); acțiunea 1 (subacțiunea nr.
1.1), ținta strategică B, obiectivul I (protecția copilului) vizează inclusiv, domeniul protecției datelor cu
caracter personal, motiv pentru care, considerăm oportun includerea CNPDCP în calitate de partener la
implementarea acțiunilor respective.
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6. În context, subacțiunea 1.3 („crearea sistemului de colectare a datelor”), ținta A, obiectivul VI Nu se acceptă
(reducerea numărului infecțiilor cauzate de boli transmisibile) din PNADO are de asemenea o Nu
este
formulare generală, urmînd a specifica cu exactitate denumirea sistemului informațional de date cu propunerea
caracter personal, categoriile de date colectate etc.. Totodată, la crearea acestui sistem urmează a fi
respectat principiul neînregistrării repetate a obiectului registrului, care a fost înregistrat într-un alt
registru de stat, sau acumularea repetată a datelor despre obiect în acelaşi registru (potrivit art. 19 alin.
(8) din Legea cu privire la registre).

clară

Suplimentar, considerăm oportun ca în cadrul acestei subacțiuni să fie specificată obligația notificării Nu se acceptă
sistemului informațional în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter personal.
Obligația dată se va
respecta in contextul
implementării legii cu
privire la protecția
datelor cu caracter
personal(Legea
1133
din 8 iulie 2011), astfel
nu este necesar de a fi
inclusă
într-un
document de politici.
Propunerea dată este valabilă și față de acțiunea nr. 1, subacțiunea 1.1, ținta A, obiectivul I (protecția Nu se acceptă
copilului), în partea ce vizează dezvoltarea și implementarea sistemului informațional de protecție a Obligația dată se va
copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
respecta in contextul
implementării Legii cu
privire la protecția
datelor cu caracter
personal(Legea
1133
din 8 iulie 2011), astfel
nu este necesar de a fi
inclusă
într-un
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6.

Consiliulu
i
Concuren
ței

1.Cu referire la pct. 2 ”Limitarea concentrării proprietății asupra mass-media și asigurarea pluralismului
mass-media” din Domeniul de intervenție: Transparența, accesul la informație și libertatea de
exprimare și asociere, subacțiunea 2.1 ”consolidarea capacităților Consiliului Concurenței în vederea
respectării principiului pluralismului mass-media și liberei concurențe”, menționăm că, conform art. 41
alin. (1), lit. a) din Codul audiovizualului nr. 260 din 27 iulie 2006, Consiliul Coordonator
al Audiovizualului supraveghează respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul
programelor transmise de radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova. Astfel, respectarea
principiului pluralismului mass-media, nu ține de competența Consiliului Concurenței, fiind prerogativa
Consiliului Coordonator al Audioizualului.

document de politici.
Se acceptă
Textul acțiunii 2.1 va
fi
redactat
prin
înlocuirea sintagmei
”Consilului
Concurenței”
cu
”Consiliului
Coordonator
al
audiovizualului”

2.Referitor la ”crearea mecanismului de limitare a concentrării proprietății asupra mass-media”
prevăzută la subacțiunea 2.2 din Domeniul de intervenție: Transparența, accesul la informație și
libertatea de exprimare și asociere, menționăm că, conform art. 23 alin. (3) din Legea concurenței,
Plenul Consiliului Concurenţei este în drept să dispună iniţierea investigaţiilor privind concentrările
economice în limita competențelor prevăzute de Legea concurenței. Totodată, reieșind din prevederile
art. 41 alin. (1) din Codul Audiovizualului, de competența Consiliului Coordonator al audiovizualului
ține instituirea unor eventuale mecanisme de limitare a concentrării proprietății asupra mass-media.

Se acceptă parțial
Se va redacta textul
prin
indicarea
Consilului concurenței
în
caitate
de
coexecutor
în
implementarea
acțiunii
indicate,
prim-responsabil fiind
Consilul coordonator
al audiovizualului.
5. În același context, menționăm că, expresia ”dezvoltarea prevederilor anti-concurență” prevăzută Sintagma indicată nu
la același alineat, contravine Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, respectiv urmează a fi exclusă, se regăsește în textul
deoarece conform art. 3 alin. (1) din Legea concurenței, statul asigură libertatea activităţii de Planului
întreprinzător, protecţia concurenţei loiale şi apărarea drepturilor şi intereselor întreprinderilor şi ale
cetăţenilor contra practicilor anticoncurenţiale şi concurenţei neloiale.
7.

Consiliul
Coordona

Ca urmare a examinării proiectului Hotărârii Parlamentului cu privire la aprobarea Planului național de Se acceptă parțial
acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2017-2021, Consiliul Coordonator al Au fost redactat textul
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tor
al Audiovizualului vine cu următoarele recomandări și propuneri conform Anexei.
Audiovizu
alului

8.

Biroul
Naţional
de
Statistică

tuturor
acțiunilor
propuse, cu excepția
acțiunii 1, subacțiunilor
1.1 și 1.2, obiectivul 1Asigurarea libertății de
exprimare
a
pluralismului
și
transparenței-unde nu
au
fost
excluse
noțiunile indicate.
1.La Domeniul de intervenţie: Nediscriminarea și egalitatea, Obiectivul I, Ținta strategică A, acțiunea Se acceptă
6: Propunem excluderea acțiunii 6 și a subacțiunilor componente în redacția actuală și propunem Textul a fost expus în
crearea unei acțiuni generale, care ar susține toate domeniile de intervenție, atât la etapa de analiză cât redacția propusă
și la etapele de monitorizare și evaluare, în următoarea redacție ”Îmbunătățirea disponibilității datelor
dezagregate pe criteriile protejate împotriva discriminării (vârstă, sex, etnie, etc.)”, iar la capitolul
Instituții responsabile să fie stabiliți – Biroul Național de Statistică, Ministerul Sănătății, Ministerul
Muncii Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Biroul Relații
Interetnice, etc.. Fortificarea sistemului existent de colectare a datelor va permite evitarea dublării
eforturilor de colectare a datelor, dar și utilizarea eficientă și eficace a resurselor umane, materiale și
tehnice.
2.Totodată, ținem să menționăm, că în conformitate cu Agenda 2030, universal adoptată la Summit-ul Se acceptă parțial
ONU (25-27 septembrie 2015) în rezultatul naționalizării indicatorilor din Obiectivele de Dezvoltare Primul indicator propus
Durabilă (ODD) au fost identificați doi indicatori privind discriminarea și anume: 10.3.1 ”Ponderea va fi inclus la acțiunea
populației care au raportat cazuri de discriminare sau hărțuială în ultimele 12 luni, pe sexe” și 10.3.2 6, Obectivul Protejarea
”Cazuri de discriminare sau hărțuială raportate la 10 mii populație, pe sexe”. Astfel urmează a fi împotriva discriminării
identificată instituția responsabilă de elaborarea acestor indicatori.
asigurată.
Al doilea indicator fiind
nerelevant nu va fi
inclus.
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9.

Centrul
Național
Anticorup
ție

Ținînd cont de atenția acordată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în procesul de elaborare a
Planului Național de Acțiuni în Domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2017-2021, considerînd în
special țintele specifice ale ODD nr. 16 (16.5. reducerea semnificativă a corupţiei şi mituirii în toate
formele lor; 16.6. dezvoltarea unor instituţii eficiente, responsabile şi transparente la toate nivelurile),
sunt identificate următoarele propuneri de suplinire a acțiunilor proiectului PNADO.
1.La domeniul de intervenție: accesul la justiție, Obiectivul 1, Ținta strategică A, se propune suplinirea
acțiunii 2. Extinderea programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD) unic pentru întreg
sistemul judecătoresc din Republica Moldova cu subacțiunea 2.5 Conectarea obligatorie a Centrului
Naţional Anticorupţie la programul PIGD. Instituţia responsabilă – Ministerul Justiţiei şi Centrul
Naţional Anticorupţie, iar termenul de realizare – 2017. În calitate de indicatori să fie indicate: Numărul
de utilizatori conectaţi şi accesul asigurat la toate funcţionalităţile programului PIGD. Subacțiunea va
urmări scopul de înlăturare și prevenire a vulnerabilităților care pot cauza gestionarea ineficientă a
dosarelor și riscul de manifestare a fenomenului corupției.

Potrivit AAIJ,
propunerea în cauză are
tangenţă cu alte
documente de politici ale
Guvemului, domenii şi
reforme prioritare cum ar
fi asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor informaţionale
ale autorităţilor publice
printr-o platformă
guvemamentală comună
şi nu are tangenţă cu
PNADO.
In contextul dat,
comunicăm că Agenţia
intenţionează în viitorul
apropriat să piloteze
aplicaţia adiţională la
PIGD, e-Dosar Judiciar,
care va permite depunerea
cererilor de chemare
în judecată on-line,
precum şi vizualizarea
prin intermediul
cabinetului virtual a
datelor actualizate din
dosarele aflate pe rolul
instanţelor de judecată de
către participanţii la
proces. Astfel, toate
entităţile interesate care
au rolul de participant la
proces, inclusiv Central
National Anticorupţie, vor
avea opţiunea de
vizualizare a informaţiei
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din PIGD.

2.În cadrul Țintei strategice B a aceluiași Obiectiv 1, acțiunea 4. Asigurarea suportului juridic calificat
victimelor infracțiunilor, se încadrează și eforturile depuse în implementarea Planului de Acțiuni al
Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020 (SNIA), în special Prioritatea
III.5. Despăgubirea victimelor corupției, care include acțiuni de sensibilizare a victimelor corupției cu
privire la dreptul lor de a obține despăgubiri (inclusiv crearea unor ghiduri specializate) precum și
instruirea avocaţilor cu privire la asistenţa juridică acordată victimelor şi părţilor vătămate în cadrul
procedurilor penale privind infracţiunile de corupţie şi conexe corupţiei. Astfel, se propune includerea
CNA și a Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în lista partenerilor pentru
realizarea acțiunii 4. (ținta strategică B, obiectivul 1) al PNADO.
3. La domeniul de intervenție: Dreptul la educație, Obiectivul II, Ținta strategică B, se propune
completarea subacțiunii 4.1 al acțiunii 4. după cum urmează: 4.1. Includerea în curriculum școlar a
modulelor privind drepturile omului, integritatea, cultura păcii și non-violența, cetățenia globală și
aprecierea diversității culturale. Curricule de integritate şi anticorupţie, implementate în şcoli şi
universităţi reprezintă unul din rezultatele scontate în consolidarea integrității sectorului educațional.
10.

Comitetul
Național
pentru
Combater
ea

Se acceptă
CNA va fi inclus la
rubrica parteneri

A
se
consulta
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării
la reavizare

1.La proiectul Hotărîrii Parlamentului, art. 4 este stipulată crearea “Secretariatului Permanent pentru Se acceptă
Drepturile Omului ”, pe când în Partea I narativă PNADO, Secțiunea VI, alin. 3 este stipulat: Textul
va
„Secretariatului național în domeniul drepturilor omului”. Este necesar de uniformizat terminologia în uniformizat
texte.

fi
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11.

Traficului 2.La Partea II tabelară PNADO la domeniul de intervenţie: „Accesul la Justiţie”, Obiectivul III, Ținta
de Ființe strategică A: Asigurarea prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane de operat următoarele
modificări:
Umane
2.1 La rubrica subacţiuni: 1.1 de modificat după cum urmează: 1.1. „Adoptarea Strategiei naţionale
de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni
pentru anii 2018-2020”;
1.2 de modificat după cum urmează: 1.2. „Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei
naţionale de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023 și a Planului de
acţiuni pentru anii 2018-2020”;
2.2. La rubrica Instituţia responsabilă: sintagma „Secretariat TFU” de înlocuit cu sintagma
„Secretariatul permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane”
2.3. La rubrica termene de realizare:
subacţiunea 1.1, anul „2017” de înlocuit cu sintagma „Trimestul I 2018”; subacţiunea 1.2, anul „2020”
de înlocuit cu anul „2021”;
2.4. La rubrica indicatori, subacţiunea 1.2 propunem ca:
indicatorul nr.1 de expus în următoarea redacţie: „Numărul de note informative, rapoarte elaborate şi
discutate”;
la indicatorul nr. 2, înainte de cuvîntul „Campanii” de completat cu sintagma „Numărul de”;
la indicatorul 4, cuvîntul „medicale” de înlocuit cu sintagma „şi protecţie”.
Academia A include un indicator și bugetul necesar pentru acțiunile de la: Obiectivul II. Asigurarea
accesului la informaţie şi libertăţii de asociere Ţinta strategică A: Accesul la informaţie şi libertatea de
de
Administr asociere reglementate şi exercitate pe întreg teritoriul Republicii Moldova
are
Publică

Se acceptă
Textul a fost expus în
redacția propusă

Se acceptă
Textul a fost redactat
în redacția propusă

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
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1.

