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INTRODUCERE
Programul de Dezvoltare Strategică (în continuare PDS) este documentul de bază al Centrului
pentru Drepturile Omului (CpDOM), care completează sistemul de planificare strategică al
acestuia, asigurînd prioritizarea diverselor obiective, reflectate în numeroasele documente de
politici, precum şi identificînd lacunele în capacităţile şi instrumentele/metodele pe care le va
utiliza autoritatea în vederea atingerii obiectivelor sale. Totodată, PDS include şi alte
angajamente şi obligaţiuni ale autorităţii, care constituie misiunea autorităţii, sînt stipulate în
diferite tratate internaţionale, dar nu se regăsesc din diverse motive în documentele de politici.
Acest document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176 din
22 martie 2011 "Cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programe lor de
dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale" şi a Ghidului privind
elaborarea PDS. PDS al CpDOM este elaborat pentru o perioadă de 5 ani, iar pentru
planificarea operaţională a activităţii instituţiei urmează să fie elaborate planuri anuale, care vor
prevedea măsuri concrete de realizare a PDS, constituind astfel un instrument de monitorizare şi
evaluare a acestuia. Pentru alinierea planificării activităţii autorităţii la planificarea bugetară s-a
utilizat clasificarea bugetară a programelor din planurile strategice de cheltuieli sectoriale
(CBTM), cu indicarea rolului şi responsabilităţilor autorităţii la realizarea acestora.
Obiectivele reprezentanţelor teritoriale ale CpDOM la fel, sînt reflectate în document.
Programul de Dezvoltare Strategică este documentul de identitate a autorităţii de la care derivă
toate acţiunile acestea pentru următorii 5 ani şi reprezintă:
(i) instrument de planificare/prioritizare a politicilor la nivelul autorităţii;
(ii) instrument de management pentru autoritate;
(iii) instrument de comunicare atît pe interior, cît şi pe extern.
Elaborarea PDS a avut loc într-o manieră participativă, proces în care s-au implicat toate
subdiviziunile şi părţile interesate ale autorităţii. Pentru coordonarea procesului de elaborare a
PDS a fost creat Grupul de planificare, constituit din avocaţii parlamentari, şefi ai reprezenţelor
şi subdiviziunilor instituţiei, consultanţi.
Procesul de elaborare a PDS a fost divizat în 4 etape:
Prima Etapă: Analiza instituţională a CpDOM. În cadrul acestei etape au fost examinate
următoarele dimensiuni instituţionale: structura organizaţională şi funcţională, managementului
general, managementul resurselor umane, relaţiile cu beneficiarii şi comunicarea externă,
managementul financiar, logistica şi infrastructura.
A doua etapă: Analiza punctelor forte ș i slăbiciunilor, elaborarea viziunii, misiunii, profilului
autorităţii;
A treia etapă: elaborarea priorităţilor de politici pe termen mediu, a programelor şi obiectivelor;
desfăşurarea evaluării capacităţilor şi elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea capacităţilor;
A patra etapă: Definitivarea PDS şi elaborarea Planului Anual de acţiuni al autorităţii.
Programul de Dezvoltare Strategică a CpDOM a fost realizat cu susţinerea logistică şi financiară
PNUD Moldova, în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor Centrului pentru Drepturile
Omului din Moldova”.
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1. SITUAŢIA CURENTĂ
1.1. Misiunea, viziunea şi valorile CpDOM
Centrul pentru Drepturile Omului (CpDOM) este o instituţie de stat independentă, cu
personalitate juridică, care asigură asigură asistenţa organizatorică, informaţională, ştiinţificoanalitică şi de altă natură a activităţii avocaţilor parlamentari. Instituţia a fost creată în temeiul
Legii cu privire la avocaţii parlamentari nr. 1349 din 17 octombrie 1997 cu modificările
ulterioare1. Suplimentar la această Lege, în februarie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a
adoptat Hotărârea privind Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului (Regulamentul
CpDOM), care reglementează structura CpDOM, aspectele ce ţin de angajaţii şi finanţarea
acestuia2
Misiune
CpDOM militează pentru respectarea, protejarea şi realizarea progresivă de către Stat a
drepturilor omului prin acţiuni de promovare, protecţie, prevenire, monitorizare şi evaluare a
respectării acestora, consultare, advocacy şi politici publice.
CpDOM promovează şi protejează drepturile omului, apără prin toate mijlocele legale drepturile
persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate şi întreprinde toate acţiunile necesare de prevenire
a acestora.
Viziune
În Republica Moldova drepturile omului sunt respectate de toate instituţiile publice şi private.
Fiecare persoană îşi cunoaşte drepturile sale şi este capabil de a le apăra la necesitate. Cadrul
legislativ naţional este în deplină concordanţă cu standardele internaţionale/europene în
domeniul drepturilor omului.
CpDOM este instituţia-lider în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului în ţară, cu o
echipă profesionistă, motivată şi dedicată, capabilă să genereze schimbările pozitive în societate.
CpDOM se bucură de cea mai înaltă încredere în rândul populaţiei, de autoritate indiscutabilă în
faţa factorilor de decizie din ţară, societăţii civile şi a partenerelor de dezvoltare.
CpDOM stă la paza respectării drepturilor omului din ţară. Reacţionează prompt şi cu efecte
pozitive la orice încălcare sesizată a încălcării drepturilor omului şi întreprinde tor efortul de a le
preveni. CpDOM este recunoscut la nivel naţional şi internaţional.
Principii-cheie
Independenţă

CpDOM este o structură independentă, misiunea căreia şi realizarea
funcţiilor sunt în afara oricărei influenţe.

Neutralitate şi
imparţialitate

CpDOM are o poziţie neutră şi imparţială, nu se implică nici într-o situaţie
care ar putea implica un conflict de interese.

Confidenţialitate CpDOM asigură confidenţialitate maximă a tuturor beneficiarilor săi.
Profesionalism

1

CpDOM are o echipă care este conştientă de rolul său în societate, cu toate

Legea nr. 1349 din 17.10.1997 cu privire la avocaţii parlamentari, publicată la 11.12.1997 în Monitorul Oficial nr.
82-83, data intrării in vigoare 11.12.1997.
2
Hotărâre nr. 57 din 20.03.2008 de aprobare a Regulamentului Centrului pentru Drepturile Omului, a structurii, a
statului de funcţii şi a modului de finanţare a acestuia, publicată la 25.04.2008 în Monitorul Oficial nr. 81, data
intrarii in vigoare 20.03.2008.
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competenţele profesionale, calităţile personale şi dedicaţia necesară.
Orientare spre
beneficiari
1.2.

CpDOM îşi tratează beneficiarii cu grijă, manifestă deschidere şi dorinţă de a
soluţiona fiecare caz în parte cît mai repede şi eficient posibil.

Profilul Centrului pentru Drepturile Omului

Conform Hotărîrrii Parlamentului nr. 57 din 20.03.2008 structura organizaţională a CpDOM se
rezumă la avocaţii parlamentari, aparatul avocaţilor parlamentari, 5 servicii, Cancelaria,
reprezentanţele teritoriale.
CpDOM îndeplineşte următoarele funcţii de bază:
asigurarea activităţii avocaţilor parlamentari, orientate spre garantarea respectării drepturilor
şi libertăţilor constituţionale ale omului în Republica Moldova de către autorităţile publice
centrale şi locale, de către întreprinderi, instituţii şi organizaţii, indiferent de tipul de
proprietate şi forma juridică de organizare, de către asociaţii obşteşti şi persoane cu funcţie de
răspundere de toate nivelurile;
perfecţionarea legislaţiei ce ţine de domeniul apărării drepturilor omului;
instruirea juridică a populaţiei.
În îndeplinirea sarcinilor, Centrul:
examinează sesizările cetăţenilor ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate, precum şi
cazurile de o importanţă socială deosebită;
examinează periodic problemele privind comportamentul faţă de persoanele private de
libertate, în locul de deţinere a acestora, pentru a mări, în caz de necesitate, protecţia lor
împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante;
în baza analizei datelor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale
omului, pregăteşte şi remite autorităţilor publice centrale şi locale obiecţii şi propuneri
generale referitor la asigurarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, la
perfecţionarea
activităţii aparatului administrativ de conducere şi la ameliorarea
comportamentului faţă de persoanele private de libertate, precum şi a condiţiilor de detenţie;
difuzează în rîndul populaţiei materiale informative despre drepturile omului;
colaborează cu mijloace de informare în masă, cu asociaţii obşteşti care activează în vederea
apărării drepturilor omului în ţară şi în străinătate.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Centrul colaborează, în modul stabilit, cu autorităţi publice
centrale şi locale.
Centrul prezintă Parlamentului raport anual despre respectarea drepturilor omului în Republica
Moldova, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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1.4 Bugetul
Conform Legii bugetului anual, finanţarea activităţii CpDOM se realizează din bugetul de stat.
Finanţarea activităţii CpDOM se prezintă astfel:
Anul

Bugetul total
(mii lei)

2011

3492.2

2010

3446.2

Salarii (%)

Cheltuieli de menţinere şi
operaţionale (%)

2009
2008

1.5 Portofoliul subdiviziunilor CpDOM
Denumirea deplină a
subdiviziunii
Aparatul avocaţilor
parlamentari

Serviciul programe
instructive, relaţii cu
publicul

Număr
de
funcț ii
8

3

Rolul, misiunea
subdiviziunii

Principalele
produse

Asigură suportul analitic al
activităț ii avocaț ilor
parlamentari
Elaborează şi coordonează
agenda de lucru directorului
CpDOM, în colaborare cu
subdiviziunile instituț iei

