
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Forumului Studenţilor antitortură

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul art.28, lit.d) a Legii nr.52 din 03 aprilie 
2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsman), pct.7 (17) a Regulamentului cu privire la 
organizarea şi funcţionarea Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164 din 31 
iulie . 2015, Regulamentul Direcţiei prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului, normele şi principiile internaţionale în domeniul drepturilor omului şi promovării 
profesiei juridice.

2. Regulamentul stabileşte scopul, modul de selectare a membrilor, drepturile şi obligaţiile 
membrilor, principiile de organizare şi funcţionare a Forumului studenţilor antitortură, (în 
continuare Forum).

3. Forumul studenţilor antitortură este creat pe lîngă Oficiul Avocatului Poporului în 
calitate de platformă a studenţilor din domeniul de formare profesională „Drept" din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, implicaţi voluntar în activităţi de 
prevenire a încălcării, promovare şi protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale, potenţialului analitic, 
precum şi a aptitudinilor lor individuale,

4. Activitatea Forumului este coordonată de Direcţia prevenirea torturii din cadrul 
Oficiului Avocatului Poporului.

II. Misiunea Forumului

5. Misiunea Forumului Studenţilor este de a identifica potenţiali jurişti care să contribuie 
la activităţi de prevenire a torturii şi relelor tratamente în Republica Moldova.

6. Obiectivele strategice ale Forumului rezidă în încurajarea spiritului civic al studenţilor, 
observarea şi analiza fenomenelor de încălcare a drepturilor omului în calitate de apărători ai 
drepturilor omului.

7. Misiunea şi obiectivele Forumului pot fi revizuite în dependenţă de evoluţia activităţii 
acestuia.

III. Modul de selectare a membrilor Forumului

8. Forumul este alcătuit din 10 membri,

9. Participarea studenţilor în cadrul Forumului este voluntară.



10. Selectarea membrilor Forumului se efectuează în bază de concurs public, organizat de 
Oficiul Avocatului Poporului.

11. Comisia de selectare a candidaţilor este compusă din 3 (trei) reprezentanţi ai Oficiului 
Avocatului Poporului şi (4) patru reprezentanţi ai sectorului asociativ la propunerea Oficiului 
Avocatului Poporului.

12. Informaţia despre condiţiile de desfăşurare a concursului, cerinţele faţă de candidaţi, 
documentele ce urmează a fi prezentate, modalitatea şi data limită de depunere a documentelor 
se publică pe pagina web oficială a Oficiului Avocatului Poporului www.ombudsman.md şi 
alte surse.

13. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe următoarele 
principii:

a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei 
persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite;

b) alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celor mai 
competente persoane;

c) asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor 
referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;

d) tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare 
obiective şi clar definite, astfel încât orice candidat să aibă şanse egale.

14. Pentru calitatea de membru al Forumului studenţilor antitortură pot candida studenţii 
domeniului de formare profesională „Drept” din cadrul instituţiilor de învăţământ superior din 
Republica Moldova, care:

a) manifestă acordul şi interesul de a-şi dezvolta cunoştinţele şi abilităţilor în domeniul 
drepturilor omului;

b) au capacitate profesionistă de a contribui cu expertiză teoretică proprie şi opinii juridice 
prin prisma abordării bazate pe drepturile omului (ABDO) pe segmentul de prevenire a 
torturii şi relelor tratamente în Moldova;

c) au spirit de analiză critică şi observare a fenomenelor de încălcare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului;

d) doresc să devină experţi în domeniul drepturilor omului pe lângă Oficiul Avocatului 
Poporului.

15. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
a) curriculum vitae Europass
b) copia carnetului de student
c) scrisoarea de motivare
d) o notă conceptuală la subiectul „Soluţii pentru prevenirea torturii şi relelor tratamente în 

Republica Moldova”. Nota trebuie să conţină opinia proprie a candidatului cu privire la 
subiect, introducere, context general, baza legală, constatări, propuneri. Nota urmează a fi 
efectuată cu buna-credinţă.

16. Dosarul complet pentru înscrierea la concurs depune în Secretariatul Oficiului 
Avocatului Poporului sau se expediază pe adresa electronică: ombudsman@ombudsman.md 
pînă la data stabilită cu menţiunea: Dosar_concurs_membru_Forumul Studenţilor.

17. Concursul constă în:
a) preselecţia candidaţilor, care presupune verificarea, în baza dosarelor depuse, a 
întrunirii condiţiilor stabilite de participare la concurs;
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b) interviu public, susţinut în faţa Comisiei de selectare a candidaţilor, cu stabilirea 
tabelului/baremului de punctaj.