Primăria
mun.Chiş
inău

La Domeniul Transparenţa, accesul la informaţie şi libertatea de exprimare şi asociere, Se acceptă
Obiectivul II: Asigurarea accesului la informație şi libertăţii de asociere, Ținta strategică A: Textul a fost redactat
Accesul la informaţie şi libertatea de asociere reglementate şi exercitate pe întreg teritoriul
Republicii Moldova. Acțiunea nr. 6 Primăria municipiului Chişinău propune următoarele operări de
modificări și completări la Legea nr. 26-XVI din 28.02.2008 „Privind întrunirile” și Codul
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.06.2008:
1. Actul I. Legea nr. 26-XVI din 22.02.2008 privind întrunirile (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr. 80, art. 261) se operează modificări şi completări după cum urmează:
1.1. La articolul 5 : în alineatul (1) se expune într-o nouă redacție: „Întrunirile se pot desfăşura în
orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber, la o
distanță rezonabilă, pentru a nu îngrădi accesul angajaților în sediile instituțiilor în fața cărora se
desfășoară întrunirile.”
1.2. La articolul 10: în alineatul (1) sintagma „cu cel puțin 5 zile înainte de data desfășurării
întrunirii” se substituie cu sintagma „cu cel mult 2 ani sau cel puțin cu 5 zile (lucrătoare) înainte de
data desfășurării întrunirii”; se completează cu alineatul (5) având următorul cuprins: (5) „În cazul
în care organizatorul din anumite motive nu poate desfășura întrunirea anunțată este obligat să
informeze, în scris, autoritatea publică locală despre contramandarea întrunirii respective cu cel
puţin 3 zile (lucrătoare), înainte de data desfășurării acesteia”.
1.3. La articolul 18: alineatul (1) se completează cu lit. (c) și (d) având următoarele cuprinse:
(c) „să conlucreze cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi ale organului teritorial de poliţie,
la solicitarea acestora, în vederea bunei desfășurări a întrunirii declarate”.
(d) „să anunțe autoritatea publică locală despre contramandarea întrunirii notificate cu cel puțin 3
zile (lucrătoare), înainte de data desfășurării acesteia”.
2. Actul II. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.06.2008 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 16), cu modificările şi completările ulterioare, se
operează modificări şi completări după cum urmează:
2.1. Articolul 67 :în alineatul (1) după sintagma: „Desfăşurarea întrunirii fără depunerea declaraţiei
prealabile de către organizatorul acesteia în modul stabilit de legislaţie” se completează cu „sau
neinformarea administrației publice locale despre contramandarea sau

55

anularea întrunirii notificate”.
3. La Domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor vârstnice, Obiectivul I: Asigurarea A se consulta MSMPS
realizării drepturilor persoanelor vârstnice în Republica Moldova, Ţinta strategică B : Creșterea la reavizare
indicelui calității vieții persoanelor vârstnice de la 34,5 până la 40 puncte 50, pct. 1.1. Asigurarea
accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale se propune „Elaborarea Legii privind mecanismul
de contractare a serviciilor sociale destinate/orientate persoanelor vârstnice și cu dizabilități.”
Considerăm că efectele dezvoltării mecanismului de achiziționare a serviciilor sociale vor fi
următoarele:
3. 1. Creșterea calității serviciilor sociale prestate prin inplicarea a doi actori importanți cu atribuții
diferite – pe de o parte, instituția publică cu rol de evaluare externă și pe de altă parte, furnizorii privați
de servicii interesați să mențină calitatea acestora.
3. 2. Marketingul serviciilor prin competiția dezvoltată între diferiți prestatori de servicii, proces care
conduce, în timp, la o creștere a calității serviciilor oferite, concomitent cu o scădere a costurilor
aferente serviciilor contractate.
2.

4.

Consiliul
Raional
Fălești

Consiliul
Raional
Basarabe
asca

1. Proiectul PNADO nu conţine acţiuni privind asigurarea respectării dreptului la proprietate: de
exemplu, patrimoniul fostelor colhozuri , distribuit membrilor acestora în proprietate, a rămas pe
mâinele aşa zişilor „lideri” care dispun de bunurile coproprietarilor discreţional, încălcându-le grav
dreptul constituţional asupra proprietăţii private.
2. în PNADO nu se regăsesc acţiunile de informare a cetăţenilor, mai ales din zonele rurale, care dispun
de posibilităţi reduse de a se informa despre drepturile sale. Deaceea este necesar de inclus în plan
acţiuni în acest sens , implicând factorii de decizie în procesul de educare şi informare a populaţiei cu
privire la DO prin diferite forme de instruire.
Dupd părerea noastră este bine venită ideia ca cetăţednii din grupurile vulnerabile vor beneficia, in mod
prioritar, de drepturile lor fundamentale şi de servicii oferite in corespundere cu standardele
internaţionale privind drepturile omului. De dorit:
1. să avem resurse financiare din bugetul de stat cu destinaţie specială către bugetele locale pentru
promovarea domeniului drepturilor omului şi acodarea asistenţei specializate in cazurile dificile;

Nu se acceptă
Propunerile nu
expuse clar

sînt

Nu se acceptă
Propunerile date nu se
încadrează în conceptul
PNADO
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5.

2. să fie introdusă în ştatele de personal al administraliei publice raionale o unitate de un specialist care
va activa direct in domeniul drepturilor omuluil domeniul de prevenire şi combatere a TFU;
3. elaborarea unui Ghid cu instrucţiuni practice, simplificate şi egale pentru toate instituţiile competente
în domeniul drepturilor omului şi în domeniul de prevenire și combatere a TFU.
Nu se acceptă
Consiliul La momentul examinării proiectului Hotărîrii nominalizate mai sus au fost prezentate, înaintate un şir
de comentarii, propuneri, inclusiv:
Propunerile nu se
Raional
încadrează în conceptul
Șoldănești 1. În domeniul nediscriminarea şi egalitatea:
1.1. Elucidarea atribuţiilor Consiliului pentru prevenire şi eliminarea
discriminării şi asigurarea unui
document
de
egalităţii între oameni, fapt care ar proteja persoanele marginalizate şi grupurile social- vulnerabile care politici
sînt factorul determinant în persistenţa discriminării.
1.2. Susţinerea procesului de incluziune socială a persoanelor marginalizate din partea populaţiei poate
genera o interacţiune eficientă în toate aspectele vieţii comunităţii.
2. În domeniul egalitatea de gen şi violenţa în familie:
2.1. Susţinerea şi accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la instrumentele
internaţionale ale ONU, a altor structuri internaţionale şi punerea în concordanţă a legislaţiei Republicii
Moldova la noile standarde.
2.2. Implimentarea în practică de către PNADO în perioada de timp 2017-2022 a Strategiei naţionale de
combatere a violenţei.
3. În domeniul Drepturile copilului:
3.1. De inclus în atribuţiile angajaţilor sistemului vamal al Republicii Moldova verificarea
documentelor privind oformarea legală a tutorilor copiilor minori, mamele cărora intenţionează să
migreze peste hotare.
3.2. Angajarea în bază de concurs în cadrul fiecărei APL de nivelul I a specialiştilor în domeniul
protecţiei drepturilor copiilor.
3.3.
Accesibilitatea informaţiei pentru copii cu necesităţi speciale.
3.4.
Îmbunătăţirea spriginului social şi psihologic copiilor afectaţi de migraţia părinţilor peste
hotare.
3.5.
Susţinerea copiilor cu dizabilităţi în procesul de incluziune socială şi asigurarea acesului în
instituţiile publice.

57

4. În domeniul Drepturile persoanelor vîrstnice:
4.1. În ultimul timp în Republica Moldova se observă o accelerare a îmbătrînirii populaţiei. În scopul
susţinerii persoanelor vîrstnice este necesar de a stagna procesul de migraţie o populaţiei tinere peste
hotare prin crearealocurilor de muncă cît şi prin îmbunătăţirea procesului demografic din Republica
Moldova.
5. În domeniul Drepturile persoanelor cu dizabilităţi:
5.1. Pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, şi anume: accesul
la justiţie, accesibilitatea scăzută a infrastructurii sociale, în domeniul transportului, insuficienţa
serviciilor sociale, nivelul scăsut privind angajarea persoanelor cu dizabilităţi în cîmpul muncii, este
necesar de a asigura în acest domeniu din Bugetul de Stat resurse financiare suficiente.
6. În domeniul dreptul la sănătătei:
6.1. Dotarea instituţiilor medico-sanitare publice primare cu echipament medical de înaltă performanţă.
7. În domeniul dreptul la educaţie:
7.1. Motivarea prin salariu suficient a profesorilor de discipline şcolare care lucrează cu copii cu cerinţe
educaţionale speciale pentru serviciile care le acordă fără plată în vederea asigurării metodologiilor şi
tahnicilor eficiente de lucru şi a oportunităţilor de angajare şi participare la viaţa socială.
7.2. Să se asigure din Bugetul de Stat alimentarea copiilor din clasele V-IX, care se deplasează zilnic
către şcolile de circumscripţie pentru a le permite participarea lar la activităţile extraşcolare.
SOCIETATEA CIVILĂ
3.

Institutul
de
Reforme
Penale

1. Partea tabelară a proiectului PNADO III nu conține vreun compartiment referitor la Mecanismul
Se acceptă
Național pentru Prevenirea Torturii, în special ce ar ține de consolidarea capacității Consiliului pentru
Textul va fi
Prevenirea Torturii. Pe când, în partea narativă a proiectului PNADO III, o astfel de mențiune există. redactat în redacția
Ori, în versiunele anterioare/preliminare ale PNADO III în partea tabelară era integrată un astfel de propusă
compartiment dinstinct. Acest fapt, presupunem, se datorează unei scăpări tehnice/eroare, fiindcă la
Obiectivul IV (Consolidarea Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului) lipsește Ținta
strategică B. La acest Obiectiv IV, Ținta strategică A (Oficiului Avocatului Poporului acreditat cu
statutul ”A”) este urmată de Ținta strategică C (Accesibilitatea serviciilor Consiliului pentru prevenirea
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și eliminarea discriminării și asigurarea egalității pentru toate persoanele), fiind omisă Ținta Strategică
B, care de fapt ar trebui să se refere la consolidarea Mecanismul Național pentru Prevenirea Torturii.
În acest context propunem următoarea formulare:
Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie Obiectivul IV Consolidarea Instituțiilor Naționale de
Protecție a Drepturilor Omului Ținta strategică B Consiliul pentru Prevenirea Torturii instituție
colegială cheie în sistemul de prevenirea a torturii și altor rele tratamente
2. Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie Obiectivul I: Asigurarea accesului la justiţie pentru toţi Acțiunile
au
fost
justiţibabilii Ţinta strategică B: Asistenţă juridică garantată de stat acordată beneficiarilor
modificate
potrivit
2.1. În vederea diversificării actorilor ce pot fi implicați în abilitarea juridică a populației prin sistemul propunerilor prezentate
AJGS, propunem identificarea și implementarea a unui mecanism pilot de implicarea a studenților din de CNAJGS, care sunt
cadrul facultăților de drept și a avocaților stagiari în acordarea/implicarea în acordarea asistenței similare.
juridice primare.
În urma consultării cu
2.2. De asemenea, în scopul abilitării juridice a persoanelor deținute în penitenciare, propunem pentru CNAJGS nu se acceptă
perioada de implementare a PNADO III, extinderea rețelei de parajuriști pe lângă penitenciare.
indicatorii: 3,4 și 5.
2.3. Astfel, în partea tabelară a PNADO 3, la ținta strategică sus-menționată, de inclus în partea ce ține
de indicatori punctele 3,4,5 :
Nr Acțiuni
Subacțiuni
Instituția
Termen Indicatori
Buget Partener
.
responsabil de
i
ă
realizare
1
Consolidare 1.3.
CNAJGS,
2020
1. Numărul parajuriştilor din
MJ
a
Abilitarea
Of.teritoria
localităţile urbane şi rurale
MF
capacitățilo juridică
a le
contractaţi pentru acordarea
Partener
r Oficiilor populaţiei
CNAJGS
asistenţei juridice
ii
de
Teritoriale
2.Numărul
para-juriștilor
dezvolt
de acordare
instruiţi pentru acordarea
are,
a asistenței
asistenţei juridice
ONG
juridice
3. Mecanism de implicarea
garantate de
a studenților din cadrul
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facultăților de drept și a
avocaților
stagiari
în
acordarea/implicarea
în
acordarea
asistenței
juridice primare elaborat,
pilotat,
recomandări
înaintate
4. Numărul parajuriştilor
contractaţi
pentru
acordarea
asistenţei
juridice
primarea
persoanelor deținute
5. Numărul para-juriștilor
instruiţi pentru acordarea
asistenţei
juridice
primarea
persoanelor
deținute
3. Domeniul de intervenţie: Accesul la Justiţie Obiectivul II: Asigurarea respectării drepturilor omului
în sistemul de executare a pedepselor penale
3.1. În opinia IRP, titlul și conținutul Obiectivului II urmează a fi reformulat/revăzut în sensul asigurării
respectării drepturilor a tuturor persoanelor private de libertate. În sensul cuprinderii, nu doar a celor
care execută o pedeapsă, dar și a celor reținuți, arestați, persoanelor ce se dețin în spitalele de psihiatrie
și în instituțiile psiho-neurologice.
4. Ținta strategică A (din cadrul Obiectivului II): Toate persoanele private de libertate sunt deținute cu
respectarea normelor naționale în privinţa persoanelor private de libertate
4.1. Venim cu propunerea de a reformula titlul Țintei strategică A - Toate persoanele private de
libertate sunt deținute cu respectarea standartelor internaționale în privinţa persoanelor private de
libertate.
stat

Se acceptă
Textul va fi redactat
prin
adăugarea
cuvîntului
”internaționale”

60

Nu
se
acceptă,
DIP
consideră că procedura este
suficient descrisă în legea cu
privire la petiționare, precum
și art.210 2101 din Codul de
Executare.