Note informative
Acte de reacț ionare
Analize
Agenda directorului
CpDOM
Proiecte de buget
Rapoarte financiare

Elaborarea programelor de
instruire în domeniul drepturilor
omului

Programe de instruire
Ateliere de lucru
Comunicate de presă
Note informative
Materiale informative

Asigurarea transparenț ei ș i
menţinerea dialogului cu actorii
cheie ș i partenerii CpDOM
Asigură transparenț a activităț ii
CpDOM, promovarea drepturilor
omului ș i a imaginii instituț iei
naț ionale a ombudsmanului
Serviciul protecţie a
drepturilor copilului

3

Asigurarea activităț ii avocatului
parlamentar specializat în
protecț ia drepturilor copilului

Serviciul recepţionare
a petiţiilor şi
organizare a
audienţelor

3

Asigurarea inter-relaț ionării cu
beneficiarii ș i distribuirea
adecvată a petiț iilor în vederea
soluț ionării ulterioare a acestora
Contribuirea la realizarea
sarcinilor CpDOM privind
sistematizarea ș i examinarea
petiț iilor ș i organizarea
audienț elor

Studii, cercetări
Acte de reacț ionare
Petiț ii examinate
Sesizări la Curtea
Constituț ională
Vizite de monitorizare
Ateliere de lucru
Petiț ii recepț ionate ș i
distribuite
Petiț ii sistematizate
Audienț e organizate
Rapoarte de activitate
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Serviciul investigaţii şi
monitorizare

14

Desfăș urarea investigării
eficiente a petiț iilor ș i
prevenirea cazurilor de încălcare
a drepturilor omului

Cancelaria

2

Serviciul administrativ

5

Reprezentanţele
CpDOM

13

Asigurarea fluxului corect al
corespondenț ei CpDOM
Asigurarea modului de
organizare a lucrului cu
documentele, a circuitului
corespondenț ei ș i efectuarea
lucrărilor de arhivă
Asigură suportul necesar în
gestionarea financiară ș i tehnică
a instituț iei
Asigură îndeplinirea sarcinilor
CpDOM la nivel regional

Vizite de monitorizare
Acte de reacț ionare
Studii, cercetări
Sesizări la Curtea
Constituț ională
Rapoarte, note informative
Scrisori înregistrate
Rapoarte,
Arhiva CpDOM

Note informative
Achiziț ii
Plângeri recepț ionate ș i
examinate
Vizite de monitorizare
Rapoarte

1.6 Informaţie cu privire la personal
Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 57 din 20.03.2008, statele de funcţii
ale instituţiei este de 55 unităţi, dintre care 8 unităţi constituie şefi de servicii şi subdiviziuni
(inclusiv 2 ș efi de subdiviziune pe posturi tehnice); 34 consultanţi, alte 11 unităţi reprezintă
personal tehnic (inclusiv 2 ș efi de subdiviziuni). Conducerea CpDOM este asigurată de
Directorul CpDOM, desemnat de Parlamentul Republicii Moldova din rândul Avocaţilor
Parlamentari.
34 unităţi din personalul CpDOM are vîrsta cuprinsă între 25-40 ani (personal de conducere – 5
persoane (inclusiv 2 ș efi de subdiviziune pe posturi tehnice); personal de execuţie – 24
persoane, personal tehnic - 7 persoane (inclusiv 2 ș efi de subdiviziuni). 24,5 % din personal are
vîrsta cuprinsă între 41- 56 de ani pentru femei şi 41- 61 ani pentru bărbaţi. La capitolul
„vechime în muncă”, 28,9 % din personalul CpDOM dispune de o experienţă de muncă ce
depăşeşte 15 ani de stagiu, 20 % din personal este nou angajat, cu o vechime de muncă cuprinsă
între 1 şi 5 ani, iar 51,1 % din personal dispune de un stagiu de muncă ce variază de la 5 la 15 ani
de activitate.
Vechimea în serviciul public relevă următoarea situaţie: 0 persoane sunt debutanţi, cu experienţă
în serviciu public mai mică de un an, 8 unităţi de personal sunt specialiştii tineri, aflaţi în serviciu
public de 1-3 ani; 24 persoane se află în serviciul public de 3-15 ani şi doar 2 depăşesc 15 ani de
servici public.
Reprezetarea din perspectiva de gen este una echilibrată, fiind angajate 22 femei şi 23 bărbaţi.
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2. ANALIZA PUNCTELOR FORTE ŞI A PUNCTELOR SLABE
Domeniul 1: promovarea drepturilor omului
S – puncte forte
Promovarea drepturilor omului este o atribuţie
expres prevăzută în legislaţie
CPDOM dispune de o subdiviziune
specializată privind promovarea drepturilor
omului
Există experienţă de conlucrare cu mass-media
CpDOM dispune de o pagină web, inclusiv cu
aspecte ce vizează drepturile copilului
CpDOM dispune de produse în domeniul
drepturilor omului (ghiduri, manuale practice,
pleante)
CpDOM dispune de 4 reprezentanţe, menite să
apropie instituţia de cetăţeni
CpDOM are experienţă de activitate în
parteneriat cu diferiţi actori
CpDOM are experienţă şi realizează diverse
evenimente de promovare a drepturilor omului
(Seminare, conferinţe, etc.)
CpDOM a realizat campanii de promovare a
drepturilor omului în conlucrare cu massmedia
CpDOM şi avocaţii parlamentari realizează
zile de primire în teritoriu
CpDOM realizează dezbateri publice de
promovare a drepturilor oimului

W – Puncte slabe
Lipsa de produse suficiente şi eficiente în
domeniu
Lisa unei strategii de promovare a drepturilor
omului
Lisa culturii organizaţionale de colaborare cu
mass-media
Nu sunt utilizate la nivelul corespunzător toate
mediile, reţelele sociale
Lipseşte persoana responsabilă de linia
fierbinte
Nu sunt asigurate funcţiile liniei fierbinţi
CpDOM nu este suficient de bine cunoscută în
societate
Atribuţiile nu sunt repartizate clare şi sunt
difuze
Personalul nu are suficiente capacităţi în
domeniul informării, instruirii, promovării
drepturilor omului
Pagina web CpDOM este învechită şi greu de
accesat
Reacţiile CpDOM sunt întârziate la
cazuri/situaţii de încălcare a drepturilor omului
Lipsa experienţei de promovare a drepturilor
omului în regiunea transnistreană
CpDOM nu promovează suficient drepturile
copilului
Prezenţa insuficientă a avocatului parlamentar
în regiuni
Dialog insuficient şi lipsa parteneriatelor
pentru promovarea drepturilor omului

Domeniul 2: prevenirea încălcării drepturilor omului
S – puncte forte
CpDOM efectuează vizite de monitorizare şi
prevenire în locurile unde persoanele sunt
private de libertate, şcoli, internate.
În urma vizitelor de monitorizare se
elaborează rapoarte cu recomandări
În cadrul vizitelor de monitorizare cetăţenii
sunt informaţi privind drepturile lor, iar
Autorităţile publice sunt sensibilizate prin
obligaţiile pe care le au
CpDOM înaintează propuneri de modificare
a cadrului normativ
CpDOM înaintează acte de reacţionare
(propuneri de îmbunătăţire a aparatului
administrativ, etc.)

W – Puncte slabe
CpDOM nu dispune de specialişti suficienţi
şi capacităţi suficiente pentru realizarea unor
monitorizări eficiente (psihologi, pedagogi,
medici, etc)
CpDOM nu are parteneriate suficiente cu
mass-media
CpDOM nu dispune de resurse materiale
suficiente pentru prevenirea eficientă a
încălcărilor (lipsa materialelor, publicaţiilor,
inclusiv pentru copii, persoanele cu
dizabilităţi)
CpDOM nu dispune de documente
metodologice privind întocmirea rapoartelor
în urma fiecărei vizite
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Instituţia a realizat studii şi rapoarte tematice
ce includ propuneri pentru prevenirea
încăclcării drepturilor omului
CpDOM are instrumente de a controla
executarea recomandărilor sale

Personalului instituţiei nu este suficient de
bine pregătit în elaborarea propunerilor de
modificare a legislaţiei, a sesizărilor la
Curtea Constituţională, avizarea actelor
normative
Instituţiile vizate nu sunt interesate să
prevină adecvat încălcările drepturilor
omului

Domeniul 3: protecţia drepturilor omului
S – puncte forte
CpDOM are atribuţii suficiente în domeniul
protecţiei drepturilor omului
CpDOm aplică în practică atribuţiile de
protecţie a drepturilor omului
CpDOM dispune de resurse umane suficiente
Un număr considedrabil de plângeri sunt
adresate prin prisma MNPT
CpDOM are relaţii de colaborare cu ONG,
APL, APC pe dimensiunea protecţiei
drepturilor omului
Anual CpDOM recepţionează un număr
considerabil de adresări
CpDOM dispune de un program intranet de
management al plângerilor

W – Puncte slabe
CpDOM nu reacţionează suficient de prompt
la cazurile de încălcare a drepturilor omului
CpDOM nu dispune de un managemeent
eficient al Resurselor Umane
CpDOM are o autoritate redusă, fapt care nu
duce imediat la repunerea în drepturi a
persoanelor
CpDOM nu valorifică suficient de bine
oportunităţile care vin din exterior
Situaţia politică din ţară are implicaţii asupra
modului de protecţie a drepturilor omului
CpDOM nu dispune de un set de indicatori
care ar permite aprecierea eficienţei şi
rezultatelor pe dimensiunea protecţiei
drepturilor omului
Există o concurenţă neloială la nivelul
Autorităţilor Publice
Lipseşte o viziune unică asupra metodelor de
reacţionare