18. Se consideră selectaţi candidaţii care întrunesc criteriile de selecţie şi care au acumulat 
cel mai mare punctaj.

19. Rezultatele concursului se publică pe pagina web oficială a Oficiului Avocatului 
Poporului.

IV.Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii Forumului

20. Membrii Forumului participă la realizarea activităţilor planificate de Direcţia prevenirea 
torturii.

21. Activitatea Forumului se desfăşoară prin :

a) iniţierea şi participarea la discuţii juridice privind aspecte ce ţin de activitatea zilnică de 
prevenire a torturii, de formulare de recomandări către autorităţi/instituţii/persoane cu funcţii de 
răspundere, de analiză a fenomenelor, de monitorizare, de necesitate a îmbunătăţirii legislaţiei 
în vigoare.

b) participare la elaborarea documentelor oficiale ale Oficiului Avocatului Poporului;

c) organizarea dezbaterilor / prelegeri universitare pe cazuri strategice sau fenomene de 
încălcare a drepturilor omului în cadrul Oficiului Avocatului Poporului şi/sau Facultăţile de 
Drept;

d) participare la activităţi de monitorizare în teritoriu (vizite în instituţiile de detenţie, 
monitorizarea întrunirilor publice, activităţi de promovare şi educare în drepturile omului).

e) participare la evenimente publice organizate de Oficiul Avocatului Poporului şi de 
partenerii instituţiei pe subiecte de interes în domeniul drepturilor omului.

f) elaborarea de note analitice pentru cazurile şi/ sau fenomene de încălcare a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului. Notele urmează să conţină date despre fenomenul sau 
potenţialul fenomen de încălcare, constatări, fundamentarea juridică, riscuri şi propuneri de 
intervenire a Oficiului Avocatului Poporului în speţă;

g) participare la studierea, compilarea, sistematizarea datelor cu privire la situaţia în 
locurile de detenţie, elaborarea proiectelor: Studiilor tematice, Rapoartelor de investigaţii. 
Rapoartelor de vizită, Sesizărilor la Curtea Constituţională, Concluziilor în instanţele de 
judecată, precum şi proiectelor de Rapoarte alternative la structurile internaţionale.

22. Participarea în cadrul Forumului se realizează prin intermediul poştei electronice sau în 
cadrul şedinţelor, la propunerea Direcţiei prevenirea torturii.

23. în activitatea lor, membrii Forumului sunt ghidaţi de angajaţii Oficiului Avocatului 
Poporului, conform domeniilor de competenţă.

24. Participarea membrilor Forumului la activităţi organizate de Oficiul Avocatului 
Poporului poate fi condiţionată sau restricţionată de circumstanţe obiective.

25. Oficiul Avocatului Poporului îşi rezervă dreptul de a evidenţia şi stimula contribuţia 
fiecărui membru al Forumului, conform realizării fişei individuale şi legislaţiei în vigoare.
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26. La încetarea calităţii de membru al Forumului, Oficiul Avocatului Poporului eliberează 
un certificat de participare, conform modelului aprobat.

27. Calitatea membrului Forumului încetează la cerere, expirarea calităţii de student sau 
revocare.

28. Revocarea calităţii de membru se realizează prin dispoziţia Avocatului Poporului, în 
special în cazul nerespectării dispoziţiilor prezentului Regulament, divulgării datelor cu 
caracter personal, acţiuni sau inacţiuni ce au condus la periclitarea imaginei Instituţiei naţionale 
de protecţie a drepturilor omului, înrăutăţirea situaţiei beneficiarilor, comportament nedemn şi 
neprofesionist, nerespectarea procedurilor interne ale Oficiului Avocatului Poporului.

29. în cazul încetării calităţii de membru al Forumului poate fi iniţiat concurs public de 
selecţie a noilor membri potrivit regulilor prestabilite.

V. Drepturile şi obligaţiile membrilor Forumului

30. Membrii Forumului au dreptul să-şi prezinte propriile materiale analitice cu drept de 
autor cu privire la probleme de drepturile omului sau prevenire a torturii. La decizia Avocatului 
Poporului sau membrilor, materialele respective pot fi plasate pe pagina web oficială a 
Oficiului Avocatului Poporului cu indicarea autorului lucrării sau într-o revistă electronică.

31. Membrii Forumului au dreptul să iniţieze şi participe la discuţii juridice privind aspecte 
ce ţin de activitatea zilnică de prevenire a torturii, de formulare de recomandări către 
autorităţi/instituţii/persoane cu funcţii de răspundere, de analiză a fenomenelor, de 
monitorizare, de necesitate a îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare.

