
AVOCATUL
POPORULUI
OMBUDSMAN

OFICIUL 
AVOCATULUI 
POPORULUI

activitatea
ÎN CIFRE 2015



OFICIUL AVOCATULUI 
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Avocatul Poporului (Ombudsmanul) asigură 
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului 
de către autorităţile publice, de către orga-
nizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de 
proprietate şi forma juridică de organizare, de 
către organizaţiile necomerciale şi de către 
persoanele cu funcţii de răspundere de toate 
nivelurile.

Avocatul Poporului contribuie la apărarea 
drepturilor şi libertăţilor omului prin preveni-
rea încălcării acestora, prin monitorizarea şi 
raportare a modului de respectare a dreptu-
rilor şi libertăţilor fundamentale ale omului la 
nivel naţional, prin perfecţionarea legislaţiei 
ce ţine de domeniul drepturilor şi libertăţilor 
omului, prin colaborarea internaţională în 
acest domeniu, prin promovarea drept urilor 
şi libertăţilor omului şi a mecanismelor de 
apărare a acestora, prin aplica rea proce-
deelor reglementate de Legea cu privire la 
Avocatul Poporului (ombudsman) nr. 52 din 
03.04.2014.

UNDE NE POȚI GĂSI?

OFICIUL CENTRAL
mun.Chișunău, 
str. Sfatu Țării, nr.16
telefon: 0 (22) 23-48-00

REPREZENTANȚA BĂLȚI
mun.Bălți, 
str.Independenței, nr.1
telefon: 0 (231) 2-81-49

REPREZENTANȚA COMRAT 
mun.Comrat , str.Lenin, nr.207
telefon: 0(298) 2-51-05

REPREZENTANȚA CAHUL
or.Cahul, 
Piața Independenței, nr.6
(clădirea Primăriei) biroul 415
telefon: 0 (299) 2-17-81

REPREZENTANȚA VARNIȚA 
satul Varnița, 
raionul Anenii Noi, 
str. Tighina, nr.66
telefon: 060002684

site: www.ombudsman.md
fax: 0 (22) 22-54- 42
e-mail: cpdom@mdl.net

AVOCATUL
POPORULUI
OMBUDSMAN



AVOCATUL
POPORULUI
OMBUDSMAN

INFORMAȚIE PENTRU COPII
Copiii au un apărător al lor - avocatul pentru protecția 
drepturilor copiilor. Te poți informa despre drepturile tale 
și despre ce face avocatul copilului pentru tine  pe site-ul 
nostru www.copil.ombudsman.md.

Telefonul copilului  0 800 111 16 
îți stă la dispoziție atunci cînd ai nevoie de ajutor, de 
sprijin sau de un sfat. Apelul este gratuit de la telefon fix.

PROGRAMUL DE AUDIENȚĂ : 
luni-vineri 

de la 09.00 pînă la 15.00
(cu excepția zilelor de sărbătoare)

În Oficiul Avocatului Poporului lucrează

Dacă dispui de semnătură electronică, 
poți trimite o petiție on-line pe adresa: cpdom@mdl.net

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI ARE 4 REPREZENTANȚE

27 -funcționari publici     7 - lucrători auxiliari

18 femei 16 bărbați34 de angajați:

REPREZENTANȚA
BĂLȚI

REPREZENTANȚA
COMRAT

REPREZENTANȚA
VARNIȚA

REPREZENTANȚA
CAHUL



Adresările la Oficiul 
Avocatului Poporului 

în anul 2015 ref lectă existența 
mai multor  probleme 
sociale. Soluționarea lor 
eficientă  este necasară 
pentru  a  asigura respectarea 
drepturilor omului în 
Republică Moldova.

AVOCATUL POPORULUI 

MIHAIL COTOROBAI: 