Domeniul 4: advocacy şi politici publice
S – puncte forte
Existenţa cadrului normativ ce permite
influenţarea politicilor publice
Posibilitatea avocatului parlamentar de a
sesiza Curtea Constituţională pentru
verificarea actelor normative
CpDOM îşi poate exprima opinia, are
experienţa corespunzătoare , privind
proiectele de acte normative
CpDOM poate formula propuneri de
modificare a cadrului normativ
CpDOM participă în grupuri de lucru unde
se discută proiecte de politici, reforme pe
diferite domenii
Anual CpDOM prezintăp un raport anual în
care include propuneri de îmbunătăţire a
politicilor publice
CpDOM elaborează rapoarte tematice şi
studii pe domenii cu propuneri de
îmbunătăţire a politicilor publice

W – Puncte slabe
Recomandările avocaţilor parlamentari nu au
caracter obligatoriu
Nu este stabilită prin lege
obligativitatea/procedura discutării în
Parlamentul Republicii Moldova a
Raportului Anual şi a celor tematice şi a
termenului de discutare
Lipseşte o conlucrare eficientă cu autorităţile
(parlament, APC, APL)
Personalul nu dispune de cunoştinţe
suficiente în domeniul de politici publice şi
advocacy
Capacitatea insuficientă de analiză şi
monitorizare a politicilor publice
Lipseşte o subdiviziune specializată în
domeniul politicilor publice şi advocacy
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3. CADRUL DE POLITICI PUBLICE
Priorităţile de politici pe termen mediu

3.1.

Prioritatea de politici pe termen
mediu

Sursa

Consolidarea mecanismelor de protecţie
a drepturilor omului

Programul de activitate al Guvernului pentru perioada
2011-2014

Fortificarea capacităţilor şi
perfecţionarea cadrului de activitate a
CpDOM

Strategia de Reformă a Sectorului Justiţiei 2011-2016

Promovarea şi asigurarea respectării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale Omului

Planul Naţional de Acţiuni în Domeniul Drepturilor
Omului 2011- 2014

3.2.

Programele generale

Domeniul promovării drepturilor omului este reprezentat de programul „drepturile omului”, care
include 5 subprograme generale:
1. Elaborarea şi promovarea de politici publice în domeniul drepturilor omului;
2. Promovarea drepturilor omului;
3. Prevenirea încălcării drepturilor omului;
4. Protecţia drepturilor omului;
5. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale CpDOM.
Denumirea
programului
Drepturile
Omului

Denumirea
sub-programului /
sub-programelor

Scopul /scopurile
programului/
subprogramului

Elaborarea şi
promovarea de
politici publice în
domeniul drepturilor
omului
Promovarea
drepturilor omului

Modelarea şi influenţarea
legislaţiei, politicilor şi
practicelor pentru realizarea
progresivă a drepturilor
omului
Creşterea gradului de abilitare
juridică a populaţiei,
preponderent în rândurile
grupurilor sociale vulnerabile

Lider

AAPC , Parlamentul
Republicii Moldova

Lider

Prevenirea
încălcărilor
drepturilor omului

Prevenirea
adecvată
a
încălcărilor drepturilor omului
pe întreg teritoriul ţării,
inclusiv
în
regiunea
Transnistreană

Lider

Consiliul Naţional de
Asistenţă Juridică
Garantată de Stat, Biroul
Relaţii Interetnice, ONG
de profil
Ministerul Justiţiei,
Departamentul
Instituţiilor Penitenciare,
Procuratura Generală,
Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul

Rolul
autorităţii

Partenerii principali
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Protecţia drepturilor
omului

Repunerea în drepturi a
persoanelor care au avut de
suferit în urma abuzurilor
comise de autorităţi publice

Lider

Dezvoltarea
capacităţilor
instituţionale ale
CpDOM

Consolidarea continuă a
capacităţilor instituţiei pentru a
răspunde mai bine necesităţilor
beneficiarilor

Lider

Sănătăţii, Ministerul
Educaţiei, Centrul de
Exertiză Medico-Legală,
Consiliul Consultativ
parte a Mecanismului
Naţional de Prevenire a
Torturii, Centrul
Naţional Anticorupţie,
ONG de profil.
Procuratura Generală,
Ministerul Justiţiei,
Centrul Naţional
Anticorupţie, Uniunea
Avocaţilor din Republica
Moldova, Consiliul
Naţional de Asistenţă
Juridică Garantată de
Stat.
Ministerul Finanţelor,
Ministerul Justiţiei.
Orgnizaţiile
Internaţionale

Problemele generale din domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului, pe care Centrul
pentru Drepturile Omului încearcă să le redreseze prin intermediul programelor sale sunt
următoarele:
Deşi Republica Moldova este parte la majoritatea tratatelor internaţionale şi regionale în
domeniul drepturilor omului, standardele şi principiile cadrului internaţional şi regional de
protecţie a drepturilor omului nu întotdeauna sunt integrate suficient de bine în documentele de
politici adoptate la nivel naţional. CpDOM îşi propune să reacţioneze pro-activ în procesul de
elaborare a politicilor publice pentzru a promova integrarea unor dimensiuni importante ce ţin de
drepturile omului, inclusiv egalitatea şi nediscriminarea, promovarea acţiunilor afirmative faţă de
persoanele şi grupurile vulnerabile, promovarea responsabilităţii autorităţilor centrale şi locale
de a respecta, proteja şi a facilita realizarea drepturilor omului. De asemenea, în virtutea
atribuţiilor avocaţilor parlamentari, CpDOM va oferi asistenţa necesară pentru a sesiza Curtea
Constituţională vis-a-vis de corespunderea actelor normative cu principiile general acceptate şi
actele juridice internaţionale cu privire la drepturile omului.
Informarea populaţiei privind drepturile pe care le au este o precondiţie esenţială pentru
realizarea drepturilor omului. O persoană bine informată va putea mai uşor să identifice şi să
documenteze cazuri de încălcare a drepturilor omului. De asemenea, probabilitatea că o persoană
va reacţiona la situaţiile în care drepturile i-au fost încălcate este mai mare în cazul în care
aceasta îşi cunoaşte drepturile şi căile de apărare în caz de abuzuri. În Republica Moldova
nivelul de cunoaştere a drepturilor omului este foarte scăzut în mod special în rândurile
grupurilor vulnerabile, fapt confirmat şi prin numărul mare de adresări neacceptate de către
CpDOM. Totodată, CpDOM nu este recunoscută suficient de bine la nivel naţional. Deşi are 4
reprezentanţe regionale, majoritatea plângerilor sunt înaintate la oficiul central.
Prevenirea potenţialelor abuzuri din partea autorităţilor şi a altor actori este o componentă critică
a sistemului naţioal de protecţie a drepturilor omului. Activitatea de prevenire reduce şi
împiedică apariţia unor probleme specifice sau previzibile în domeniul drepturilor omului,
protejând grupuri sociale specifice şi promovând standardele şi comportamentul dorit al actorilor
responsabi de respectarea, apărarea şi realizarea drepturilor omului. Deşi CpDOM poate
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întreprinde vizite în instituţiile publice şi private, vizitele de prevenire sunt desfăşurate
preponderent în instituţiile penitenciare. Este necesară o prioritzate mai strategică a tipurilor de
instituţii care urmează a fi vizitate. De asemenea, este necesară consolidarea mecanismelor de
reacţionare şi monitorizare a rezultatelor în urma fiecărei vizite efectuate de instituţie.
Repunerea în drepturi ale persoanelor lezate în drepturi este indispensabilă pentru realizarea
efectivă a drepturilor omului. CpDOM examinează sesizările cetăţenilor Republicii Moldova,
cetăţenilor străini şi apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul ei, ale
căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate în Republica Moldova. Pentru a contribui la
soluţionarea cu succes a problemelor petiţionarilor şi obinerea remediilor efective, este necesară
conslidarea mecanismului de examinare, investigare a petiţiiilor, mecanismului de monitorizare a
efectului actelor de reacţionare, utilizarea pe larg a tuturor căilor legale pentru soluţionarea
problemelor beneficiarilor. De asemenea CpDOM este imperativă o atenţie desoebită asupra
eficienţei, calităţii, colectării opiniei beneficiarilor privind măsurile întreprinse de CpDOM.
3.3.