32. Membrii Forumului au dreptul să fie implicaţi în dezbateri pe cazuri strategice de 
încălcare a drepturilor omului, cu obligativitatea păstrării datelor cu caracter personal şi 
nedivulgării, astfel contribuind la desfăşurarea investigaţiilor iniţiate de Avocatul Poporului şi 
consolidându-şi potenţialul analitic.

33. Membrii Forumului au dreptul să fie ghidaţi de Avocatul Poporului, Avocatul Poporului 
pentru drepturile copilului, angajaţii Oficiului Avocatului Poporului în formularea opiniilor cu 
privire la materialele analitice de drepturile omului.

34. Membrii Forumului au dreptul să propună idei, soluţii de promovare a activităţii 
Forumului, vizibilităţii şi educaţiei în drepturile omului în rândul studenţilor la Drept şi / sau 
altor Facultăţi din ţară şi de peste hotare.

35. Membrii Forumului au dreptul la acces liber în biblioteca şi baza de date informaţională 
a resurselor de drepturile omului a Oficiului Avocatului Poporului.

36. Membrii Forumului pot fi antrenaţi în activităţi de monitorizare în teren (vizite în 
instituţiile de detenţie, monitorizarea întrunirilor, activităţi de promovare şi educare în 
drepturile omului).

37. Membrii Forumului, la decizia Avocatului Poporului/ Avocatului Poporului pentru 
drepturile copilului, pot fi invitaţi să participe la evenimente publice pe subiecte de interes în 
domeniul drepturilor omului.

38. Membrii Forumului pot participa la elaborarea documentelor oficiale ale Oficiului 
Avocatului Poporului, sub îndrumare.
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39. Membrii Forumului sunt obligaţi să organizeze cel puţin câte o dezbatere / prelegere pe 
cazuri strategice sau fenomene de încălcare a drepturilor omului în cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului şi/sau Facultăţile de Drept.

40. Membrii Forumului sunt obligaţi să elaboreze cel puţin câte două note analitice de 
fiecare pentru cazurile şi/ sau fenomene de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului. Notele urmează să conţină date despre fenomenul sau potenţialul fenomen de 
încălcare, constatări, fundamentarea juridică, riscuri şi propuneri de intervenire a Oficiului 
Avocatului Poporului în speţă.

41. Membrii Forumului vor studia, compila, sistematiza datele cu privire la situaţia în 
locurile de detenţie, informaţiilor din mass-media. rapoartele autorităţilor şi sectorului 
asociativ, rapoartele organismelor internaţionale, inclusiv alte surse utile pe domeniu.

42. Membrii Forumului vor fi implicaţi în elaborarea proiectelor: Studiilor tematice, 
Rapoartelor de investigaţii, Rapoartelor de vizită, Sesizărilor la Curtea Constituţională, 
Concluziilor în instanţele de judecată, precum şi proiectele Rapoartelor alternative la structurile 
internaţionale.

43. în scopul îmbunătăţirii abilităţilor analitice şi practicilor de prevenire a torturii, membrii 
Forumului, sunt încurajaţi să utilizeze resursele online ale structurilor internaţionale de 
monitorizare (ONU, CAT, CPT, SPT, etc), judiciare (CtEDO), etc.

44. Membrii Forumului sunt obligaţi să respecte procedurile interne de lucru ale Oficiului 
Avocatului Poporului.

45. în activitatea sa, membrii Forumului sunt obligaţi să depună deligenţa de profesionist, 
astfel încât să nu afecteze demnitatea, integritatea petiţionarului şi notorietatea Oficiului 
Avocatului Poporului. Orice expunere a sa în relaţii cu terţe persoane, va fi considerată ca 
opinie proprie.

VI. Dispoziţii finale

46. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de Avocatul Poporului.

47. Regulamentul poate fi modificat la iniţiativa Avocatului Poporului (Ombudsmanului), 
membrilor OAP, precum şi la propunerile membrilor Forumului cu un preaviz scris de 30 zile.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Forumului Studenţilor anli- 
torlură, aprobai prin Ordinul Avocatului 
Poporului nr.f l A P ^ 2018

Lista de semnături
Prin prezenta, subsemnatul (a) ______________________ _________________________
student (ă) în cadrul Universităţii _______________________ __________________anul de
studii____________Facultatea__________________ __________________ ______________
nr. carnet de student____________________declar că am făcut cunoştinţă cu Regulamentul
Forumului Studenţilor antitortură, sunt de acord cu condiţiile prescrise, fapt pentru ce semnez