4.2. De asemena, venim cu propunerea de a fixa o nouă țintă privind Asigurarării contactului
persoanelor private de libertate cu lumea exterioară, înclusiv depunerea plângerilor la organele
comptente.
4.3. În special, prin dezvoltarea și asigurarea unui mecanism eficient de depunere a plângerilor în toate
4.4 DIP a instituit un grup
instituțiile responsabile de privarea de libertarea a persoanelor;
4.4 Umanizarea politicei privind intreținerea contactului a persoanelor private de libertate cu lumea de lucru, care a elaborat
proiectul noului Cod de
exterioară (prin îmbunătățirea mecanisemlor de vizite, primire de colete, convorbiri telefonice).
Executare, fiind incluse
mecanisme
care
să
faciliteze contactul cu
lumea exterioară, bazat pe
un sistem progresiv de
executare a pedepsei.

5. Ţinta strategică B: Rata de executare a pedepselor alternative detenţiei
DIP-?
Propunerea de includere și alternativele la arest preventiv. Dezvoltarea mecanismelor, inclusiv INP- Dezvoltarea
mecanismelor, inclusiv
medierea penală, de accesare a alternativelor la reținere și pedepse privative de libertate.

medierea penală, de
accesare a alternativelor
la reținere și pedepse
privative de libertate.
Activitatea medierii
penale fiind incluse în
2020-2021.
Principala alternativă la
arestul preventiv fiind
arestul la domiciliu sub
Monitorizare Electronică

CSM
PG
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6. Domeniul de intervenție: Drepturile copilului Obiectivul II: Consolidarea sistemului de justiție A
se
consulta
juvenilă
suplimentar cu : PG,
Ținta strategică A: Rata diminuată la maxim a minorilor aflați în detenție şi numărul sporit al copiilor
CSM, MAI, MECC
care au săvârşit infracţiuni implicaţi în programe special de reeducare
Acţiunea 2: Perfecţionarea mecanismului naţional privind dejudiciarizarea cauzelor penale cu
implicarea minorilor în conflict cu legea.
Ţinem să remarcăm faptul că formularea acestei acțiuni este una eronată. Or, la momentul actual
Republica Moldova nu are oficial instituționalizat la nivel național mecanismul privind dejudiciarizare
cauzelor penale cu implicarea copiilor în conflict cu legea. Astfel propunem următoarea formulare a
acțiunii: Crearea şi consolidarea mecanismului naţional privind dejudiciarizarea cauzelor penale cu
implicarea copiilor în conflict cu legea. În acest context, propunem completarea listei de subacţiuni,
după cum urmează:
2.1 Promovarea mecanismului de dejudiciarizare aplicat în raioanele pilot.
2.2 Instituționalizarea mecanismului de dejudiciarizare la nivel național.
Varianta tabelară propusă:
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2 Consolidarea
mecanismului
naţional privind
dejudiciarizarea
cauzelor penale
cu
implicarea
copiilor
în
conflict cu legea.

1.
Cadru
Partenerii
normativ
de
modificat/apr
dezvoltare
obat
după
, ONG
caz.
2. Rata de
cauze penale
dejudiciarizat
e
2. Numărul
de
minori
liberați
de
raspunderea
sau pedeapsa
penală
7. O deficiență cu care se confruntă sistemul de justiție juvenilă este participarea
psihologului/pedagogului în cadrul procesului penal cu implicarea copiilor. Astfel, o constrângere la
acest aspect o constituie procesul de identificare a specialistului şi determinarea acestuia de a participa
la acțiunile procesuale necesare de către procuror. Or, fișa de post a specialiștilor nu reglementează o
astfel de obligație, iar această activitate este una neremunerată. Totodată, participarea specialiștilor la
acțiunile procesuale presupune necesitatea posedării de către aceștia a cunoștințelor specifice relevante
acestei activități.
1

Specializarea
și
instruirea
actorilor
implicați
în
sistemul
de
justiție
juvenilă

2.1.
Promovarea PG,
mecanismului
de CSM,
dejudiciarizare aplicat MAI
în raioanele pilot.
2.2 Instituționalizarea
mecanismului
de
dejudiciarizare la nivel
național.
2.3 Dezvoltarea și
promovarea măsurilor
extrajudiciare
de
soluționare a cauzelor
cu implicarea copiilor

1.5.
Instruirea MEdu,
psihologilor
şi CRAP
pedagogilor
care
participă în cauzele
penale cu implicarea
copiilor.

20172021

20172021

1.Numarul
de
psihologilor
şi
pedagogilor
instruiti,
specializati

Partenerii
de
dezvoltare,
ONG
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Reglementarea
atribuției

Elaborarea/mo MJ
dificarea (după MEdu,

20172021

1. Cadrului
normativ

Partenerii
de

4.

Juriștii
pentru
Drepturil
e Omului

Se acceptă
Textul va fi expus în
redacția propusă
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5.

Asociația
PromoLEX

PARTEA NARATIVĂ (Partea I)
Din conținutul secțiunii rezultă că domeniul de prevenire a torturii a fost inclus în domeniul de acces la
justiție.
Reieșind din importanța domeniului de prevenire a torturii, problemele grave cu care se confruntă încă
Guvernul Republicii Moldova în domeniul dat1, Recomandările CPT2, Recomandările UPR3,
Recomandările CAT4, Recomandările Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu
dizabilități referitor la misiunea sa în Republica Moldova5 considerăm necesar ca domeniul de
prevenire a torturii să fie inclus separat ca și domeniu de intervenție în partea narativă și în partea
tabelară a PNADO.
Chiar dacă în partea narativă a Planului se face referire la faptul că în domeniul torturii există mai multe
probleme care au fost constatate printre care relele tratamente în locurile de detenție din Republica
Moldova, condițiile inadecvate de detenție și suprapopularea, asistența medicală necorespunzătoare,
condițiile de detenție inadecvate pentru deținuții cu dizabilități, îngrădirea contactului cu familia și
persoanele apropiate, violența între deținuți și inacțiunea administrației penitenciarului în legătură cu
plângerile depuse, mai multe hotărâri de condamnare ale Republicii Moldova la CtEDO, conținutul
rapoartelor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Pedepselor sau Tratamentelor
Inumane sau Degradante, Oficiului Avocatului Poporului (OAP) și Mecanismului Național de
Prevenire a Torturii și chiar dacă se face referire că noul PNADO își propune să contribuie la
remedierea deficiențelor și asigurarea protecției efective împotriva relelor tratamente în locurile de
detenție prin consolidarea capacității și asigurarea funcționalității Mecanismului Național de
Prevenire a Torturii și Secției Prevenire a Torturii din cadrul OAP; îmbunătățirea procedurii de
reclamare a încălcării drepturilor omului în detenție și sporirea nivelul de cunoaștere a drepturilor și
obligațiilor în rândul deținuților; sporirea rolului judecătorilor şi procurorilor în domeniul investigării
plângerilor privind abuzurile ce au loc în instituțiile de detenție; prevenirea și protecția împotriva
discriminării a deținuților ce fac parte din grupurilor vulnerabile; îmbunătățirea serviciilor medicale
pentru persoanele private de libertate și îmbunătățirea condițiilor de detenție, etc. în partea tabelară nu

Nu se acceptă
Acțiunile
și
domeniile propuse se
regăsesc
Strategia
națională de dezvoltarea
a sistemului penitenciar

Raport – Dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, Republica Moldova, Retrospectiva Anului 2016
Council of Europe anti-torture Committee publishes report on the Republic of Moldova, Sursa web: http://www.coe.int/en/web/cpt/
republic-of-moldova/-/asset_publisher/7rdlXg5v0gGl/content/council-of-europe-anti-torture-committee-publishes-report-on-2015-visit-to-the-republic-ofmoldova?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fcpt%2Frepublicofmoldova%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7rdlXg5v0gGl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
3 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Republic of Moldova, 21 December 2016, Sursa web: https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/moldova_republic_of/session_26__november_2016/a_hrc_34_12_en.pdf
4 Concluding observations, CCPR/C/MDA/CO/3
5 Raportul Raportorului Special privind drepturile persoanelor cu dizabilități referitor la misiunea sa în Republica Moldova din 2 februarie 2016, Sursa web:
http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/A%20HRC%2031%2062%20Add.2%20ro.pdf
1
2
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se regăsesc careva acțiuni legate de domeniul de prevenire a torturii, îmbunătățirii condițiilor de
detenție (cu excepția referirii la Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului Penitenciar), etc. așa
cum se face referire la acestea în partea narativă a planului.
Considerăm că domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor cu dizabilități, este elaborat deficient.
Acesta are un singur obiectiv - Asigurarea cadrului legal și de politici în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilități și o singură țintă strategică - Drepturile persoanelor cu dizabilități sînt deplin
respectate, protejate și asigurate. Realizarea acestora va fi dificil de monitorizat și măsurat, mai ales
reieșind din formulările foarte generale și acțiunile evazive, care urmează a fi implementate, indicate în
acest domeniu de intervenție.
Astfel, acțiunile se referă doar la Implementarea politicilor statului privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilități și dezintituționalizarea - făcând referire la aprobarea unor strategii sectoriale.
Considerăm că această abordare este incorectă. PNADO nu ar trebui să reprezinte o compilație a
strategiilor sectoriale sau intersectoriale, ci un plan general în domeniul drepturilor omului și
independent de celelalte planuri și strategii naționale. Evaluarea implementării obiectivului și țintei
strategice va reprezenta de fapt evaluarea strategiilor sectoriale, astfel încât nu este clară plus-valoarea
acestui domeniu în PNADO.

Nu se acceptă
Acțiunile
și
domeniile propuse se
regăsesc
în
documentele de politici
sectoriale și nu necesită
a fi repetate în PNADO.

Recomandăm revizuirea integrală a acestui domeniu, luând în considerație recomandările UPR și
cele ale altor mecanisme internaționale, dar și recomandările propuse de Promo-LEX la fazele inițiale
în cadrul subgrupurilor de lucru.
La capitolul prevenirea violenței în familie.
Nu a fost indicată acțiunea cu privire la ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea
violenței împotriva femeii și violenței domestice.
La capitolul Asigurarea accesului la informație şi libertăţii de asociere
Se indică ca și acțiune modificarea Legii nr. 22 cu privire la întruniri, fără a specifica care anume
prevederi se cer modificate și care sunt premisele acestor modificări.
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PARTEA TABELARĂ (Partea II)
Comentarii:
În partea tabelară au fost identificate doar câteva acțiuni care țin de domeniul prevenirii torturii, relelor
tratamente, inumane și degradante (Acțiunea 1 și Sub acțiunea 2.2 de la Obiectivul 2 și Ținta strategică
A, etc.)
În domeniul prevenirii torturii, Asociația consideră că în partea tabelară ar trebui să se regăsească
următoarele acțiuni:
Domeniul: Politici Naționale
Recomandarea
Instituția
Indicatori
Termen
responsabilă
Mecanism
2018
Elaborarea unui mecanism Parlament
independent
MSMPS-???
independent de protejare a
creat
persoanele cu dizabilități de la Guvern
alte abuzuri și rele tratamente,
inclusiv prin adoptarea unui Ministerul Sănătății,
sistem cuprinzător, eficient și Muncii și Protecției
independent de monitorizare în Sociale
toate instituțiile rezidențiale și
spitalele de psihiatrie în
conformitate cu Principiile de
la Paris și articolul 33 alineatul
2 din Convenție cu privire la
drepturile
persoanelor
cu
dizabilități, inclusiv asigurarea
participării depline a societății
civile,
în
special
a
organizațiilor persoanelor cu
dizabilități în procesele de
monitorizare și raportare.
Considerăm că în condiții
actuale, Mecanismul Național
de Prevenire a Torturii nu
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poate asigura pe deplin
protecția
drepturilor
persoanelor cu dizabilități, în
special intelectuale, având în
vedere că în ultimii au ani au
fost reclamante cel puțin 10
cazuri de aplicare a torturii și
relelor
tratamente
în
instituțiile psihiatrice. Având
în vedere specificul instituțiilor
(majoritatea de tip închis), ne
face să credem că numărul
cazurilor de maltratare, abuz
sexual, etc. este cu mult mai
mare.
și 2018
Elaborarea
și
crearea Ministerul Sănătății, Programe
de MSMPS-???
programelor și serviciilor de Muncii și Protecției servicii
reabilitare create
reabilitare a victimele torturii Sociale
și elaborate
și abuzurilor sexuale din
spitalele de psihiatrie și
instituțiile rezidențiale.
Domeniul: Prevenirea și investigarea infracțiunii de tortură și rele tratamente
Recomandarea
Instituția
Indicatori
Termen
responsabilă
Manual inclus în 2018
Includerea Manualului de Ministerul
programele
de INJPropunem
Investigare
Efectivă
și Justiției,
excluderea
acţiunii.
instruire
Documentare asupra Torturii
Manualul
poate
fi
și a altor tratamente inumane, Ministerul
recomandat
în
crude sau degradante sau Afacerilor
calitate de resursă
pedepse (Protocolul de la Interne
bibliografică.
Istanbul) în Programele de
Instruire ale organelor de Procuratura
Generală
drept
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Instruirea profesioniștilor din
domeniul medical și juridic în
utilizarea Protocolului de la
Istanbul
și
faptul
că
rapoartele
medico-legale
produse de actorii nestatali au
o valoare egală probatorie cu
cele furnizate de autoritățile
publice.