Programele specifice

Domeniul promovării drepturilor omului include 5 subprograme specifice:
1. Dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor, tratamentului inuman sau degradant
2. Egalitate şi nediscriminare
3. Dreptul la sănătate
4. Drepturile copilulu
5. Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Denumirea
programului
Drepturile
Omului

Denumirea
sub-programului /
sub-programelor

Scopul /scopurile
programului/subprogramu
lui

Rolul
autorităţii

Dreptul de a nu fi
supus torturii,
pedepselor,
tratamentului inuman
sau degradant

Eradicarea fenomenului
torturii în Republica
Moldova

Lider

Egalitate şi
nediscriminare

Eradicarea fenomenului
discriminării în Republica
Moldova

Lider

Dreptul la sănătate

Promovarea unor standarde
avansate
în
domeniul
ocrotirii sănătăţii

Lider

Partenerii principali
Ministerul Justiţiei,
Departamentul Instituţiilor
Penitenciare, Procuratura
Generală, Ministerul
Afacerilor Interne, Centrul
de Exertiză MedicoLegală, Consiliul
Consultativ parte a
Mecanismului Naţional de
Prevenire a Torturii, ,
ONG de profil,
Parlamentul Republicii
Moldova
Consiliul pentru
Prevenirea şi
Combaterea
Discriminării, Biroul
Relaţii Interetnice, ONG
de profil, Parlamentul
Republicii Moldova
Ministerul Sănătăţii,
Procuratura Generală,
Parlamentul Republicii
Moldova, ONG de profil
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Drepturile copilului

Realizarea
copilului

drepturilor

Drepturile
persoanelor cu
dizabilităţi

Realizarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi

Lider

Lider

Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Ministerul
Educaţiei, Ministerul
Sănătăţi, Ministerul
Justiţiei, Procuratura
Generală.
Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi
Familiei, Consiliul
pentru prevenirea şi
combaterea
Discriminării, Ministerul
Educaţiei, Inspecţia
Muncii

Problemele specifice din domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului, pe care Centrul
pentru Drepturile Omului încearcă să le redreseze prin intermediul programelor sale sunt
următoarele:
Actele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc o serie de obligaţii de ordin
instituţional, jurisdicţional şi de substanţă privind prevenirea şi combaterea torturii. Statele
care au aderat la instrumentele internaţionale ce interzic tortura, au în mod absolut obligaţii
pasive de a se abţine de la acte de tortură, dar şi obligaţii pozitive de a întreprinde anumite
acţiuni, precum ar fi investigarea şi pedepsirea eficientă a infractorilor pentru acte de tortură.
Republica Moldova, la fel ca orice stat parte, urmează să întreprindă toate măsurile pentru a
preveni, combate, pedepsi făptuitorii şi compensa victimele pentru actele de tortură. În ultimii
ani CpDOM a sporit numărul de vizite preventive în locurile de detenţie. Odată cu sporirea
numărului vizitelor efectuate în instituţiile nominalizate, se atestă ș i o creș tere a numărului
actelor de reacţionare ale avocatului parlamentar, inclusiv a propunerilor de îmbunătăţire a
activităţii aparatului administrativ. Carenţele includ dar nu se limitează la condiţii neadecvate de
detenţie, deţinerea îndelungată a persoanelor arestate preventiv în instituţiile speciale ale
Ministerului Afacerilor Interne, numărul redus de lucrători medicali, asistenţi medicali,
psihologi, etc.
Dreptul la sănătate este un drept socio-economic fundamental. Potrivit datelor statistice ale
CpDOM, în anul 2011 avocaţii parlamentari au fost sesizaţi prin 55 de cereri scrise ce au avut ca
subiect ocrotirea sănătăţii (anul 2010 – 45 de plîngeri, anul 2009 – 43 de plîngeri, anul 2008 – 44
de plîngeri). Ca ș i în anii precedenţii, petiţiile s-au referit la serviciile medicale necalitative, ati
tudinea iresponsabilă a angajaţilor din domeniul sănătăţii, costurile sporite ale poliţei de
asigurare ș i chiar inutilitatea acestora, carenţele sistemului de ocrotire a sănătăţii. Trecerea la
sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova a revitalizat
sistemul de sănătate ș i a avut un impact pozitiv asupra accesului la serviciile medicale al
populaţiei social vulnerabile. Totodată, pe parcursul perioadei de implementare a acestui sistem
s-au conturat ș i unele deficienţe. Studiul ”Fezabilitatea liberalizării pieţei asigurărilor medicale
obligatorii în Republica Moldova” reflectă evoluţia nefavorabilă a indicatorilor privind starea de
sănătate a populaţiei. Acest lucru denotă, într-o anumită măsură, calitatea scăzută a serviciilor
medicale ș i eficienţa redusă a colectării ș i utilizării resurselor din sistem. Nu a fost găsită
soluţia potrivită pentru creș terea nivelului de acoperire cu asigurare medicală a populaţiei.
Egalitatea şi nediscriminarea reprezintă un principiu de bază pentru realizarea tuturor
drepturilor omului, fiind, totodată, un drept specific. Princpiul egalităţii şi nediscriminării
implică identificarea şi abrogarea actelor normative discriminatorii. În luma acestui drept
autorităţile au obligaţia de a identifica grupurile cele mai vulnerabile şi a implementa acţiuni
afirmative faţă de aceste persoane. În Republica Moldova există cadrul legislativ consacrat
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prevenirii şi combaterii discriminării, însă implementarea în practică rămâne problematică.
Conform studiilor, în Republica Moldova cele mai vulnerabile persoane şi grupuri includ: femei,
persoane de vârsta a treia, tineri din mediul rural, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA, TB sau
alte boli stigmatizate; victime ale crimelor serioase şi ale abuzurilor drepturilor omului, precum
trafic de fiinţe umane, tortură şi violenţă în familie; imigranţii în Moldova şi emigranţii
Moldoveni peste hotare; persoane cu dizabilităţi fizice, mentale, sau intelectuale; minorităţi
lingvistice şi anumite minorităţi religioase; persoanele de etnie Romă; persoanele refugiate,
apatrizii şi persoanele în căutare de azil; persoane sau grupuri din ce aparţin comunităţilor de
lesbiene, gay, bisexuale sau transgender; persoanele post-instituţionalizate.
Copiii sunt viitorul ţării. Deşi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea adecvată a acestora
reprezintă o prioritate naţională, drepturile copilului sunt frecevent încălcate. Conform
prevederilor internaţionale şi constituţiei Republicii Moldova, accesul la educaţie primară şi
secundară trebuie să fie asigurată de stat. Însă în Republica Moldova mai există practici
îngrijorătoare şi de colectare ș i utilizare a banilor prin intermediul asociaţiilor/comitetelor de
părinţi, care pot duce la tratamente discriminatorii sau favorizatoare vis-avis de copii şi părinţii
acestora. Reforma sistemului de învăţământ nu trebuie să afecteze accesibilitatea acestora,
aigurând condiţii optime pentru copiii din localităţile mai îndepărtate. Violenţa în familie şi în
şcoală mai persistă, fiind reflectate frecvent de mijloacele de informare în masă. O altă problemă
este încălcarea dreptului la protecţie socială a copiilor orfani. În adresa avocatului parlamentar au
parvenit mai multe adresări privitor la încălcarea dreptului constituţional la protecţie socială a
copiilor orfani, prin prisma neasigurării lor cu spaţiu locati v la întoarcerea la baș ti nă dintr-o
instituţie de stat pentru copii. Promovarea accesului la justiţie şi a justiţiei pentru copii este un alt
deziderat al CpDOM. Nu în ultimul rând există încălcări frecvente ale dreptului la ocrotirea
sănătăţii, dreptului la abitaţie în familie, drepturile copiilor cu dizabilităţi.
Ratificînd Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, la 09 iulie 2010,
statul s-a angajat să asigure ș i să promoveze exercitarea deplină a drepturilor ș i libertăţilor
fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilti ăţi ș i fără nicio discriminare din cauza
dizabilităţii. În acest scop, statul se obligă să consulte ș i să implice persoanele cu dizabilităţi în
elaborarea ș i implementarea legislaţiei ș i politi cilor pentru implementarea Convenţiei ș i în
alte procese de luare a deciziilor cu privire la problemele persoanelor cu dizabilităţi. În acest
sens, Convenţia ONU privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi serveș te drept cadru de referinţă pentru realizarea cu succes a reformei sistemului
de protecţie socială afl ată în desfăș urare în Republica Moldova, fapt care ar aduce o
îmbunătăţire a calităţii vieţii pentru cele 179 815223 persoane cu dizabilităţi din ţara noastră.
Documentul stabileș te standarde universale minime de acţiune ș i paș i concreţi care ar asigura
incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii sociale. La etapa actuală este
extrem de importantă stabilirea mecanismelor concrete ș i viabile întru realizarea angajamentelor
asumate de Republica Moldova, în contextul asigurării respectării standardelor internaţionale în
domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
Programul “drepturile omului” se regăseș te în Cadrul de Buget pe Termen Mediu (CBTM).
Finanţarea acestuia presupune mai multe surse de finanţare, inclusiv bugetul de stat şi
comunitatea donatorilor.
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3.4 Obiective generale
Obiectiv general 1: Elaborarea şi promovarea de politici publice în domeniul drepturilor omului
Scop: Modelarea şi influenţarea legislaţiei, politicilor şi practicelor pentru realizarea progresivă a drepturilor omului.
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Proiectele de legi şi
documentele de
politici sunt
examinate critic din
perspectiva
drepturilor omului

% de proiecte de legi,
politici examinate (cu
atenţie asupra impactului
asupra grupurilor
vulnerabile)

50%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Elaborarea ghidului de
examinare a proiectelor de legi
şi a documentelor de politici
din perspectiva drepturilor
omului
Instruirea personalului
CpDOM în baza ghidului
Examinarea proiectelor de legi
şi oferirea recomandărilor
relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare

Serviciul
protecţie a
drepturilor
copilului

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
5000

Necesarul de
Capacităţi

Funcţii
responsabile de
elaboraera
politicilor şi
advocacy
Cunoştinţe şi
abilităţi în
domeniul
elaborării
politicilor
publice şi
advocacy
Abilităţi de
analiză şi
monitorizare

CpDOM
promovează
amplificarea
standardelor în
domeniul drepturilor
omului prin sesizări
la Curtea
Constituţională

Numărul de sesizări
depuse la Curtea
Constituţională,
dezagregate pe drepturi
şi categoriile de
persoane afectate
Procentul de sesizări
întemeiate care au fost
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

20

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Serviciul
protecţie
drepturilor
copilului