Data localitate

Prin prezenta, subsemnatul (a) _______ ___________ _____ _______ ___________ _____ ,
student (ă) în cadrul Universităţii ______________________ __________________ anul de
studii____________Facultatea__________________________________________ ________
nr. carnet de student__________________ _declar că am făcut cunoştinţă cu Regulamentul
Forumului Studenţilor antitortură, sunt de acord cu condiţiile prescrise, fapt pentru ce semnez

Data localitate

Prin prezenta, subsemnatul (a )_______ __________________________________________ ,
student (ă) în cadrul Universităţii _________________ _________________ _____  anul de
studii____________Facultatea __________ __________ _________________ ________ _
nr, carnet de student___________ ________ declar că am făcut cunoştinţă cu Regulamentul
Forumului Studenţilor antitortură, sunt de acord cu condiţiile prescrise, fapt pentru ce semnez

Data localitate

Prin prezenta, subsemnatul (a) _______________ _________________ _______ _________,
student (ă) în cadrul Universităţii_________________________________________anul de
studii____________Facultatea____ ____________________________________ _________
nr. carnet de student _____________________declar că am făcut cunoştinţă cu Regulamentul
Forumului Studenţilor antitortură, sunt de acord cu condiţiile prescrise, fapt pentru ce semnez

Data localitate



Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare şifuncţinare 
a Forumului Studenţilor anli-tortură, 
aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului 
nr./9 /V d^  2018

Logo Oficiul Avocatului Poporului

CERTIFICAT DE CONFIRMARE

Se acordă Dlui (ei)___________________________________________________student (ă)
în cadrul Universităţii_________________________________________________ Facultatea
_____________________ ___________ ______ anul de studii________ __________
pentru participare activă şi profesionistă la realizarea activităţilor în calitate de membru al 
Forumului Studenţilor antitortură pe lângă Oficiul Avocatului Poporului în perioada____

Anexă: fişa individuală privind activitatea membrului Forumului Studenţilor anti-tortură 

Ziua, luna, anul

Mihail COTOROBAI 
Avocatul Poporului (Ombudsman)
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Anexa nr. 3
la Regulamentul de organizare şi 
funcfionare a Forumului Studenţilor anti- 
lorlură, aprobai prin Ordinul Avocatului 
Poporului nr </&</$. 2018

Fişă individuală
privind activitatea membrului Forumului Studenţilor antitortură

Nr Denumirea activităţii Nr.
ore

Gradul de realizare
(Deloc, Mediu, Maxim)

1 Elaborare de materiale analitice cu drept de autor cu 
privire la probleme de drepturile omului sau prevenire 
a torturii

2 Iniţiere şi participe la discuţii juridice privind aspecte 
ce ţin de activitatea zilnică de prevenire a torturii, de 
formulare de recomandări către 
autorităţi/instituţii/persoane cu funcţii de răspundere, 
de analiză a fenomenelor, de monitorizare, de 
necesitate a îmbunătăţirii legislaţiei în vigoare

3 Organizare şi participare la dezbateri pe cazuri 
strategice de încălcare a drepturilor omului în cadrul 
Oficiului Avocatului Poporului

4 Idei, soluţii de promovare a activităţii Forumului, 
vizibilităţii şi educaţiei în drepturile omului în rândul 
studenţilor la Drept şi / sau altor Facultăţi din ţară şi de 
peste hotare

5 Elaborarea cel puţin câte două note analitice de fiecare 
pentru cazurile şi/ sau fenomene de încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

6 Participare la activităţi de monitorizare în teritoriu 
(vizite în instituţiile de detenţie, monitorizarea 
întrunirilor publice, activităţi de promovare şi educare 
în drepturile omului)

7 Participare la evenimente publice organizate de Oficiul 
Avocatului Poporului şi de partenerii instituţiei pe 
subiecte de interes în domeniul drepturilor omului

8 Organizare a cel puţin câte o dezbatere / prelegere pe 
cazuri strategice sau fenomene de încălcare a 
drepturilor omului în cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului şi/sau Facultăţile de Drept

9 Studiere, compilare, sistematizarea datelor cu privire la 
situaţia în locurile de detenţie, informaţiilor din mass- 
media, rapoartele autorităţilor şi sectorului asociativ, 
rapoartele organismelor internaţionale, inclusiv alte 
surse utile pe domeniu

10 Implicare în elaborarea proiectelor: Studiilor tematice, 
Rapoartelor de investigaţii, Rapoartelor de vizită, 
Sesizărilor la Curtea Constituţională, Concluziilor în 
instanţele de judecată, precum şi proiectele 
Rapoartelor alternative la structurile internaţionale.
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