Ministerul
Justiției,
Ministerul
Afacerilor
Interne

Instruirea
în 2018
proporție de 100 ??????
% a personalului
medical
din
instituțiile
de
drept

Procuratura
Generală

Ministerul
Sănătății, Muncii
și
Protecției
Sociale
Uniformizarea
practicii Curtea Supremă Recomandare
de Justiție
elaborată
judiciare legată de judecarea
infracțiunilor de tortură,
astfel ca persoanele vinovate
să fie condamnate prin
aplicarea
sancțiunilor
proporționale cu gravitatea
infracțiunii.
Act
normativ
Instituțiile care au dreptul de Ministerul
care
prevede
a aplica forța fizică și Justiției,
proceduri
și
mijloacele speciale, ar trebui
protocoale
să adopte acte normative Ministerul
standardizate
instituționale
sau Afacerilor
adoptat (unic sau
departamentale
care
ar Interne
pentru
fiecare
detalia
procedurile
și
instituție separat)
algoritmul aplicării forței Procuratura
Generală
fizice și mijloacelor speciale.

2018
CSJ-?

2018
MAI-???
DIP-???

Restul
instituțiilor
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abilitate prin lege
să
aplice
mijloace
speciale,
forța
fizică și arma de
foc.
Program
de 2018
Instituirea un program de Ministerul
instruire instituit. INJÎn
pregătire
specială
a Afacerilor
dependenţă
de
Număr
de
procurorilor
privind Interne
poziţia
şi
procurori
investigarea
actelor
de
comentariile PG,
instruiți
tortură
în
instituțiile Procuratura
în cazul în care va
Generală
psihiatrice.

fi
vizat
INJ
considerăm
necesară
reformularea
acţiunii după cum
urmează
:
“Abordarea
tematicii
investigării actelor
de
tortură
în
instituţiile
medicale
, în
cadrul
programelor
de
instruire”

Elaborarea unei instrucțiuni Procuratura
interne privind modalitatea Generală
de investigare a infracțiunilor
de
tortură
comise
în
instituțiile psihiatrice
Guvernul
să
asigure Ministerul
revizuirea normelor ce permit Justiției,
detenția din cauza sănătății

Instrucțiune
internă elaborată
și
adusă
la
cunoștință
procurorilor
responsabili
Legislația
revizuită

2018
PG-????

2018
DGL-?????
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mintale în instituțiile de
sănătate mintală și intervenții
coercitive sau tratament întro instituție de sănătate
mintală, fără consimțământul
liber și informat a persoanei
tratate.
Formarea profesională a
funcționarilor publici la nivel
național, regional și local,
inclusiv membri ai sistemului
judiciar și legislativ, privind
drepturile persoanelor cu
dizabilități și a obligațiilor
care decurg din CDPD care
implică activ organizațiile
reprezentative ale persoanelor
cu dizabilități, cu accent pe
respectarea dreptului de a nu
fi supus torturii și relelor
tratamente.
Mecanismul
Național
de
Prevenire a Torturii ar trebui
să prioritizeze monitorizarea
spitalelor de psihiatrie și
instituțiilor
rezidențiale
ținând cont de constatările
Raportorului Special al ONU
privind
drepturile
persoanelor cu dizabilități,
Catalina Devandas-Aguilar.

Procuratura
Generală

Mecanism
de Anual
instruire
a
funcționarilor
publici.

Ministerul
Sănătății, Muncii
și
Protecției Numărul
Sociale
funcționarilor
publici instruiți.

Mecanismul
Național
Prevenire
Torturii
Oficiul
Avocatului
Poporului

Număr de vizite Anual
de efectuate
în
a spitalele
de
psihiatrie
și
instituțiile
rezidențiale.
Numărul
constatări.

de

Numărul
de
recomandări
implementate.
71

Domeniul: Respectarea standardelor în domeniul detenției și asistenței medicale în sistemul penitenciar
Recomandarea
Instituția
Indicatori
Termen
responsabilă
Alocații
2018
Majorarea cu cel puțin cu 30 Parlamentul
bugetare pentru
Nu
se
% alocațiile bugetare pentru Republicii
Moldova
alimentația
alimentație deținuților
acceptă
Ministerul
deținuților
Acțiunile
și
Justiției
majorate cu 30 domeniile
%
propuse
se
Departamentul
regăsesc
în
Instituțiilor
documentele de
Penitenciare
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Politică publică 2019
Urmarea
recomandărilor Ministerul
elaborată.
Nu
se
Comitetului
ONU
pentru Justiției
Transferul
prevenirea
torturii
și Ministerul
acceptă
personalului
recomandările formulate în Sănătății,
Acțiunile
și
și medical
din domeniile
cadrul EPU și să elaboreze o Muncii
subordinea DIP propuse
politică publică care să asigure Protecției
se
în
subordinea regăsesc
transferarea
personalului Sociale
în
MS
medical din subordinea DIP în
documentele de
subordinea MS.
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Guvernul
ar
trebui
să Parlamentul
majoreze
bugetul
alocat Republicii
pentru asistența medicală în Moldova
instituțiile penitenciare cu 30

Buget majorat 2018
cu 30 %.
Proiect

2019
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%, inclusiv prin dezvoltarea Ministerul
capacităților și infrastructurii Justiției
penitenciarului
spital
din
Departamentul
localitatea Pruncul.
Instituțiilor
Penitenciare

Identificarea soluțiilor urgente
în legătură cu îmbunătățirea
condițiilor de detenție din
Penitenciarul nr. 13 -Chișinău
și Penitenciarul nr. 6 –Soroca.

Parlamentul
Republicii
Moldova
Ministerul
Justiției
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Aplicarea în practică a
prevederilor
Regulilor
la
Bangkok cu privire la femeile
în detenție, prin contracararea
cauzelor care contribuie la
încarcerarea
femeilor
(exemplu: problema violenței
în familie), de a ține cont de
necesitățile
specifice
ale

Ministerul
Justiției
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

implementat de
dezvoltare
a
capacităților și
infrastructurii
penitenciarului
spital
din
localitatea
Pruncul.

Nu

se

acceptă
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Stabilirea
2018
alocațiilor
Nu
se
bugetare pentru acceptă
reparația
Acțiunile
și
penitenciarului
domeniile
nr. 13 și nr. 6
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Politică publică 2018 – 2019
elaborată
și
Nu
se
aplicată
acceptă
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
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femeilor și de obligația de a
aplica prioritar pedepse nonprivative de libertate în
privința acestora, de a elabora
programe de reabilitare a
femeilor condamnate victime
ale violenței.
Implementarea principiilor și Ministerul
recomandărilor Declarației de Justiției
la Kiev privind sănătatea
Departamentul
femeilor în detenție
Instituțiilor
Penitenciare

Acomodarea
infrastructurii
penitenciare pentru persoanele
cu dizabilități locomotorii în
conformitate cu standardele
internaționale și programe de
reabilitare
ajustate
sunt
aplicate în privința acestora

Lichidarea
capacitate

celulelor
mare,

Ministerul
Justiției
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

de Ministerul
prin Justiției

și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO

Politică publică 2018 – 2019
elaborată
și
Nu
se
aplicată
acceptă
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Infrastructură
2018 – 2019
ajustată
Nu
se
acceptă
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Numărul
2018 – 2019
celulelor
de
Nu
se
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replanificarea acestora.
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Elaborarea strategiei eficientă Ministerul
împotriva actelor de violență Justiției
între deținuți
Departamentul
Instituțiilor
Penitenciare

Domeniul: Reabilitarea victimelor torturii
Recomandarea
Instituția
responsabilă
toate victimele torturii și Ministerul
Justiției
maltratării au acces rapid
la servicii de reabilitare
adecvate, în conformitate cu
Rezoluția HRC 22/21 și cu
Comentariul
general nr. 14, inclusiv prin

capacitate mare acceptă
ajustate
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO
Strategie
2018
elaborată
și
Nu
se
aprobată
acceptă
Acțiunile
și
domeniile
propuse
se
regăsesc
în
documentele de
politici sectoriale
și nu necesită a fi
repetate
în
PNADO

Indicatori

Termen

Mecanism
de 2018
aplicare a Legii Nu se accepta
nr. 137 elaborat Legii Nr. 137
din 29.07.2016
Numărul
cu privire la
victimelor
reabilitarea
torturii care a victimelor
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modificarea Legii Nr. 137 din
29.07.2016 cu privire la
reabilitarea
victimelor infracțiunilor.

6.

Amnesty
Internatio
nal
Moldova

beneficiat
servicii
reabilitare

de infracțiunilor,
de se
refera
inclusiv si la
victimele
tuturor
categoriilor de
infracțiuni.

1. Consolidarea Secției combatere tortură a Procuraturii Generale, prin asigurarea unei independențe și De
consultat
competențe instituționale și logistice, după modelul Procuraturii Anti-corupție. Asigurarea unei practici suplimentar PG
uniforme de aplicare a sancțiunilor pentru infracțiunea prevăzută de Art. 166/1 Cod Penal (Tortura,
tratamentul inuman sau degradant) și asigurarea uni lupte reale împotriva acestui fenomen.
2. Transferul serviciului medical din subordinea instituțiilor de detenție din cadrul DIP și MAI în
subordinea Ministerului Sănătății în termenii indicați în SRSJ.

Nu se acceptă
Acțiunile
și
domeniile propuse se
regăsesc
în
documentele de politici
sectoriale și nu necesită
a fi repetate în PNADO
3. Asigurarea investigării prompte și excluderea influențării factorului politic asupra factorilor de De
consultat
decizie din cadrul MAI, care au cunoscut sau fost implicați în aplicarea torturii și relelor tratamente, suplimentar PG
inclusiv în timpul evenimentelor din aprilie 2009.
7.

Centrul
de
Informar

1. CIDO solicită reintroducerea în proiectul Planului a următoarelor acțiuni:
Domeniul de intervenţie: Armonizarea cadrului legal cu standardele internaționale
internaționale în domeniul drepturilor omului

Obiectivul I: Aderarea la instrumentele
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e
în
Domeniul
Drepturil
or
Omului

Внести изменения
MJ
2017 Изменения в Закон внесены. Люди имеют возможность
в
Закон
«об
регистрировать имена в соответствии со своими культурными
удостоверяющих
особенностями
личность
документах
национальной
паспортной
системы»
от
09.11.1994 таким
образом, чтобы:
1)
Была
возможность
указывать
отчество
по
желанию
заявителя
2)
Были
введены
дополнительные
символы,
позволяющие
правильно писать
имена, не искажая
произношение в
родном языке
2. Domeniul de intervenție: Transparenţa, accesul la informaţie şi libertatea de exprimare şi asociere
Obiectivul II: Asigurarea accesului la informație şi libertăţii de asociere
Все Январь
10% публичных сайтов имеют зеркальную версию на русском
Обеспечение
публ 2018
языке
перевода
на
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русский
язык
публичных
сайтов
до
зеркальной
версии
Законодательное
введение
обязательности
размещения на
публичных
сайтах
резюме
ключевой
информации на
языках
меньшинств
(гагаузском,
болгарском,
украинском
и
романи)
Введение
административно
й
ответственности
для публичных
учреждений и их
ответственных
лиц
за
нарушение
законодательства

ичн
ые
учре
жде
ния
Мин
.Юс
т.,
Пра
вите
льст
во,
Пар
ламе
нт

Декабрь
2019
Декабрь
2021

50% публичных сайтов имеют зеркальную версию на русском
языке
90% публичных сайтов имеют зеркальную версию на русском
языке

Январь
2018

Законодательство введено

Мин Январь
.Юс 2018
т.,
Пра
вите
льст
во,
Пар
ламе
нт

Административная ответственность введена
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об
использовании
языков
меньшинств
6 Привлечение к
административно
й
ответственности
для публичных
учреждений и их
ответственных
лиц
за
нарушение
законодательства
об
использовании
языков
меньшинств

Сове Декабрь
т по 2021
раве
нств
у,
суд
ы,
прок
урат
ура,
поли
ция

90%
учреждений
и
лиц
признанных
антидискриминационными
органами
нарушающими
законодательство в области языков привлечены к
админ.ответственности

3. La Domeniul de intervenţie: Nediscriminarea și egalitatea Obiectivul I: Protejarea împotriva discriminării asigurată
Пересмотр
Мин
учебных
исте
материалов,
в
рств
частности
о
учебников
обра
истории
в
зова
соответствии
с
ние
рекомендациями
международных и

Гражд
общес
орган
меньш
между
ные
партн
(UNE
UNIC
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национальных
организаций,
с
целью
продвижения
позитивного
имиджа и вклада в
историю
Республики
Молдова
представителей
миноритарных
этнолингвистических
групп
Проведение
информационнопросветительских
кампаний
в
национальных и
местных
СМИ,
продвигающий
позитивный образ
меньшинств и их
ценный вклад в
развитие
Республики
Молдова

Совет
Пресс
БМО

Tele
radio Каждый
Каждый август в Молдове организуется информационноMol год
в просветительская кампания, развенчивающая мифы о
dova августе
меньшинствах Молдовы
,
Коо
рдин
ацио
нны
й
Сове
т по
Теле
ради
ове
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щан
ию,
Модернизация
формата
телепередач
на
языках
меньшинств
на
общественном
телеканале
Moldova 1 таким
образом,чтобы
они
транслировались в
прайм-тайм, были
доступны онлайн
и
включали
информацию
о
правах
меньшинств
и
молодежи
в
особенности
Введение
обязательного
курса
на
факультеты
журналистики о
журналистской
работе с точки
зрения
прав

Рейтинг телепередач на языках меньшинств на Moldova1
вырос вдвое благодаря изменению времени вещания и
использования новых медиа

Tele
radio
Mol
dova

Мин
.
обра
з.