2013-2017

Instruirea personalului
CpDOM privind cazuistica
CEDO
Desfăşurarea de ateliere de
lucru, în comun cu ONG în
domeniul drepturilor omului,
pentru identificarea actelor
normative care contravin
prevederilor Constituţiei
În funcţie de constatări,
depunerea sesizărilor
Monitorizarea deciziilor Curţii
Constituţionale

CBTM
5000

Abilităţi de
instruire a
adulţilor
Abilităţi de
comunicare şi
consultare
Abilităţi de
negociere
Expertiză în
domeniul
cazuisticii CEDO
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CpDOM vine cu
propuneri de
modificare a
legislaţiei ca urmare
a încălcărilor
identificate

Procentul de propuneri
de modificare a
legislaţiei aprobate de
Parlament

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Vizite în instituţiile publice şi
private
Elaborarea / modificarea
actelor normative

CBTM
250

-

Serviciul
protecţie a
drepturilor
copilului

Total

10250

Obiectiv general 2: Promovarea drepturilor omului
Scop: Creşterea gradului de abilitare juridică a populaţiei, preponderent în rândurile grupurilor sociale vulnerabile
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Sporirea nivelului
de cunoaştere a
drepturilor omului
în rândurile
grupurilor
vulnerabile

% de persoane care au
declarat (în
chestionarele oferite în
cadrul activităţilor de
informare) că obţinut
cunoştinţe noi în
domeniul drepturilor
omului

Consolidarea
prezenţei CpDOM şi
a avocaţilor

% de plângeri parvenite
prin untermediul

Ţinta finală

80%

50%

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea caravane locale
de conştientizare privind
drepturile omului,
preponderent la nivel rural
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
drepturile omului (facebook,
odnoklassniki, twitter).
Desfăşurarea sondaje de opinie
în rândurile defavorizate
privind drepturile cele mai
încălcate, inclusiv online

Serviciul
programe
instructive,

2013-2017

Instituirea şi explorarea oficiul
mobil CpDOM

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
2500

CBTM

Necesarul de
Capacităţi

Abilităţi şi
tehnici de
comunicare şi
informare
Abilităţi de
negociere
Cunoştinţe de
elaborare şi
gestionare a
proiectelor de
asistenţă tehnică
Funcţii
responsabile de
linia fierbinte
Cultura
organizaţională
de colaborare cu
mass-media
Funcţii
responsabile de
implementarea

Programul de Dezvoltare Strategică al Centrului pentru Drepturile Omului 2013-2017

19

parlamentari în
regiuni

represzentanţelor

Consolidarea
dialogului dintre
CpDOM şi actorii
sectorului justiţiei
pentru promovarea
drepturilor omului

Numărul de parteneriate
viabile edificate cu
diverşi actori

relaţii cu
publicul

10

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea campaniilor
informaţionale la nivel regional
(street law)
Desfăşurarea de ateliere
regionale cu implicarea
autorităţilor publice, ONG,
actorilor sectorului justiţiei

2500

Desfăşurarea de ateliere
tematice la nivel naţional
Desfăşurarea conferinţelor
anuale (10 decembrie) privind
respectarea drepturilor omului
în Republica Moldova
Organizarea activităţilor de
premierea celor mai activi
promotori ai drepturilor omului
(inclusiv autorităţi publice,
ONG, parajurişti, mass-media)

CBTM
2500

Oficiului mobil
CpDOM
Claritatea la
nivel de structură
şi funcţii

Abilităţi de
negociere şi
crearea de
parteneriate
Sistemul de
comunicare

7500

Total

Obiectiv general 3: Prevenirea încălcării drepturilor omului
Scop: Prevenirea adecvată a încălcărilor drepturilor omului pe întreg teritoriul ţării, inclusiv în regiunea Transnistreană
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Vizitele oferă
feedback rapid
privind prevenirea
încălcărilor
drepturilor omului

% de vizite în urma
cărora s-au întocmit şi
publicat rapoarte cu
recomandări

100%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Analiza recomandărilor
formulate în urma vizitelor în
fiecare instituţie (2011-2012)
Instituirea mecanismului de
monitorizare a efectului şi
rezultatelor în urma fiecărei
vizite
Instruirea personalului
CpDOM în domeniul efectuării

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
10000

Necesarul de
Capacităţi
Expertiză în
domeniul
medical,
pedagogiei,
psihologiei
Sistem
standardizat de
raportare ca
urmare a
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vizitelor preventive
Instituirea termenilor clari de
elaborare a rapoartelor de
monitorizare cu recomandări
de aducere la cunoştinţă
publică
CpDOM sporeşte
nivelul de
responsabilizare a
autorităţilor publice
în procesul de
implementare a
politicilor în
domeniul drepturilor
omului

% instituţii vizitate
repetat pentru
monitorizarea
implementării
recomandărilor
% de recomandări
implementate din
numărul total de
recomandări formulate

90%

70%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Serviciul
protecţie a
drepturilor
copilului

Elaborarea ghidului de
monitorizare a implementării
politicilor publice
Instruirea personalului
Elaborarea rapoartelor tematice
(prioritizate) de monitorizare
cu recomandări
Monitorizarea implementării
recomandărilor
Desfăşurarea acţiunilor de
reacţionare corespunzătoare

Total

vizitelor
Expertiză în
realizarea
vizitelor
preventive
CBTM
5000

Expertiză în
domeniul
monitorizării şi
evaluării
Abilităţi de
instruire a
adulţilor
Abilităţi de
elaborare a
proiectelor de
asistenţă tehnică

15000

Obiectiv general 4: Protecţia încălcării drepturilor omului
Scop: Repunerea în drepturi a persoanelor care au avut de suferit în urma abuzurilor comise de autorităţi publice
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Actele de
reacţionare oferă
soluţii rapide şi
adecvate la situaţii
de încălcare ale
drepturilor omului

% de plângeri cu
confirmarea
recepţionării timp de 48
ore
% de plângeri examinate
în termenii stabiliţi
Rata de satisfacţie a
beneficiarilor /
petiţionarilor

90%

Serviciul
recepţionare a
petiţiilor şi
organizare a
audienţelor

2013-2017

Elaborarea studiului privind
eficienţa şi impactul
examinării şi investigării
plângerilor asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor
Explorarea pe larg a sistemului

90%

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
5000

Necesarul de
Capacităţi

Management
eficient
al
resurselor umane
Expertiză
domeniul
metodelor
reacţionare

în
de
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% de beneficiari repuşi
în drepturi

CpDOM utlilizează
toate căile legale
pentru soluţionarea
problemelor cu
impact colectiv

Numărul de adresări în
instanţe de judecată
Ponderea cazurilor în
care s-a utilizat toate
căile legale (adresări în
instanţa, adresări
organelor ierarhic
superioare, rapoarte
tematice) din numărul
total de cazuri
nesoluţionate

electronic de management al
plângerilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor

80%

10

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

10%

Elaborarea unor recomandări
metodologice privind iniţierea
cauzelor strategice
Instruirea staff-ului CpDOM în
domeniul litigării strategice
Monitorizarea impactului
cauzelor strategice

CBTM
2500

Expertiză
în
domeniul
cauzelor
şi
litigării strategice
Abilităţi
de
negociere si de
management al
proiectelor
de
asistenţă tehnică

Obiectiv general 5: Dezvoltarea instituţională CpDOM
Scop: Consolidarea continuă a capacităţilor instituţiei pentru a răspunde mai bine necesităţilor beneficiarilor
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Instituirea unei
structuri eficiente cu
funcț ii strictdivizate
Îmbunătăţirea bazei
tehnico-materiale a
CpDOM

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Noua structură aprobată
Regulamentul CpDOM
modificat în
conformitate cu noua
structură

Director
CpDOM

2013

Elaborarea ș i modificarea
cadrului normativ ș i de
reglementare
Monitorizare ș i evaluare

Sediu nou
Nr de automobile
procurate
Condiț ii igienice la
fiecare etaj
Nr sălilor de audienț ă,
inclusiv pentru copii

Director
CpDOM

2013-2017

Analiza necesităț ilor
Identificarea resurselor
financiare
Crearea de parteneriate
Achiziț ii publice
Comunicare ș i consultare

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM

Necesarul de
Capacităţi

CBTM
Surse
externe
8000

Abilităț i de
comunicare ș i
consultare,
negociere,
monitorizare ș i
evaluare

-
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Echipament multi-media
procurat

Negociere
Monitorizare

Asigurarea unor
reguli clare de
funcț ionare în
cadrul instituț iei

Regulamentul modificat
Regulamentele interne
ale subdiviziunilor
elaborate

Consultantul
responsabil de
resurse umane

2013-2014

Elaborarea regulamentelor
Comunicare ș i consultare
Monitorizare ș i evaluare

CBTM

Asigurarea
standardizării
activităț ilor
desfăș urate de
CpDOM

Manualul cu
instrucț iuni/descrieri
ale proceselor
operaț ionale
standardizate

Consultanț ii
Avocatului
Parlamentar

2014-2016

Elaborarea materialelor
metodologice
Instruiri
Monitorizare ș i evaluare

CBTM
Surse
externe
800

Implementarea
procedurilor de
personal privind
asigurarea CpDOM
cu personal calificat,
menț inerea ș i
dezvoltarea acestuia

% personalului angajat
transparent în numărul
total de personal angajat
Evaluarea
performanț elor
individuale desfăș urată
Manual al personalului
elaborat
Ponderea procedurilor
de personal
implementate în
conformiatet cu
manualul în numărul
total de proceduri din
manual

Consultantul
responsabil de
resurse umane

2013-2017

Elaborarea manualului
Monitorizare ș i evaluare
Instruire

CBTM
Surse
externe
800

Total

100%

9600

Personal
adiț ional
Abilităț i de
comunicare ș i
consultare,
monitorizare ș i
evaluare
Abilităț i de
negociere, de
monitorizare ș i
evaluare;
de gestiune a
proiectelor de
asistenț ă
tehnică
Personal
adiț ional
Abilităț i de
instruire a
adulț ilor
Expertiză în
domeniul
managementului
resurselor umane

23
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3.5 Obiective specifice
Obiectv 1: Dreptul de a nu fi supus torturii, pedepselor, tratamentului inuman sau degradant
Scop: Eradicarea fenomenului torturii şi a maltratărilor în Republica Moldova
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Propagarea
cunoştinţelor privind
dreptul de a nu fi
supus torturii,
pedepeselor,
tratamentului
inuman şi degradant

Număr de persoane
(reprezentanţi ai
autorităţilor publice)
instruite

200

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea caravanelor
locale de conştientizare
privind combaterea torturii
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
prevenirea şi combaterea
torturii (facebook,
odnoklassniki, twitter).