CERERI PRELUCRATE 943

Clasificarea cererilor
în funcţie de decizia 

adoptată

316 admise spre examinare

441 respinse

186 remise după competență

 PERsOANE 
PRIMITE ÎN AUDIENȚĂ 2659

1102 Oficiul central OAP Chișinău

962 Reprezentanța Comrat 

449 Reprezentanța Cahul

146 Reprezentanța Varnița



Adresările după dreptul  pretins lezAt 943

Accesul liber la justiţie 259

Securitatea şi demnitatea personală 195

Dreptul la asistenţă şi protecţie socială 91

Proprietate privată 80

Acces la informaţie 75

Dreptul la muncă 48

Viaţa familială 65

Dreptul la apărare 35

Viaţa intimă şi privată 3

Dreptul la instruire 4

Dreptul la petiţionare 19

Dreptul la libera circulaţie 8

Dreptul la ocrotirea sănătăţii 33

Libertăţi personale 7

Dreptul la administrare 6

Dreptul la cetăţenie 2

Dreptul de vot şi de a fi ales –

Dreptul la mediu înconjurător sănătos 4

Altele 9



distribuireA cererilor conform  
cAtegoriilor de petiționAri

sEsIZĂRI 11
1 Ministerului  Muncii, Protecţiei  Sociale şi Familiei

4 Ministerului Educaţiei

1 Ministerului Sănătăţii 

1 ÎS „Centrul Resurselor Informaţionale 
de Stat Registru”

2 Autorităţilor publice locale 

2 Ministerului Afacerilor Interne

371
39,34%

75
7,95% 

87
9,23% 

30; 3,18%

 

46
4,88%

 

9
0,95%

 3
0,32%

 

322
34,15%

 

Deținuți  
Angajați  
Pensionari
Persoane neangajate

Persoane cu dizabilități
Șomeri  
Elevi
Nespecificate



Acţiune  procesuAlă/Act de reAcţionAre  
A AvocAtului poporului

155

Aviz cu recomandări privind măsurile ce urmează a fi 
întreprinse se pentru repunerea imediată în drepturi a 
petiţionarului

62

Demers (pentru intentarea unui proces penal/discipli-
nar în privinţa persoanei  cu funcţii de răspundere care 
a comis încălcări ce au generat lezarea  considerabilă 
a drepturilor şi libertăţilor omului)    

4

 Sesizare asupra cazului de încălcare  a eticii de ser-
viciu, tărăgănare şi birocratism

11

Sesizarea Curţii Constituţionale în vederea controlului 
constituţionalităţii actelor normative

2

Acţiune în instanţa de judecată/intervenire în proces 
pentru a  depune concluzii

2/2

Acord de conciliere 1

Propuneri şi recomandări de perfecţionare a legislaţiei 8

Opinii asupra proiectelor de acte normative 60

Propuneri privind îmbunătăţirea activității aparatului 
administrativ  în temeiul subpunctului 6 din  punctul 
7 a capitolului II din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a OAP

2

Solicitare de efectuare a expertizei judiciare    1



ActivitAteA
 de prevenire A torturii

PLÎNGERI ExAMINATE 173

15 
avize cu recomandări

12
invocarea acțiunilor de 
tortură

161
invocarea condițiilor nead-
ecvate de detenție

68 VIZITE DE  
MONITORIZARE
în locurile unde sînt 

deținute persoane private
de libertate

31
În instituțiile subordonate  
Ministerului Afacerilor Interne

35
În instituțiile subordonate  
Ministerului Justiției 

2
În nstituțiile subordonate 
Ministerului Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei

probleme depistAte în cAdrul vizitelor :
•	 îngrădirea de către procuror 

a accesului angajaților OAP 
în locurile de detenție

•	 lipsa de condiții adecvate de 
detenție

•	 supraaglomerarea  celulelor
•	 iluminare, ventilare 

insuficientă a celulelor
•	 umezeala excesivă în celule 

•	 condiții insalubre
•	 acordarea asistenței medi-

cale  în volum redus   față de 
cel necesar 

•	 lipsa de psihologi, care ar 
acorda consiliere   persoane-
lor care se află în detenție

•	 logistică ineficientă 
•	 fumatul în celule



ActivitAteA de promovAre 
A drepturilor omului
ACTIVITĂȚI 125

105 activități de promovare

20 activități de instruire

1 Conferință 
Internațională 1 Conferință 

națională 5 conferințe de 
presă



371 de apariții  în mass - media



14 publicații editate 

940  persoane urmăresc pagina OAP 
de  pe  Facebook

624 de publicații pe pagina web
www.ombudsman.md

980 - impactul mediu al postărilor



Acest material a fost imprimat în cadrul proiectului  ”Susținerea instituțiilor naționale pentru protecția și 
promovarea drepturilor omului conform recomandărilor Comitetelor Convențiilor ONU și Revizuirii Periodice 
Universale (UPR)”, implementat de către Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) și 
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Norvegiei.