Сентябрь
2018

Курс введен

Совет
ректо
РМ,
Гражд
общес
орган
меньш
между
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человека и прав
меньшинств

ные
партн
(UNE
UNIC

4. La Domeniul de Intervenție: Dreptul la Educație Obiectivul II: Reducerea discriminării, la toate nivelurile de învățămînt, în
conformitate cu standardele internaționale
Пересмотр
MEdu
куриккулума
и
внедрение
измерения
прав
человека,
гендерного
равенства
и
недискриминации
во
все
дисциплины всех
уровней
до
университетского
образования
Введение
Разработка
программы Мин. образ.
Гражданс
Авгус 5 программ
обязательного
обучения основам языков
общество
т 2017 (по одной для
предмета
по и культуры меньшинств
каждого языка)
организа
обучению основ (русский,
украинский,
меньшин
языков и культуры гагаузский, болгарский,
междуна
меньшинств для романи) для учеников,
ые пар
учеников,
обучающихся
на
UNESCO
(украинский,
румынском языке)
UNICEF
гагаузский,
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болгарский,
русский, романи),
по
выбору
учеников.

Подготовка
Мин. образ.
дидактических
материалов
для
преподавания
основ
языков
и
культуры
меньшинств
(русский,
украинский, гагаузский,
болгарский, романи

Декаб
рь
2017

Oрганиза
меньшин
междуна
ые пар
UNESCO
UNICEF

5. Obiectiv III: Обеспечение права на обучение на родном языке
(в т.ч. в рамках программ дву- и многоязычного обучения)
Tinta strategică 1: Обеспечение обучения по меньшей мере 30% учащихся из этно-лингвистических меньшинств на род
языке (гагаузском, болгарском, украинском и романи) по своему свободному выбору (в т.ч. в рамках программ дв
многоязычного обучения) к 2021 году
Nr. Acțiuni
Subacțiuni
Institu Termen Indicatori
Buget Parten
ția
de
respo realizar
nsabil e
ă
Внесение
Мини
Статья 10 Кодекса образования
Между
изменения
в
стерст
изменена и гарантирует обязательное
одные
статью
10
во
финансирование обучения на языках
партне
Кодекса
образо
меньшинств
по
образования
в
вания,
развити
целях
прави
обеспечения
тельст
обязательного
во,
финансирования
парла
обучения
на
мент
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языках
меньшинств
Проведение
анализа
по
наличию
педагогического
состава
и
учебных
материалов для
обучения
на
родных языках
(русский,
украинский,
гагаузский,
болгарский,
романи)
Разработка
государственных
учебных
плагнов/програм
м
для
начального,
гимназического
и
лицейского
звена
с
обучением
на
языках
национальных
меньшинств

Мин.
образо
вания

анализ проведен

Гражда
ое
общест
междун
дные
партне
по
развити

Мин.
Апрель
Образ. 2017

по меньшей мере 1 план/программа на
каждом из 5 языков (украинский,
болгарский,
гагаузский,
русский,
ромина)

Гражда
ое
общест
органи
и
меньш
в,
междун
дные
партне
UNESC
UNICE
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(гагаузском,
болгарском,
украинском,
романи)*, в том
числе в формате
двуи
многоязычного
обучения (в том
числе
русскорумынские)
*программы, в
рамках которых
часть дисциплин
преподаются на
одном
языке
(например
на
государственном
),
а
другая
существенная
часть
на
другом/других
языках
(например
на
русском,
болгарском,
гагаузском,
украинском
и
романи)
Разработка
Программа для одного Мин.

июль

Годовая

программа

для

одного

Гражда
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программ
обучения
на
родном
языке
(гагаузском,
болгарском,
украинском
и
романи)
для
полного цикла
школьного
и
дошкольного
обучения, в т.ч. в
формате дву- и
многоязычного
обучения (в том
числе
русскорумынские)
Непрерывная
подготовка
учителей
для
преподавания на
родных языках
(русском,
украинском,
гагаузском,
болгарском,
романи)

полного класса/года

Программа для
школьных классов

Образ. 2018

всех

июль
2019

Программа
для
дошкольного обучения

июль
2019
Мин.
Постоя
Образ. нно

полного класса разработана
введена с сентября 2019 года

и

Годовая
программа
для
всех
школьных классов разработана и
введена с сентября 2019 года
Годовая
программа
для
дошкольного обучения разработана
и введена с сентября 2019 года
Постоянно есть минимум один
преподаватель
на
языках
меньшинств на каждую тысячу
учеников, носителей каждого из 5
языков меньшинств

ое
общест
органи
и
меньш
в,
междун
дные
партне
UNESC
UNICE

Гражда
ое
общест
органи
и
меньш
в,
междун
дные
партне
UNESC
UNICE
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Введение
Мин.
Август Предмет
«русский
язык
и
изучения
образо 2017
литература» введен в качестве
«русского языка
вания
обязательного предметы начиная с
и литературы» в
сентября 2017 года
качестве
обязательного
предмета
изучения
в
румыноязычных школах
6. Domeniul de intervenţie: Drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale, etnice, religioase şi lingvistice
Obiectivul I: Asigurarea integrării minorităților naționale în toate domeniile de activitate a statului prin consolidarea cadrului de politici
și cel legal Ținta strategică A: Relații interetnice consolidate pe întreg teritoriul Republicii Moldova
N Acțiuni
Subacțiuni
Instituția Terme Indicatori
Buget
Parteneri
r.
responsab n
de
ilă
realiza
re
Выделение
Министер Декабр Необходимый
бюджет
зарезервированн
ство
ь 2017 выделен
ого бюджета для
финансов,
реализации
Правител
плана действий
ьство,
по
Стратегии
Парламен
укрепления
т
межэтнических
отношений РМ
на 2017-2027
Учредить
Правител Июнь
Орган создан. Проводит
Гражданс
постоянный
ьство
2017
мониторинг
ое
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секретариат
в
качестве
специального
механизма,
отвечающего за
координацию
деятельности
по
вопросам
меньшинств
и
включающего в
свой
состав
представителей
общин
меньшинств, в
особенности
молодежь
и
женщин

Гос.канце
лярия

общество
организац
ии
меньшин
тв,
междунар
одные
партнеры
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6.

Centrul
Național
de
Prevenire
a
Abuzului
Față de
Copii

1. Domeniul de intervenţie: Dreptul la sănătate, Obiectivut II: imbunătăţirea indicelui sănătăţii copilului Se acceptă
in conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2030, ţinta strategică A: Până în 2021' reducerea Textul a fost redactat
mortalităţii neonatale la 6,5 decese la 1.000 născuîi-vii şi a copiilor de până la 5 ani de la 9 la 1.000
nscuţi-vii, subacţiunea 2.3. Colaborarea intersectorială în vederea prevenirii situaţiilor de risc (abuz,
neglijare, violenţăd), reducerii mortalităţii copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu şi prin cauze
prevenibile - indicatorii stabiliţi pentru această subacţiune sunt improprii (1. Numdrul de servicii
intersectoriale create 2. Numdrul de copii care au beneficiat de aceste servicii).
2. Colaborarea intersectorială, conform Hotărîrii Guvernului nr. 270 cu privire la aprobarea
instrucțiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea,
asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării si
traficului, precum și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 445 din 9 iunie 2015 cu privire la aprobarea
Instrucțiunii metodice privind intervenția instituțiilor medicale în identificarea, evaluarea, referirea,
asistența și monitorizarea cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, presupune
intervenția lucrătorului medical în identificarea și soluționarea cazurilor de violență, neglijare,
exploatare și trafic al copiilor prin participarea in echipă multidisciplinară. Legislația în domeniu,
precum și documentele de politici, nu se referă la ,,servicii intersectoriale", concept impropriu
contextului național și internațional. Propunem următorii indicatori pentru această acțiune: ,,1 Numărul
de copii victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului identificați și referiți de către lucrătorii
medicali. 2. Numărul de cazuri de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului, la soluționarea
cărora lucratorii medicali au participat ca și membru in echipa multidisciplinară. 3. Rata mortalității
copiilor cu vârstâ de pânâ la 5 ani la domiciliu și prin cauze prevenibile redusă cu x % (acest procentaj
urmează a fi stabilit de Ministerul Sănătății în baza datelor statistice existente)". Primii doi indicatori
se colectează sau pot fi colectați în baza Ordinului Ministrului Sănătății nr. 445 indicat mai sus.
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3. Domeniul de Intervenție; Dreptul la sănătate, Obiectivul VI: Reducerea numărului infecțiilor cauzate De consultat MSMPS la
de boli transmisibile, ținta strategică B: Rata redusă a poverii tuberculozei, combaterea hepatitei, bolilor reavizare.
condiționate de apă și a altor boli transmisibile. Acliunea 2 Asigurarea respectării confidențialității
datelor cu caracter medical în instituțiile medicale - această acțiune propunem să fie transferați la
Obiectivul I. Asigurarea accesului universal la servicii medicale de calitate din domeniul de intervenlie
Dreptul la sănătate.
Problema păstrării secretului medical este una comună intregului sistem și nu doar obiectivului
,,reducerea numărului infecțiilor cauzate de boli transmisibile". Transferarea acestei acțiuni la
obiectivul I ar acoperi toate categoriile de persoane care au dreptul sș li se pșstreze confidențialitatea
informației deținute de medic. Tototată, considerăm că această acțiune ar trebui să fie completat cu o
subacțiune care s-ar referi la
,,Reglementarea specificului respectării confidențialității datelor cu caracter medical și a obligativității
furnizării de către lucrătorul medical a informațiilor despre cazurile de violență, neglijare, exploatare și
trafic al copilului ". Acest subiect este unul absolut specific și incă nereglementat, iar legislația în
vigoare care reglementează obligativitatea păstrării secretului medical vine in contradicție cu legislația
care se referă la obligativitatea furnizării de către lucrătorul medical a informației pe care o deține
despre cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copiilor și a informației adiacente despre
caz, ca și membru al echipei multidisciplinare. Aceste deficiențe generează, aplicarea defectuoasă a
mecanismului intersectorial de cooperare (Legea nr. 140 și Hotărîrea Guvemului nr. 270 indicate mai
sus) și ca consecință, știrbesc din dreptul fundamental al copilului de a fi protejat.
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2.Domeniul de intervenție: Drepturile copilului, Obiectivul I: Protecția copilului, ținta strategică A:
De
consultat
Diminuarea semnificativă a ratei copiilor separați de familie și a numărului de copii plasați în instituții MSMPS la reavizare.
rezidențiale, la indicatori - propunem să fie completat și cu următorul indicator : ,,Servicii specializate
pentru reabilitarea copiilor victime". Acest indicator este absolut indispensabil, or actualmente lispesc
asemenea servicii, deși Comitetul ONU pentru Drepturile copilului a recomandat Republicii Moldova
incă în 2010 crearea unor astfel de servicii. Atragem atenția asupra discrepanței existente la indicatorii
pentru această acțiune și din perspectiva includerii ca indicator ,,Servicii de reabilitare a agresorilor,
inclusiv a agresorilor sexuali" în lipsa unui asemenea indicator pentru copiii victime. Indicatorul 2.
Sistem informalional automatizat "Asistență socială" urmează, a fi exclus pentru că se dublează cu
indicatorul 1. Sistem informațional automatizat de colectare și prelucrare a datelor creat și funcțional,
din ținta strategică B, a aceluiagi obiectiv.
4. Domeniul de intervenlie: Drepturile copilului, Obiectivul I: Protecția copilului, linta strategică B:
De
consultat
Politici în domeniul protecției copilului bazate pe evidențe - apreciem înalt includerea acestei ținte MSMPS la reavizare.
strategice și pledăm pentru păstrarea ei in PNADO, dar totodată, credem că așa cum este formulată
acțiunea, precum și subacțiunile, indicatorii, această țintă nu va fi atinsă.
in primul rînd, doar dezvoltarea sistemului informațional automatizat fără, să includă indicatori
dezagregați și formulare de colectare de date, nu va asigura corectitudinea și plenitudinea datelor
colectate. La fel, subacțiunea 1.1 se referă la colectarea și prelucrarea datelor privind sistemul de
protecție a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, fără să includă toate categoriile de
copii victime sau potențiale victime, dezagregate pe forme de violenâă. Or. art. 8 din legea 140 privind
protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, nu definește
termenul de copii aflați în situație de risc, ci doar enumeră exemplificativ situațiile de risc. La fel,
subacțiunea l.l nu ar permite evidența copiilor victime ale infracțiunilor. Propunem reformularea
subacțiunii și substituirea sintagmei ,,copii in situație de risc și copii separați de părinți" cu o altă
sintagmă mai generală care să înglobeze toate categoriile de copii victime și potențiale victime, inclusiv
victime ale infracțiunilor. Dacă sub incidența acțiunii în cauză vor fi incluți și copiii victime ale
infracțiunilor, la instituții responsabile urmează a fi incluse Ministerul Afacerilor Inteme, Ministerul
Justiliei.
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5. Domeniul de intervenție; Drepturile copilului, Obiectivul II: Consolidarea sistemului de iustiție
juvenilă, ținta strategică A: Rata diminuată la maxim a minorilor aflați în detenție și numărul sporit al
copiilor care au săvîrșit infracțiuni implicați în programe speciale de reeducare - se referă la copiii in
conflict cu legea (cei ce au săvîrșit infracțiuni), iar acțiunea Definitivarea și reglementarea statutului
intervievatorului în procedura specială de audiere a copiilor victime / martori ai infracțiunii, în
condițiile art. I 101 Cod de procedură penală, se referă la copiii în contact cu sistemul de justiție (copii
victime ale infracțiunilor). Această acțiune urmează a fi exclusă din ținta strategică A pentru că nu face
obiectul vizat de aceasta. Totodată, considerăm că Obiectivul IL' Consolidarea sistemului de justiție
juvenilă trebuie completat cu o ținta strategică separată care să vizeze copiii victime ale infracțiunilor
(anexăm conținutul propus pentru această țintă). Menționăm că această categorie de copii nu este
inclusă în documentele de politici naționale (Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020), in
perioada precedentă acest domeniu fiind inclus in Strategia de reformd a sectorului justiliei și in
PNADO, documente de politici al căror termen de implementare a expirat. Necesitatea consacrării unei
ținte strategice pentru copiii victime ale infracțiunilor derivă atît din angajamentele asumate de
Republica Moldova prin ratifrcarca actelor intemaționale – Convenția Națiunilor Unite cu privire la
Drepturile Copilului (adoptată de Adunarea Generala a O.N.U. la 20 noiembrie 19S9); Protocolul
Opfional la Convenția pentru Drepturile Copilului contra vînzării copiilor, prostituției juvenile și
pornografiei juvenile (adoptat de către Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezoluția 541263 din 25 mai
2000); Convenția Europeană pentru Exercitarea Drepturilor Copiilor (adoptată la25 ianuarie 1996, ETS
nr. 160); Convenția Consiliului Europei pentru Protecția Copiilor impotriva Exploatării Sexuale și
Abuzului Sexual (adoptată la 25 octombrie 2007, ETS Nr. 201), cît și din actele naționale aprobate
recent de Parlament - Legea m. 137 cu privire la reabilitarea victimelor
infracțiunilor, Legea nr. 140 indicată anterior.