Prevenirea adecvată
a torturii în locurile
de detenţie

Protecţia persoanelor
care au suferit
abuzuri din partea
autorităţilor

Număr de persoane
informate

% recomandări
implementate de
autorităţile vizate

% plângeri întemeiate,
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

50000

80%

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

2013-2017

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
300*5 ani
=1500

Analiza recomandărilor
formulate în urma vizitelor în
fiecare instituţie (2011-2012)
Instituirea mecanismului de
monitorizare a efectului şi
rezultatelor în urma fiecărei
vizite
Elaborare de Recomandări
metodologice privind
desfăşurarea vizitelor
preventive, cu termeni clari de
elaborare a rapoartelor şi de
aducere la cunoştinţă publică

CBTM

Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor ce

CBTM

600*5 ani
=3000

Necesarul de
Capacităţi
Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
desfăşurării
instruirilor şi
acţiunilor de
conştientizare
publică
Cunoştinţe în
domeniul
prevenirii şi
combaterii
torturii
Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
desfăşurării
vizitelor de
monitorizare
Cunoştinţe
domeniul
prevenirii
combaterii
torturii

250*5 ani
=1250

în
şi

Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
investigării
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vizează tortura sau
maltratările
Examinarea eficienţei şi
impactului investigării
plângerilor şi actelor de
reacţionare asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor
Modelarea legislaţiei
şi politicilor pentru
prevenirea şi
combaterea torturii

Total

% recomandări
legislative acceptate şi
adoptate

50%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Examinarea proiectelor de
legi în domeniul prevenirii şi
combaterii torturii şi oferirea
recomandărilor relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare
Instruirea personalului
CpDOM privind cazuistica
CEDO în domeniul prevenirii
şi combaterii torturii

petiţiilor
Cunoştinţe
domeniul
combaterii
torturii

CBTM
250*5 ani
=1250

Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
examinării
politicilor şi
actelor
normative
Cunoştinţe
domeniul
prevenirii
combaterii
torturii

7000

în

în
şi
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Obiectiv 2: Egalitate şi nediscriminare
Scop: Eradicarea fenomenului discriminării în Republica Moldova
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Propagarea
cunoştinţelor privind
principiile şi
standardele în
domeniul egalităţii de
gen, prevenirii şi
combaterii
discriminării

Număr de persoane
(reprezentanţi ai
autorităţilor publice)
instruite

200

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea caravanelor
locale de conştientizare
privind nediscriminarea
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
prevenirea şi combaterea
discriminării (facebook,
odnoklassniki, twitter).

Promovarea egalităţii
de gen şi prevenirea
discriminării în
instituţiile publice şi
private

Protecţia victimelor
discriminării

Număr de persoane
informate

% recomandări
implementate de
autorităţile vizate

% plângeri întemeiate,
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

50000

80%

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

2013-2017

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
300*5 ani
=1500

Elaborarea recomandărilor
metodologice privind
desfăşurarea vizitelor de
monitorizare în domeniul
egalităţii de gen şi
nediscriminării, cu termeni
clari de elaborare a rapoartelor
şi de aducere la cunoştinţă
publică Instituirea
mecanismului de monitorizare
a efectului şi rezultatelor în
urma fiecărei vizite

CBTM

Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor ce
vizează prevenirea şi
combaterea discriminării

CBTM

600*5 ani
=3000

Necesarul de
Capacităţi
Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
desfăşurării
instruirilor şi
acţiunilor de
conştientizare
publică
Cunoştinţe în
domeniul
prevenirii şi
combaterii
discriminării
Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
desfăşurării
vizitelor de
monitorizare
Cunoştinţe
în
domeniul
prevenirii
şi
combaterii
discriminării

250*5 ani
=1250

Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
investigării
petiţiilor
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Examinarea eficienţei şi
impactului investigării
plângerilor şi actelor de
reacţionare asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor
Modelarea legislaţiei
şi politicilor pentru
prevenirea şi
combaterea
discriminării

Total

% recomandări
legislative acceptate şi
adoptate

50%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Examinarea proiectelor de legi
în domeniul prevenirii şi
combaterii discriminării şi
oferirea recomandărilor
relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare
Instruirea personalului
CpDOM privind cazuistica
CEDO în domeniul prevenirii
şi combaterii discriminării

Cunoştinţe
în
domeniul
combaterii
discriminării

CBTM
500*5 ani
=2500

Cunoştinţe
metodologice în
domeniul
examinării
politicilor şi
actelor
normative
Cunoştinţe
în
domeniul
prevenirii
şi
combaterii
discriminării

8250
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Obiectiv 3: Dreptul la sănătate
Scop: Promovarea unor standarde avansate în domeniul ocrotirii sănătăţii
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Propagarea
cunoştinţelor privind
principiile şi
standardele în
domeniul dreptului la
sănătate

Număr de persoane
(reprezentanţi ai
autorităţilor publice)
instruite

200

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea caravanelor
locale de conştientizare
privind dreptul la sănătate
(drepturile pacienţilor,
obligaţiile autorităţilor
publice)
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
dreptul la sănătate (facebook,
odnoklassniki, twitter).

Prevenirea
încălcărilor dreptului
la sănătate în
instituţiile medicale

Număr de persoane
informate

% recomandări
implementate de
autorităţile vizate

50000

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Elaborarea recomandărilor
metodologice privind
desfăşurarea vizitelor de
monitorizare în domeniul
dreptului la spnătate, cu
termeni clari de elaborare a
rapoartelor şi de aducere la
cunoştinţă publică Instituirea
mecanismului de monitorizare
a efectului şi rezultatelor în
urma fiecărei vizite

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
300*5 ani
=1500

CBTM
600*5 ani
=3000

Necesarul de
Capacităţi
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
instruirilor şi
acţiunilor de
conştientizare
publică
Cunoştinţe în
domeniul
dreptului la
sănătate
(drepturile
pacientului,
obligaţiile
autorităţilor)
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
vizitelor de
monitorizare
Cunoştinţe în
domeniul
dreptului
la
sănătate
(drepturile
pacientului,
obligaţiile
autorităţilor)
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Protecţia persoanelor
care au avut de suferit
în urma abuzurilor
comise de autorităţi
vis-a-vis de dreptul lă
sănătate

Modelarea legislaţiei
şi politicilor pentru
promovarea unor
standarde avansate în
domeniul dreptului la
sănătate

Total

% plângeri întemeiate,
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

% recomandări
legislative acceptate şi
adoptate

80%

50%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

2013-2017

Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor ce
vizează dreptul la sănătate
Examinarea eficienţei şi
impactului investigării
plângerilor şi actelor de
reacţionare asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor

CBTM

Examinarea proiectelor de legi
în domeniul dreptului la
sănătate şi oferirea
recomandărilor relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare
Instruirea personalului
CpDOM privind cazuistica
Pactului Internaţional cu
privire la Drepturile
Economice, Sociale şi
Culturale, vizând dreptul la
sănătate

CBTM

250*5 ani
=1250

300*5 ani
=1500

Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
investigării
petiţiilor
Cunoştinţe în
domeniul
dreptului
la
sănătate
(drepturile
pacientului,
obligaţiile
autorităţilor)
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
examinării
politicilor şi
actelor
normative
Cunoştinţe în
domeniul
dreptului
la
sănătate
(drepturile
pacientului,
obligaţiile
autorităţilor)

7250
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Obiectiv4: Drepturile copilului
Scop: Realizarea drepturilor copilului
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Propagarea
cunoştinţelor privind
drepturile copilului

Număr de persoane
(reprezentanţi ai
autorităţilor publice)
instruite

200

Serviciul
protecţie
drepturilor
copilului

2013-2017

Desfăşurarea caravanelor
locale de conştientizare
privind drepturile copilului şi
obligaţiile autorităţilor
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
drepturile copilului (facebook,
odnoklassniki, twitter).

Număr de persoane
informate

Prevenirea
încălcărilor
drepturilor copilului
în instituţiile
educaţionale

% recomandări
implementate de
autorităţile vizate

50000

80%

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

Serviciul
protecţie
drepturilor
copilului

2013-2017

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Protecţia copiilor
victime ale abuzurilor
în instituţiile publice
şi private

% plângeri întemeiate,
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

80%

Serviciul
protecţie
drepturilor
copilului
Serviciul
investigaţii şi

2013-2017

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
300*5 ani
=1500

Elaborarea recomandărilor
metodologice privind
desfăşurarea vizitelor de
monitorizare în domeniul
drepturilor copilului, cu
termeni clari de elaborare a
rapoartelor şi de aducere la
cunoştinţă publică Instituirea
mecanismului de monitorizare
a efectului şi rezultatelor în
urma fiecărei vizite

CBTM

Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor ce
vizează drepturile copilului
Examinarea eficienţei şi
impactului investigării
plângerilor şi actelor de

CBTM

600*5 ani
=3000

Necesarul de
Capacităţi
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
instruirilor şi
acţiunilor de
conştientizare
publică
Cunoştinţe în
domeniul
drepturilor
copilului
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
vizitelor de
monitorizare
Cunoştinţe
domeniul
drepturilor
copilului

250*5 ani
=1250

în

Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
investigării
petiţiilor
Cunoştinţe

în
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reacţionare asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor

monitorizare

Modelarea legislaţiei
şi politicilor pentru
promovarea unor
standarde avansate de
protecţie a drepturilor
copilului

Total

% recomandări
legislative acceptate şi
adoptate

50%

Serviciul
protecţie
drepturilor
copilului
Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Examinarea proiectelor de legi
în domeniul dreptului
copilului şi oferirea
recomandărilor relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare
Instruirea personalului
CpDOM privind cazuistica
Convenţiei cu privire la
Drepturile Copilului.

domeniul
drepturilor
copilului

CBTM
500*5 ani
=2500

Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
examinării
politicilor şi
actelor
normative
Cunoştinţe
domeniul
drepturilor
copilului

7250

în

Programul de Dezvoltare Strategică al Centrului pentru Drepturile Omului 2013-2017

32

Obiectiv 5: Drepturile persoanelor cu dizabilităţi
Scop: Realizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
Nr.

Obiectiv PDS

Indicator(i) de
performanţă

Ţinta finală

Responsabil

Perioada de
implementare

Instrumente/ Metode

Propagarea
cunoştinţelor privind
drepturile persoanelor
cu dizabilităţi

Număr de persoane
(reprezentanţi ai
autorităţilor publice)
instruite

200

Serviciul
programe
instructive,
relaţii cu
publicul

2013-2017

Desfăşurarea caravanelor
locale de conştientizare
privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi şi obligaţiile
autorităţilor
Utilizarea pe larg a massmediei sociale pentru
propagarea informaţiei privind
drepturile persoanelor cu
dizabilităţi (facebook,
odnoklassniki, twitter).

Număr de persoane
informate

Prevenirea
încălcărilor
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi în instituţii
publice şi private

Protecţia persoanelor
cu dizabilităţi care se
considerate
discriminate de
autorităţi publice sau

% recomandări
implementate de
autorităţile vizate

% plângeri întemeiate,
soluţionate în favoarea
beneficiarilor

50000

80%

80%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

2013-2017

Notă
privind
finanț area
(mii lei)
CBTM
300*5 ani
=1500

Elaborarea recomandărilor
metodologice privind
desfăşurarea vizitelor de
monitorizare în domeniul
drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi, cu termeni clari de
elaborare a rapoartelor şi de
aducere la cunoştinţă publică
Instituirea mecanismului de
monitorizare a efectului şi
rezultatelor în urma fiecărei
vizite

CBTM

Elaborarea instrucţiunilor
operaţionale privind analiza şi
investigarea plângerilor ce
vizează drepturile copilului
Examinarea eficienţei şi

CBTM

600*5 ani
=3000

Necesarul de
Capacităţi
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
instruirilor şi
acţiunilor de
conştientizare
publică
Cunoştinţe în
domeniul
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi
Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
desfăşurării
vizitelor de
monitorizare
Cunoştinţe în
domeniul
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi

250*5 ani
=1250

Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
investigării
petiţiilor
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impactului investigării
plângerilor şi actelor de
reacţionare asupra
beneficiarilor
Elaborarea instrucţiunilor
privind analiza satisfacţiei
beneficiarilor şi monitorizarea
soluţionării plângerilor

persoane juridice

Modelarea legislaţiei
şi politicilor pentru
promovarea unor
standarde avansate
de realizare a
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi

Total

% recomandări
legislative acceptate şi
adoptate

50%

Serviciul
investigaţii şi
monitorizare

2013-2017

Examinarea proiectelor de legi
în domeniul drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi şi
oferirea recomandărilor
relevante
Monitorizarea rezultatelor şi
desfăşurarea acţiunilor
reacţionare corespunzătoare
Instruirea personalului
CpDOM privind Convenţia
Internaţională privind
Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi.

Cunoştinţe în
domeniul
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi

CBTM
500*5 ani
=2500

Cunoştinţe
metodologice
în domeniul
examinării
politicilor şi
actelor
normative
Cunoştinţe în
domeniul
drepturilor
persoanelor cu
dizabilităţi

7250
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4. EVALUAREA ŞI DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR
Evaluarea capacităţilor a fost realizată în baza îndrumărilor din Ghidul privind elaborarea Programului de
Dezvoltare Strategică a autorităţii, constituind astfel, o auto-evaluare îndrumată. Acest exerciţiu a fost
efectuat în baza comparării între capacităţile existente (generalizate în Analiza SWOT) şi capacităţile
necesare pentru realizarea obiectivelor PDS. Diferenţa respectivă a fost categorizată drept lacune în
capacităţi (necesar de capacităţi), deci capacităţile care la moment nu există, dar a căror dezvoltare
reprezintă precondiţia de bază pentru realizarea obiectivelor într-o manieră eficientă, eficace şi
sustenabilă.
Evaluarea capacităţilor se referă la identificarea ”lacunelor în capacităţi”, iar dezvoltarea capacităţilor la
”suplinirea acestor lacune” – ultima realizîndu-se înainte de şi/sau în paralel cu începerea procesului de
implementare.
Accentul se pune pe ce avem nevoie – nu în general, dar pentru obiective concrete şi în perioada de timp
stabilită pentru realizarea acestor obiective. Dat fiind faptul că PDS este un document pe termen mediu,
se va înţelege necesarul de capacităţi pe termen mediu. În acest sens, evaluarea capacităţilor a fost foarte
specifică şi practică.
Identificarea necesarului de capacităţi a fost realizată pentru fiecare obiectiv în parte, în baza întrebărilor
şi algoritmului pentru evaluarea capacităţilor, descris în Ghid.
Evaluarea capacităţilor pentru PDS a inclus doar 2 nivele de capacităţi – organizaţional şi individual –
deoarece Obiectivele din PDS nu se referă la capacităţile din exterior, realizarea lor fiind dependentă doar
de autoritatea însăşi şi reprezintă doar responsabilitatea acesteia.
Rezultatele evaluării capcităţilor sînt prezentate în capitolul anterior în tabela cu Obiectivele, cît şi
generalizat în tabela de mai jos cu descrierea necesarului de capacităţi şi a soluţiilor preferabile. În tabela
cu Obiective, necesarul de capacităţi a fost prezentat în raport cu fiecare obiectiv în parte, iar în tabela cu
soluţiile preferabile, necesarul de capacităţi este grupat după tipuri/categorii de capacităţi.
Principalele probleme ce ţin de dezvoltarea instituţională a CpDOM sunt:
1)

Structura ș i divizarea funcț iilor inadecvată activităț ii eficiente;

2)
Sisteme interne de management: planificarea, raportare, comunicare, coordonare, managementul
resurselor umane;
3)

Cunoș tinț e, expertiză ș i abilităț i în unele domenii.

Necesarul de capacităţi şi soluţiile consolidate

Categoria

Schimbări la nivel structural şi
funcţional

Descrierea necesaarului de
capacităţi
Nivelul organizaţional:
Înstructura
actuală
lipsesc
următoarele funcţii şi specialişti:
- funcţii responsabile de elaboraera
politicilor şi advocacy;
- funcţii responsabile de linia
fierbinte;
- funcţii
responsabile
de
implementarea Oficiului mobil
CpDOM;
- expertiză în domeniul medical,
pedagogiei, psihologiei.
Nu există claritate la nivel de
structură şi funcţii, ceea ce
împiedică activitatea eficientă a
CpDOM

Soluţia preferabilă

Revizuirea structurii actuale şi
includerea funcţiilor ce lipsesc în
regulamentul instituţiei
Negocierea unui proiect de asistenţă
tehnică şi angajarea specialiştilor în
domeniile ce lipsesc (medical,
pedagogic, psihologic, etc.)
Revizuirea
regulamnetului
cu
clarificarea divizării funcţiilor între
personal.
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Schimbări la nivelul sistemelor de
management

Lipseşte cultura organizaţională de
comunicare şi colaborare cu massmedia, societatea civilă şi alţi factori
interesaţi
ceea
ce
împiedică
activitatea instituţiei, în special cînd
este nevoie de susţinerea acestora

Elaborarea şi implementarea unei
strategii de comuncare a instituţiei

Sistem standardizat de raportare ca
urmare a vizitelor

Elaborarea unui Ghid privind
elaborarea
raportului
de
monitorizare ca urmare a vizitei
desfăș urate
Elaborarea
unui
Manual
al
personalului care să reflecte
principiile şi normele de bază ale
politicii interne a CpDOM

Management eficient al resurselor
umane

Realizarea
instruirilor
pentru
personalul CpDOM în domeniul
comunicării şi consultării

Investiţii în tehnologiile
informaţionale şi comunicaţii
Perfecţionarea procesului de politici

Instruirea şi dezvoltarea profesională

Lipseşte expertiză în domeniul
elaborării politicilor publice şi
advocacy pe care trebuie să se puna
mai mare accent
Nivelul individual
Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul:
- elaborarea politicilor publice şi
advocacy;
- elaborarea şi gestionarea
proiectelor de asistenţă tehnică;
- analiză şi monitorizare;
- instruirea adulţilor;
- comunicare, informare şi
consultare;
- negociere.
Expertiză în domeniul:
- cazuistica CEDO;
- realizarea vizitelor preventive;
- monitorizare şi evaluare;
- metodelor de reacţionare;
- litigare strategică

Instituirea unei subdiviziuni separate
ce s-ar preocupa de elaborarea
politicilor ș i advocacy
Organizarea instruirilor la tematica
respectivă
Organizarea instruirilor, vizitelor de
studiu, participarea la seminare ș i
conferinț e cu tematica respectivă.