Se acceptă
A
fost
suplinit
textul cu o ținta ce se
referă la reabilitarea
copiilor
victime
a
infracțiunilor.

PARTENERII DE DEZVOLTARE
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Oficiul
ONU
pentru
drepturile
omului,
PNUD,
UNICE,
UN
Women

2.2.5 Propunem completarea indicatorilor de la acțiunea 3, ținta strategică A cu următorul
Nu se acceptă
indicator ”Numărul de persoane care au primit consultație primară sau cărora le-a fost facilitat accesul
Indicatorul nu este
la instituțiile competente”.
clar formulat si nu va
putea fi masurat
2.2.6. Propunem modificarea subacțiunii 5.2 ținta strategică A, introducând în lista beneficiarilor
Se acceptă
instruirilor în domeniul egalității și nediscriminării și parajuriștii. Astfel, subacțiunea va avea următorul Textul a fost redactat
conținut: ”Instruirea parajuriștilor și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat în
domeniul egalității şi nediscriminării”.
2.2.8. Propunem transferarea (acțiunii 5) subacțiunilor 5.1 și 5.2 ținta strategică A la acțiunea 4,
subacțiunile 4.3 și 4.4 a Țintei strategică B (Asistenţă juridică garantată de stat acordată beneficiarilor)
din Obiectivul nr. 1 (Asigurarea accesului la justiţie pentru toţi justiţibabilii) al domeniului de
intervenţie ”Accesul la Justiţie”. Respectiv, denumirea acțiunii 4 a Țintei strategică B din Obiectivul nr.
1 al domeniului de intervenţie ”Accesul la Justiţie” va fi completată, având următorul titlu ” Asigurarea
suportului juridic calificat victimelor discriminării, infracțiunilor și contravențiilor motivate de
prejudecată, dispreț sau ură”. Cu sintagma ” victimelor discriminării, infracțiunilor și contravențiilor
motivate de prejudecată, dispreț sau ură” urmează a fi completate și subacțiunile 4.1 și 4.2 din Ținta
strategică B, Obiectiv nr. 1, Domeniu de intervenţie ”Accesul la Justiţie”6.

6

Nu se acceptă
Legea cu privire la
reabilitarea victimelor
infracțiunilor
se
focusează pe un sistem
de suport care să vizeze
un cerc cît mai larg de
victime
ale
infracţiunilor
–
în
dependenţă de serviciul
acordat – fie pentru
victimele
tuturor
categoriilor
de
infracţiuni, fie pentru
victimele unor anumite
categorii de infracţiuni.

Paragraful 6.73, EPU, paragraful 10b CEDR, 2011
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2.2.9. Propunem transferarea subacțiunii 5.3 la Obiectivul II: Prevenirea și combaterea discriminării Nu se acceptă
față de persoanele de etnie romă, Ținta strategică A: Susținerea populației de etnie romă realizată pe Acțiunea nu poate fi
întreg teritoriul Republicii Moldova.
transferata pe motiv ca
face parte dintr-un
complex de acțiuni
îndreptate
spre
facilitarea accesului la
servicii de suport în
procesul de revendicare
a drepturilor.
2.2.10 Propunem introducerea, după acțiunea 4 a țintei strategice A (acțiunea 5 fiind în totalitate Propunerea urmează a
transferată), unei noi ținte strategică (B), care va avea următoarea denumire: ”Reducerea disparităților fi detaliată
în realizarea drepturilor fundamentale de către persoanele ce fac parte din grupurile marginalizate și
vulnerabile încălcării drepturilor omului”7.
2.2.11 Propunem modificarea actualei acțiuni 6 (sau, după introducerea modificărilor de la p. 2.2.8 2.2.10, acțiunii 1, ținta strategică B) după cum urmează: ”Crearea și implementarea unui sistem de
colectare a datelor dezagregate pe criteriile protejate împotriva discriminării, în baza practicii şi
standardelor internaționale”.

7

Nu se acceptă
Conform
informatiei
parvenite de la BNS un
sistem de colectarea a
datelor
dezagregate
există deja si acțiunea
se va referi doar la
fortificarea sistemului.

Paragraful 86a, Raportoarea Specială pentru Săracie Extremă, 2014
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2.2.12 Propunem introducerea unei noi subacțiuni la acțiunea nr 6 (sau, după introducerea Propunerea urmează a
modificărilor de la p. 2.2.11, acțiunea 2, ținta strategică B), cu următorul conținut: ”Desfășurarea fi detaliată
evaluărilor periodice, la nivelul APL și APC, privind disparitățile existente în realizarea
drepturilor fundamentale de către grupurile minoritare, marginalizate și cele vulnerabile
încălcării drepturilor omului”. Instituții responsabile: ”APC, APL I și II”; Termen de realizare:
”2019 și 2021”; Indicatori: Informație privind disparitățile existente în realizarea drepturilor
fundamentale disponibilă la nivel de APL I, APL II și APC”8.
2.2.13. Propunem introducerea unei noi subacțiuni la acțiunea 6 (sau, după introducerea modificărilor Propunerea urmează a
de la p. 2.2.11, acțiunea 2, ținta strategică B) cu următorul conținut: ”Introducere mecanismului de fi detaliată
referire la rezultatele evaluărilor periodice privind disparitățile în realizarea drepturilor fundamentale de
către grupurile minoritare, marginalizate și cele vulnerabile încălcării drepturilor omului în procesele de
evaluare a serviciilor publice, la nivel local și central; de elaborare, implementare, monitorizare și
evaluare a politicilor publice; de raportare la mecanismele internaționale în domeniul drepturilor
omului”. Instituții responsabile: ”APC, APL I și II”; Termen de realizare: ”2017-2021”; Indicatori:
”Numărul de serviciilor publice îmbunătățite/create din perspectiva accesului la acestea persoanelor din
grupurile minoritare, marginalizate și cele vulnerabile încălcării drepturilor omului”; Rata sporirii
accesului la serviciilor publice în rândul persoanelor din grupurile minoritare, marginalizate și cele
vulnerabile încălcării drepturilor omului”; Numărul de politici publice, acte normative
modificate/adoptate, fundamentate pe privind disparitățile în realizarea drepturilor, în vederea redresării
dificultăților și barierelor în realizarea drepturilor fundamentale ale persoanelor din grupurile
minoritare, marginalizate și cele vulnerabile încălcării drepturilor omului”

8

Paragraful 8, CEDR 2011
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2.2.14 Propunem completarea domeniul de intervenție ”Nediscriminarea și egalitatea” cu o nouă țintă Nu se acceptă
strategică (C), dedicată combaterii faptelor ilegale motivate de prejudecată, dispreţ sau ură, cu
următorul titlu ”Sporirea eficienței procesului de investigare a infracțiunilor și incidentelor motivate de
prejudecată, dispreț sau ură prin creșterea numărului proceselor pornite pe marginea cazurilor raportate
și sporirea ratei sentințelor de condamnare pentru comiterea acestor fapte, emise pe marginea
plângerilor investigate9. Astfel, acțiunea 7 va deveni acțiunea 1 a țintei strategice C.
2.2.15. Propunem concretizarea /modificarea textului de la acțiunea 7 (sau, după introducerea
modificărilor de la p. 2.2.14, acțiunea 1, ținta strategică C), după cum urmează: ”Asigurarea investigării
tuturor faptelor ilegale motivate de prejudecată, dispreț sau ură, cu atragerea la răspundere a tuturor
făptașilor”.

Nu se acceptă
Investigarea
defectuoasa a cauzelor
respective era generata
de expunerea în textul
legii ca motiv de
săvîrșire a infracțiunii
doar ”ura„, astfel este
necesară
modificarea
legislației
prin
completarea aspectului
motivațional
cu
conceptul
de
prejudecată și dispreț.

2.2.16. Propunem completarea indicatorilor de la acțiunea 7 (sau, după introducerea modificărilor
de la p. 2.2.14, acțiunea 1, ținta strategică C) cu următorii indicatori: ”Rata creșterii numărului
proceselor pornite pe marginea cazurilor raportate” și ”Rata creșterii sentințelor de condamnare pentru
comiterea acestor fapte, emise pe marginea plângerilor investigate”

Se acceptă parțial
Vor fi incluși indicatorii
propuși în următoarea
redacție:

Potrivit informației făcute publice de Misiunea OSCE în Moldova (http://hatecrime.osce.org/moldova ), în anul 2015 au fost raportate circa 17 cazuri de incidente și
infracțiuni bazate pe prejudecată, dintre care de către poliție au fost înregistrate și investigate 0 cazuri; a fost o condamnare.
9
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1.Rata
proceselor
pornite pe marginea
cazurilor raportate
2. Rata sentințelor de
condamnare
pentru
comiterea acestor fapte,
emise pe marginea
plângerilor investigate

2.2.17 Propunem modificarea indicatorului de la acțiunea 9 (sau, după introducerea modificărilor de la Se acceptă
p. 2.2.14, acțiunea 1, ținta strategică C) după cum urmează: ”Date dezagregate, privind cauzele inițiate Indicatorii propuși au
și sentințele pronunțate, colectate per fiecare unitate administrativ-teritorială” și introducerea unui nou fost acceptați
indicator ”Informație dezagregată privind cauzele inițiate și sentințele pronunțate, accesibilă per fiecare
unitate administrativ-teritorială”

2.2.18 Propunem transferarea acțiunilor 10 și 11 ale Obiectivului I (Protejarea împotriva
discriminării asigurată) la Domeniul de intervenţie: Dreptul la sănătate, Obiectivul I: Asigurarea
accesului universal la servicii medicale de calitate, Ținta strategică A: Servicii medicale calitative,
sigure și accesibile pentru toți. Respectiv, acțiunile 10 și 11 vor deveni acțiunile nr. 3 și 4 ale Țintei
strategice A (Servicii medicale calitative, sigure și accesibile pentru toți).

Nu se acceptă
Acțiunile se referă mai
mult
la
obstacole
discriminatorii pe care
le întîmpină persoanele
HIV în sistemul de
sănătate.

2.3 Domeniul de intervenție: Drepturile persoanelor vârstnice, Obiectivul I: Asigurarea A se consulta la
reavizare cu MSMPS
realizării drepturilor persoanelor vârstnice în Republica Moldova.
2.3.1 Propunem ajustarea textului subacțiunii 2.1 a Țintei strategice B, precum urmează:
”Ajustarea cadrului legal ca mărimea pensiei minime să fie egală cu sau mai mare decât minimul de
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existență pentru persoane în etate”. Va fi introdus, astfel, și un indicator nou: ”Cuantumul pensiei
minime este egal sau mai mare decât minimul de existență pentru persoane în etate”10.

2.4 Domeniul de intervenţie: Drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale,
etnice, religioase şi lingvistice, Obiectivul II: Prevenirea şi combaterea discriminării faţă de Lipsește propunerea
persoanele de etnie romă.
2.4.1 Propunem Ţinta strategică A: Susţinerea populaţiei de etnie romă realizată pe întreg
teritoriul Republicii Moldova
2.5 Obiectivul III: Prevenirea şi combaterea discriminării faţă de persoanele ce fac parte
din grupurile religioase minoritare
Ţinta strategică A: Drepturilor diversităţii religioase susţinute prin respectarea convingerilor
religioase a grupurilor religioase minoritare
2.2.4 Propunem modificarea denumirii acțiunii 3 din ținta strategică A, după cum urmează:
”Ridicarea gradul de implicare a funcționarilor publici/ reprezentanților APL în prevenirea Se acceptă
discriminării”11.
Textul fi redactat
Obiectivul I: Aderarea la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor omului,
Ținta strategică A
În Acțiunea 1. ”Ratificarea Protocolului Opţional la Pactul privind drepturile economice, sociale
și culturale”:
Se acceptă
Textul fi redactat
 De adaugat la Parteneri pentru Subacțiunea 1.1: ONG, PNUD, OHCHR;
 De adaugat la Parteneri pentru Subacțiunea 1.2: PNUD.

10
11

Paragraful 86 (a) și 87 (d) Raportoarea Specială pentru Săracie
Paragraful 86 (a) și 87 (d) Raportoarea Specială pentru Săracie Extremă, 2014
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Obiectivul I: Asigurarea libertății de exprimare, a pluralismului şi transparenţei, Ținta strategică
A
În Acțiunea 1. ”Elaborarea și adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului”:
 De adaugat Subacțiunea 1.4: Revizuirea cotei 80/20 pe utilizarea limbilor pentru a largi timpul
emisiunilor în limbile minoritaților etno-lingvistice; Lichidarea cotelor/restrictiilor pe utilizareal
limbilor pe posturile TV si radio private, pe celea ce sunt destinate minoritatilor etnolingvistice; Elaborarea măsurilor pentru a stimula producerea și difuzarea emisiunilor în limbile
minoritîților etno-lingvistice.

Se acceptă parțial
Se va copleta textul cu o
acțiune
noua”

Elaborarea
măsurilor
pentru
a
stimula
producerea și difuzarea
emisiunilor în limbile
minoritîților
etnolingvistice.”, si respectiv
o

subacțiune

”

Revizuirea cotei 80/20
pe utilizarea limbilor
pentru a largi timpul
emisiunilor în limbile
minoritaților
etnolingvistice”
Propunerea ”Lichidarea
cotelor/restrictiilor pe
utilizareal limbilor pe
posturile TV si radio
private, pe celea ce sunt
destinate minoritatilor
etno-lingvistice”, nu a
fost inclusă din motivul
expunerii neclare.

Obiectivul II: Asigurarea accesului la informație şi libertăţii de asociere, Ținta strategică A
Nu este clar de ce este necesara Acțiunea 6. ”Completarea și modificarea Legii nr. 26 din 22.02.2008
privind întrunirile”. Propunem eliminarea acestei acțiuni pentru ba legea este una funcționala și Nu se acceptă
Acțiunea a fost detaliată
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completarea și modificarea legii nu este evidentă.
conform Primăriei mun.
Obiectivul I: Asigurarea integrării minorităților naționale în toate domeniile de activitate a Chișinău.
statului prin consolidarea cadrului de politici și cel legal, Ținta strategică A
De adaugat Acțiunea 2 cu următorul conținut: Modificarea Legii "Cu privire la actele de identitate
sistem pașaport național "de la 09.11.1994, astfel încât:
2.1) Patronimicul să fie indicat implicit, dar cu posibilitatea de a renunța la cererea solicitantului;
2.2) Numele, prenumele și patronimicul să fie indicate în grafiile latină și chirilică (limbile română și
rusă);
2.3) Introducerea caracterelor suplimentare, care să permită să scrie numele, fără a denatura
pronunțarea în propria limbă (în al treilea limba in buletin de identitate).
Nu se acceptă. Acțiunea
deja se realizează în
Sistemului
Obiectivul II: Asigurarea respectării drepturilor omului în sistemul de executare a pedepselor cadrul
Penitenciar
penale, Ținta strategică A
Propunem modificarea denumire Obiectivului pentru a acoperi problema respectării drepturilor omului
și torturii în locurile de detenție: Asigurarea respectării drepturilor omului și combaterea torturii
în locurile de detenție și sistemul de executare a pedepselor penale.
Propunem completarea Acțiunii 2 cu următoarele Subacțiuni:
2.4) Consolidarea procedurii de examinare medicală obligatorie pentru deţinuţi/reținuți la fiecare intrare
şi plecare din locurile de detenţie/spitale de psihiatrie/internate psihoneurologice cu anexarea
rapoartelor de examinare medicala la dosarul de rigoare,12 cu Indicator: 100% persoanelor examinate
medical înainte și după fiecare intrare/iesire;
2.5) Modificarea CPP în vederea reducerii perioadei de aflare în custodia poliţiei la maximum 48 ore,13
cu Indicator: Proiect de modifiare adoptat;

Extremă, 2014
0(b) și Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 10(b), Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
13 Paragraful 90(b) și Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 26, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016); Paragraful 10(a), Comitetul ONU
împotriva torturii (2010).
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2.6) Dezvoltarea alternativelor deţinerii preventive astfel încît arestul preventiv să fie măsură
excepţională (monitorizarea electronică, eliberarea condiționată și serviciul în folosul comunității);14
2.7) Garantarea accesului la avocat cu întîlniri confidențiale persoanelor în arest imediat după arestarea
lor și pe durata tuturor etapelor de detenție;15
2.8) Transferarea locurilor de detenție preventivă din MAI la MJ,16 cu Indicator: Locuri de detenșie
subordonate la MJ.

2.7 Se acceptă
2.8 Nu se acceptă,
potrivit opiniei DIP:
persoanele faţă de care
a fost aplicată arestarea
preventivă sînt deţinute
în
penitenciare,
conform alin.1, art.303
Cod de executare.

Un numar de de actiuni bazat pe recomandarile internationale a structurilor ONU a fost întrodus în
versiunea precedenta a PNADO, dar nu a fost regasite în ultima versiune. Propunem încluderea acestor
actiuni în compartimentile relevante ale PNADO:
1. Asigurarea unui nivel
adecvat de Instruire a
tuturor
angajaţilor
organelor de forţă și
armată,17
judecători,
procurori,
angajaților

1.1.Elaborarea
unui
curriculum
universitar
utilizind Protocolul de la
Istanbul
1.2.Organizarea
instruirii
iniţiale şi continuii utilizind

INJ
PG
MAI
MJ
SV
CNA

Permane
nt

100% angajaților instruiți

Ghid elaborat, aprobat și
implementat

Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 12, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
Paragraful 22, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016); Paragraful 90(b) și Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 10(a), Comitetul ONU
împotriva torturii (2010).
16 Paragraful 9, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016).
17 Paragraful 25.a, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
14
15
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locurilor de detenție,
institutiilor
psihiatrice
rezidențiale și internatelor
psihoneurologice
la
aplicarea forţei fizice,
mijloacelor speciale şi
armelor
de
foc,
combaterii torturii, rolul
și mandatul MNPT18
2. Evaluarea eficacității
şi
impactul
tuturor
programelor
de
instruire/educaţionale în
ceea ce priveşte reducerea
cazurilor
de
tortură,
violenţă şi maltratare

Protocolul de la Istanbul
1.3 Elaborarea ți adoptarea
Ghidului
pe
utilizarea
mijloacelor speciale și armelor
de foc19

PG

2018

2.1
Elaborarea
ți
implementarea metodologiei
pentru evaluarea eficienței și
impactului instruirii asupra
reducerii cazurilor de tortura,
violența
și
alte
rele
tratamente20
2.2 Elaborarea şi aprobarea
unui Ghid de instruire

MAI,
MJ
CNA
SV

2017

Metodologia
elaborată,
aprobată și implementată
Ghid elaborat și aprobat

18

Paragraful 6.78 și 6.80 EPU (2016); Paragraful 22, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016); Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 13.d
și 17.a-b, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
19 Paragraful 17.a, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
20 Paragraful 17.c, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
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21
22

3. Asigurarea practică a
valorii
probante
a
rapoartelor medicale ale
medicilor independenţi21

3.1 Elaborarea proiectului de
modificare
a
cadrului
normativ

MJ
MS

2018

Cadrul normativ modificat

4. Crearea de mecanisme
normative
pentru
examinarea obligatorie de
un expert medico-legal
independent în privinţa
tuturor plângerilor de
maltratare22

4.1 Elaborarea proiectului de
modificare
a
cadrului
normativ

MJ
MAI
MS

2018

Cadrul normativ modificat

5.
Consolidarea
capacităților Institutului
medico-legal precum și a
personalului
pentru,
personalului medical din
locurile de detentie a

5.1 Instruirea personalului
privind investigarea cazurilor
de tortura, violența și alte rele
tratamente
pe
baza
Protocolului de la Istanbul
5.2 Îmbunatațirea curiculumui

MS, PG

2018

100% de personal instruit

Standardele

Protocolului

Paragraful 10.c, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
Paragraful 90(a) și Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009).
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asigura
efectivă a
maltratate23

examinarea
persoanelor

6. Asigurarea reabilitării
victimelor torturii26

7. Crearea unui sistem de
protecție a persoanelor
care denunță actele de
tortură27

universitar relevant pe baza
Protocolului de la Istanbul24
5.3
Renovarea
sediilor
medico-legale,
procurarea
echipamentului necesar25
5.4 Elaborarea unui system
(software) de mamangement
al documentelor și proceselor
conectat la sistemul e-Dosar
6.1 Elaborarea unui mecanism
privind reabilitarea victimelor
torturii și altor crime violente
potrivit
recomandărilor
Comitetului ONU împotriva
Torturii
și
Raportorului
Special ONU pe tortura

7.1
Elaborarea
normativ

cadrului

de la Istanbul sunt baza
pentru curiculum relevant
Toate sediile renovate,
echipament procurat și
utilizat
Sistemul
elaborat
si
conectat la e-Dosar

MAI
MJ
PG

2018

Act normativ adoptat

MJ
MAI
PG
OAP

2017

Cadru normativ adoptat

23

Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009).
Paragraful 6.78 EPU (2016); Paragraful 22, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016); Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 17.a,
Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
25 Paragraful 90(a), Raportorul Special ONU pe tortura (2009).
26 Paragraful 68(e), Raportoarea Specială pentru Săracie Extremă (2014); Paragraful 90(d), Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 20(a-c), 25.b și 28,
Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
27 Paragraful 90(a), Raportorul Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 19(d), Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
24
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8. Asigurarea înregistrării
obligatorii video și audio
a tuturor audierilor în
poliție,
procuratura,
locurile de detenție28

8.1. Asigurarea instanțelor
judecătorești cu echipamentele
necesare pentru înregistrări
audio și video
8.2. Amendarea
cadrului
normative pentru întroducerea
raspunderii contravenționale și
penale pentru neînregistrarea
video și audio a audierilor

MAI
PG

2017

9. Informatea publicului
larg privind combaterea
torturii
si
mandatul
29
MNPT

9.1.Desfașurarea campaniilor
nationale anuale dedicate Zilei
Internaționale în Susținerea
Victimelor Torturii (26 iunie)
9.2 Colectarea și publicarea
simestrial a datelor statistice
desagregate
potrivit
recomandarilor
Comitetului
ONU împotriva Torturii30

MJ, DIP,
MAI,
PG, MS,
MMPSF,
MA

Anual în
luna
iunie

10. Ridicarea nuvelului
de protective de tortura,
violența, viol si rele
tratamente in institutiile
medicale si rezidentiale

10.1
Revizuirea
regulamentului de detentie
fortata a persoanelor cu
tuberculoză în conformitate cu
standatdele Convenției ONU
împotriva Torturii31
10.2 Amendarea legislatiei

MS,
MMPSF,
PG

Toate
audierile
sunt
înregistrare video și audio
Răspunderea
contravențională și penală
întrodusă

28

Paragraful 90(b) și Anexa I, Raportorul Special ONU pe tortura (2009).
Paragraful 8 și 13.g, Comitetul ONU împotriva torturii (2010); Paragraful 23, Subcomitetul ONU împotriva torturii (2014).
30 Paragraful 14 și 28, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
31 Paragraful 24, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
29
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naționale și actelor normative
potrivit
reconandarilor
Comitetului ONU pentru
Drepturile Omului32
10.3 Amplasarea camerelor de
supraveghere viseo in spitalele
de psihiatrie și internatele
psihoneurologice33
10.4 Îmbunatațirea conditiilor
de trai în spitalele de psihiatrie
și
internatele
psihoneurologice34

Obiectivul IV: Consolidarea Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului, Ținta
strategică A
Propunem ajustarea textului Subacțiunii 1.2 precum urmează: ”Amendarea Legii cu privire la Avocatul
Poporului potrivit recomandarilor Revizuirei Periodice Universale, Raportorului Special ONU privind
tortura, Raportorului Special ONU privind drepturile persoanelor cu disabilități, Comitetului ONU
impotriva Torturii, Subcomitetului ONU pentru Prevenirea Troturii,35 avizului Comisiei de la Veneția
și avizului Directoratului Drepturile Omului al Consiliului Europe”

Propunem completarea cu Acțiunea 3 ” Consolidarea rolului MNPT în procesul prevenirii relelor