Elaborarea proiectelor de asistenț ă
tehnică ș i angajarea consultanț ilor
care ar organiza instruiri ș i ar
asigura transfer de cunoș tinț e

Recomandări de sporire a capacităţilor
-

-

-

Se recomandă elaborarea Regulamentului intern al CpDOM care ar include regulile privind:
procesul de planificare, procesul de luare a deciziilor, pregătirea ș i desfăș urarea diferitor
tipuri de ș edinț e, sistemul de control, monitorizare, evaluare ș i raportare privind
activitatea angajaț ilor ș i a CpDOM în întregime, etica şi comportament la locul de muncă,
dress-code, etc.
Se recomandă elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor,
inclusiv a reprezentanț elor CpDOM, create conform noii structuri, care ar include scopul ș i
sarcinile/funcţiile subdiviziunii, atribuț iile, colaborarea pe intern ș i extern, subordonarea
ș i raportarea, indicatori de performanț ă colectivă. De asemenea, regulamentele trebuie să
includă sarcinile, atribuț iile şi împuternicirile ș efului de subdiviziune/reprezentanţă ș i a
fiecărei funcţii generice din cadrul acesteia.
Este imperativă elaborarea ș i aplicarea Manualului cu instrucț iuni/descrieri ale proceselor
operaț ionale standardizate, inclusiv cu recomandări metodologice privind aspectele care nu
pot fi standardizate.
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-

CpDOM trebuie să fortifice rolul serviciului resurse umane (SRU), pentru a-i transforma
rolul de „birocrat” în cel de „partener strategic”, „consultant intern” şi „informator”.

-

Este imperativă elaborarea unui Manual al personalului care să reflecte principiile şi normele
de bază ale politicii interne a CpDOM privind planificarea, asigurarea cu personal,
menţinerea şi dezvoltarea profesională a acestuia. Manualul personalului va reflecta atât
prevederile-cheie ale legislaţiei în domeniu, cât şi elemente specifice CpDOM. Manualul va
fi distribuit tuturor angajaţilor nou-veniţi, precum şi tuturor colaboratorilor CpDOM prin
intermediul intranetului.

-

Se recomandă adoptarea urgentă a planului de comunicare şi instruirea corespunzătoare a
personalului pentru implementarea prevederilor din planul de comunicare.

-

Este imperativă modificarea paginii web a instituţiei, pentru a asigura o structură simplă şi
clară, informaţie accesibilă pentru mass-media şi publicul larg. Pagina web trebuie să ofere
posibilitatea de a pune întrebări şi de a face comentarii vis-a-vis de activitatea CpDOM.
Aceasta este o modalitate cost-eficientă de a colecta opiniile beneficiarilor. O altă modalitate
este utilizarea pe larg a reţelelor sociale, de exemplu facebook, pentru a fortifica relaţiile cu
publicul larg şi mass-media.

-

Se recomandă includerea atribuț iilor de relaț ii cu comunitatea donatorilor, scrierea ș i
managementul proiectelor ș i elaborării unei strategii/plan de colectare de fonduri în una din
fiș ele postului sau crearea a unei funcț ii noi cu responsabilităț ile menț ionate.

-

Se recomandă realizarea instruirilor pe următoarele tematici:
- elaborarea politicilor publice şi advocacy;
- elaborarea şi gestionarea proiectelor de asistenţă tehnică;
- analiză şi monitorizare;
- instruirea adulţilor;
- comunicare, informare şi consultare;
- negociere.

-

Este necesitatea elaborării proiectelor de asistenț ă tehnică ș i angajarea consultanț ilor care
ar organiza instruiri ș i ar asigura transfer de cunoș tinț e în următoarele domenii:
- cazuisticii CEDO;
- realizarea vizitelor preventive;
- monitorizare şi evaluare;
- metode de reacţionare;
- litigare strategică.
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5. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Monitorizarea şi evaluarea implementării PDS este acelaşi proces ca şi monitorizarea şi evaluarea
activităţii autorităţii. Unica diferenţă în cazul PDS este că este necesară realizarea unei evaluări adiţionale
la finele implementării PDS. Responsabili de procesul de monitorizare şi evaluare a activităţii autorităţii
(PDS) este Serviciul investigaţii şi monitorizare. La solicitarea reprezentanţilor acestui serviciu, toate
subdiviziunile şi reprezentanţele instituţiei urmează să prezinte în termenul solicitat informaţia relevantă
privind realizarea obiectivelor/acţiunilor de care aceştia din urmă sînt responsabili.
Monitorizarea reprezintă o analiză regulată a progreselor la implementarea obiectivelor/acţiunilor. Acest
proces se va efectua în baza acţiunilor incluse şi a rezultatelor propuse în Planurile anuale de activitate,
care la rândul lor reies din obiectivele PDS. Rapoarte de monitorizare vor fi elaborate trimestrial în
vederea identificării gradului de atingere a rezultatelor anuale şi a necesităţii efectuării unor măsuri
corective în perioada care urmează. Acestea sunt rapoartele regulate de monitorizare ale activităţii
autorităţii şi nu rapoarte adiţionale. În cazul în care procesul de monitorizare identifică necesitatea
realizării unor măsuri corective, acestea se includ fie în planul anual al autorităţii pentru anul următor, fie
se propune şi se efectuează modificarea Programului de Dezvoltare Strategică a autorităţii. În cazul în
care procesul de monitorizare va identifica faptul că realizarea acţiunilor anuale şi, astfel şi a obiectivelor
PDS, derulează în conformitate cu aşteptările iniţiale, aceasta urmează să fie stipulat în informaţia pe care
subdiviziunea internă/reprezentanţa o prezintă Serviciului investigaţii şi monitorizare.
Evaluarea anuală este aceeaşi evaluare regulată pe care autoritatea o efectuează anual în baza Planului
anual al autorităţii. Acest proces se va realiza la finele anului şi va rezulta în Raportul anual de evaluare a
activităţii autorităţii. Raportul anual de evaluare va indica atît realizările cît şi eşecurile privind
implementarea planului anual şi atingerii rezultatelor anuale (indirect a Obiectivelor PDS). Aceasta este o
analiză mai detaliată decît monitorizarea, deoarece de această dată se identifică şi cauzele/factorii care au
influenţat succesul sau insuccesul realizării în vederea propunerii de măsuri corective mai substanţiale
pentru anul următor. Totodată, procesul de evaluare identifică aspectele ale obiectivelor realizate anul
precedent şi acele aspecte care urmeză să fie planificate pentru anul următor. În acest sens, Raportul de
evaluare va prezenta baza pentru planificarea activităţilor pentru anul viitor (Planul anual de acţiuni
pentru următorul an). Raportul la fel poate indica necesitatea modificării Obiectivelor PDS în cazul
schimbării circumstanţelor. Evaluarea finală a PDS se realizează la finele anului al treilea de
implementare şi serveşte bază pentru elaborarea următorului PDS pentru următoarea perioadă de
planificare. Scopul acestei evaluări este identificarea nivelului de realizare a Obiectivelor PDS, impactul
ca urmare a realizării acestora, schimbările care s-au produs la compartimentul probleme pe care
programele sectoriale urmau să le soluţioneze, etc. Totodată, evaluarea finală include analiza contribuţiei
generale a autorităţii la realizarea scopului programului (sectorial) prin realizarea obiectivelor PDS şi
recomandări pentru PDS-ul următor. Evaluarea finală a PDS va include rezultatul consultărilor interne şi
externe în vederea obţinerii opiniei celor din exterior, cît şi în vederea asigurării unei evaluări mai
obiective şi imparţiale. La fel, pot fi implicaţi şi experţi din exterior pentru a contribui la raportul de
evaluare final. Calitatea raportului de evaluare a PDS va determina şi calitatea Programului de Dezvoltare
Strategică pentru perioada ulterioară.
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ANEXE
Anexa 1. Planul de acţiuni CpDOM pentru anul 2013
Subprogram I:
Nr.

Obiectiv PDS

Acţiunea

Produs / rezultat

Responsabil

Termen de
realizare

Bugetul
necesar
(mii lei)

Notă

Acţiunea

Produs / rezultat

Responsabil

Termen de
realizare

Bugetul
necesar
(mii lei)

Notă

Acţiunea

Produs / rezultat

Responsabil

Termen de
realizare

Bugetul
necesar
(mii lei)

Notă

Subprogram II:
Nr.

Obiectiv PDS

Subprogram III:
Nr.

Obiectiv PDS
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Subprogram IV:
Nr.

Obiectiv PDS

Acţiunea

Produs / rezultat

Responsabil

Termen de
realizare

Bugetul
necesar
(mii lei)

Notă
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Anexa 2. Raport privind analiza instituţională CpDOM

Anexa-2-Raport-Ana
liza-institutionala-CpDOM.doc

Anexa 3. Raport privind identificarea ș i evaluarea necesităț ilor de dezvoltare profesională a
avocaț ilor parlamentari ș i a personalului CpDOM

Anexa-3-Raport-nec
esitati-instruire.docx