32

Paragraful 24, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016).
Paragraful 24, Comitetul ONU pentru drepturile omului (2016).
34 Paragraful 26, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
35 Paragraful 6.28 și 6.79, EPU (2016); Paragraful 62(g), Raportoarea Specială ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități (2016); Paragraful 90(b), Raportorul
Special ONU pe tortura (2009); Paragraful 13,a-c și 13f, Comitetul ONU împotriva torturii (2010); Paragraful 12, 17, 20(a-c), 23, 31(d-e, g-i, l), Subcomitetul ONU
împotriva torturii (2014).
33
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tratamente şi înaintarea de recomandări menite de a ameliora situaţia persoanelor aflate în custodia
statului” cu următoarele Subacțiuni:
 1.2 Numirea persoanelor în institutiile publice relevante responsabile de implementarea
recomandarilor MNPT si raportarea la MNPT;36
 1.3 Asigurarea coordonării eficiente dintre institutiile publice relevante pentru implementarea
recomandărilor MNPT;37
 Crearea mecanismelor de sancționare a angajaților instituțiilor penitenciare, de poliție și celor
rezidențiale în cazul în care nu respectă prevederile referitoare la mandatul MNPT și nu
implementează recomandările MNPT;38
 Asigurarea publicării și diseminării rapoartelor MNPT.39

2.8 Domeniul de intervenție: Drepturile Copilului
2.8.2 Pe de altă parte, actual proiect al PNADO nu include acțiuni îndreptate spre suportul familiilor cu
copii ce trăiesc în sărăcie, inclusiv ce țin de realizarea dreptului la un standard adecvat de trai la copii40;
crearea mecanismelor de prevenire si combatere a tuturor formelor de exploatare abuz și violenta
împotriva copiilor; eliminarea barierelor și consolidarea politicilor de asigurare a accesului copiilor si
tinerilor cu dizabilități la sistemul educațional general.
2.8.3 Urmează a fi incluse acțiuni care vor prevedea crearea mecanismelor de prevenire si combatere a
tuturor formelor de exploatare, abuz si violenta împotriva copiilor; eliminarea barierelor si consolidarea
politicilor de asigurare a accesului copiilor si tinerilor cu dizabilități la sistemul educațional general
2.8.4 O altă prioritate pentru PNADO ce ține de aderarea la instrumentele internaționale în domeniul
drepturilor omului, este ratificarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind Drepturile
36

Paragraful 27, Subcomitetul ONU împotriva torturii (2014).
Paragraful 27, Subcomitetul ONU împotriva torturii (2014).
38 Paragraful 13.d-e, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
39 Paragraful 13.f, Comitetul ONU împotriva torturii (2010).
37

40

Paragraful 59, CDC, 2009; paragraful 12, CDESC, 2011; paragraful 92 (h) Raportoarea Specială pentru Săracie Extremă
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Copilului privind procedura de comunicare.
2.8.5. Este necesar ca în partea narativă a PNADO dedicată drepturilor copilului să facă referire la
prevederile Convenției ONU privind Drepturile Copilului, inclusiv la obiectivele CDC, principiile de
bază (precum nediscriminarea, aderarea la principiul celui mai bun interes al copilului, dreptul la viață,
supraviețuire și dezvoltare), etc. La moment, Convenției ONU privind Drepturile Copilului este
menționată doar într-o notă de subsol, în compartimentul PNADO dedicat Dreptului la Sănătate.
2.8.6 Actualul proiect urmează să prevadă crearea unui mecanism de monitorizare a implementării
recomandărilor înaintate Republicii Moldova de către Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, dar
și a lacunelor de date existente.
2.8.7 De asemenea, partea narativă a PNADO dedicată monitorizării implementării documentului de
politici, urmează să concretizeze rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și Consiliului
Național pentru Protecția Drepturilor Copilului în monitorizarea implementării PNADO pe segmentul
drepturilor copilului.
2.8.8 Este necesară includerea unor activități suplimentare în ceea ce privește consolidarea rolului
Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului. În versiunea curentă a Planului, aceasta este
menționat doar în capitolul dedicat Justiției Juvenile. Sugerăm includerea următoarei formulări:
”consolidarea rolului Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului pentru a asigura monitorizarea
independentă a drepturilor copilului, concentrându-se, dar fără a se limita pe raportare periodică /anuală
(urmează a fi efectuate modificări legislative care vor specifica obligația Avocatului Poporului pentru
Drepturile Copilului de a elabora și prezenta în Parlamentului un raport separat privind realizarea Se acceptă
dreptului copilului, suplimentar la cel prezentat de Avocatului Poporului privind situația drepturilor Textul a fost redactat
omului).
2.8.9 Este necesară includerea în PNADO a acțiunii dedicate asigurării condițiilor adecvate de detenție
si resocializare a copiilor in conflict cu legea si a copiilor cu parinti in detenție, care urmează a fi
realizată inclusiv prin: a) modificarea legislației in vigoare in vederea excluderii detenției copiilor in
conflict cu legea in izolatoarele de detentie provizorie impreuna cu adultii; b) modificarea legislatiei in
vigoare pentru a permite ispasirea pedepsei de catre copii care au atins varsta de 18 ani in penitenciarul
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nr.10 Goian fara transferul acestora intro institutie penitenciara pentru adulti; c) crearea condițiilor Se acceptă
adecvate si asigurarea serviciilor de alimentatie, ingrijire medicala si agrement pentru copiii cu varsta Acțiunea a fost expusă
de pana la 3 ani cu mame in detentie.
în redacția propusă
Subacțiunile au fost
2.8.10 Urmează a fi ajustați indicatorii Țintei Strategice ”A”, obiectivul ”Asigurarea realizării expusă
în
redacție
drepturilor persoanelor tinere în Republica Moldova”, astfel încât:
diferită
decît
cea
- să fie evaluat modul în care și APL de nivelul 2 implică tinerii în procesul de luare a deciziilor;
propusă dar în esență
- indicatorul ce își propune să măsoare numărul de consilii locale ale tinerilor create, urmează să indice exprimă
același
și numărul consiliilor locale care implică în activitatea lor tineri din grupurile marginalizate și conținut.
vulnerabile încălcărilor drepturilor omului;
- să fie introdus un indicator care va evalua numărul afacerilor conduse de tineri, ce sunt susținute de
Ministerul Tineretului și Sportului. Acesta va substitui indicatorul ce se focusează pe ”numărul
programelor de mobilitate a tinerilor competitivi pe piața muncii”;
- Indicatorii nr. 8, 9 și 11 (/10) sunt foarte ambigui și ei, de fapt, nu exprimă în mod clar care sunt
activitățile din spatele acestora.
2.8.11 Este omis domeniul (vast) ce ține de asigurarea accesului la servicii de tineret calitative. Aici
menționăm și despre activități care urmăresc consolidarea centrelor locale de tineret care vor oferi
servicii integrate pentru tinerii din mediul rural și grupurile vulnerabile de tineri.

1. Obiectivul III: Realizarea politicii naţionale de prevenire şi combatere a traficului de ființe
umane(TFU) Ținta strategică B: Funcţionarea eficientă a Sistemului naţional de referire pentru A se consulta la
protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime a traficului de ființe umane (SNR) în reavizare cu MSMPS și
PG
proporţie de 100% la orice nivel de administraţie publică
1.1 Dorim să remarcăm că acţiunea 1 (Asigurarea urmăririi penale a traficanților, cu sentințe
proporționale gravității crimelor de trafic) şi subacţiunea 1.1. relativă, planificată în acest subcapitol al
Proiectului PNADO, nu contribuie la atingerea ţintei strategice B susmenţionate.
SNR reprezintă un cadru special de cooperare, prin care structurile de stat își îndeplinesc
obligațiunile de protejare și asigurare a drepturilor omului a victimelor TFU, în coordonare și
parteneriat strategic cu societatea civilă și alți actori care interacționează cu victimele TFU. Deci,
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SNR este focusată în general pe asistenţa şi protecţia victimelor TFU, independent de participarea lor în
procesul penal şi acest sistem nu are ca scop asigurarea urmăririi penale efective.
Din acest motiv propunem transferarea acţiunii 1 şi subacţiunii 1.1. cu indicatori relativi în alt
subcapitol al tabelului, care este destinat atingerii Ţintei strategie A: Asigurarea prevenirii şi combaterii
TFU.
În acelaşi timp propunem substituirea textului transferat în mod următor:
„Acţiunea 1.
Asigurarea durabilităţii funcţionării SNR prin măsuri legislative şi de coordonare. | Centrul
Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii LA STRADA |
1.2 Subacţiunea 1.1.
Reglementarea la nivel de lege a modelului SNR, ca un model progresiv de interacțiune
interdepartamentală şi intersectorială a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu alţi actori
competente pentru asigurarea drepturilor omului a victimelor traficului de fiinţe umane şi altor
infracţiuni, recunoscute ca încălcare a drepturilor omului.
Instituția responsabilă: MMPSF, Cancelaria de Stat/Secretariat TFU
Termen de realizare: 2018
Indicatori: Cadru legal modificat şi adoptat
Parteneri: ONG.
Domeniul de intervenție: Drepturile Copilului
1.1. Obiectivul I: Protecția copilului
Ținta strategică B: Politici în domeniul protecției copilului bazate pe evidențe
Acțiunea: ,,Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional automatizat”
Recomandăm includerea subacțiunii 1.3. ,,Colectarea datelor dezagregate privind infracțiunile săvârșite
asupra copiilor (inclusiv infracțiunile ce constituie abuz sau exploatare sexuală asupra copiilor, după
cum urmează:
Acțiunea 1: ,, Dezvoltarea și implementarea sistemului informațional automatizat”
Subacțiunea 1.3. ,,Colectarea datelor dezagregate privind infracțiunile săvârșite asupra copiilor
(inclusiv infracțiunile ce constituie abuz sau exploatare sexuală asupra copiilor)”
Instituția responsabilă: MAI
1.
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Termen de realizare: 2017-2020
Indicatori:
1. Sistem informațional de colectare și prelucrare a datelor privind infracțiunile săvârșite asupra
copiilor optimizat;
2. Date colectate și dezagregate;
2. Domeniul de intervenție: Drepturile Copilului
2.1. Obiectivul I: Protecția copilului
Prin urmare, recomandăm operarea modificărilor în Obiectivul I: Protecția copilului, prin includerea
Țintei strategice C (suplimentar Țintei strategice A și B) după cum urmează:
Domeniul de intervenție: Drepturile Copilului
Obiectivul I: Protecția copilului
Țintă strategică C: Mediul digital este mai sigur pentru copii și adolescenți
Acțiuni 1: Implementarea politicii de stat în domeniul siguranței online a copiilor
Subacțiunea 1.1. Monitorizarea și evaluarea implementării Planului de acțiuni privind promovarea
siguranței pe internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020
Instituțiile responsabile: MTIC, MAI, ME
Termenul de realizare: 2017-2020
Indicatori:
1. Puncte de contact naționale pentru raportarea conținutului ilegal create și funcționabile;
2. Centre de informare și consiliere privind siguranța online create și funcționabile;
3. Numărul activităților de informare și sensibilizare a publicului privind riscurile online;
4. Cadrul legal și de cooperare la nivel național în contracararea producerii și distribuirii conținutului
ilegal, a acostării și hărțuirii online dezvoltat;
5. Mecanisme necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cadrului legal aprobate;
6. Sisteme de autoreglementare în domeniul siguranței copiilor în mediul online elaborate și utilizate;
7. Numărul copiilor și adolescenților informați despre riscurile mediului online și navigarea în siguranță
pe Internet;
8. Date statistice actuale privind siguranța online a copiilor și adolescenților sistematizate și disponibile
online.
9. Cercetări privind comportamentul copiilor și adolescenților în Internet realizate și publicate online.

Se acceptă, au fost
operate modificările de
rigoare în plan.

Se acceptă
Acțiunea
a
fost
completată
cu
subacțiunea propusă

Se acceptă
Vor
fi
operate
completările în redacția
propusă
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9.

Misiunea
OSCE
Moldova

1.A include OSCE ca parteneri in obiectivul III, tinta strategica A, sub-actiunea 1.1, 1.2; obiectivul III,
tinta strategica B, sub-actiunea 2.1; obiectivul II, tinta strategica B, sub-actiunea 3.1;

Se acceptă
Dar
se
solicită
concretizarea în privința
domeniului la care se
dorește
includerea
OSCE în calitate de
partener

8. La Obiectivul II, tinta strategica D care se refera la ‚persoane documentate din regiunea
Se acceptă
transnistreana’, recomandam includerea Ministerului Justitiei ca institutia responsabila, mai cu seama la
Textul
a
subactiunea 1.2 – elaborarea mecanismului;
redactat.

fost

9. Termenul de „regiunea transnistreana” nu este un termen juridic. Legea nr. 173 din 22.07.2005,
Se acceptă
utilizeaza termenul „localităţile din stînga Nistrului” si “Transnistria”. Constitutia Republicii Moldova
Textul
a
fost
utilizeaza termenul de “Localităţile din stînga Nistrului”. Se recomanda ajustarea acestui termen si in redactat.
În
tot
PNADO in conformitate cu legislatia in vigoare a RM.
documentul
va
fi
folosită
sintagma
”Localitățile din stînga
Nistrului”
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