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Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca
scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Departamentul Justiție și Drepturile Omului al
FSM promovează reforme juridice încurajate de necesitatea protecţiei drepturilor omului, a responsabilizării
judiciare, incluziunii sociale şi bunei guvernări.
Context
Dreptul la libertate și siguranță personală constituie unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Totuși,
acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în cazurile
și în modul stabilit de lege, cu respectarea garanțiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate, precum
dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la tăcere, dreptul de a contacta rudele, dreptul la traducător,
dreptul la asistență medicală etc.
Monitorizarea este o componentă vitală pentru a asigura că drepturile omului sunt respectate, iar încălcările
acestor drepturi sunt depistate, remediate și prevenite. Încălcarea dreptului la libertatea și securitatea
persoanelor este una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă sistemul de justiție penală al
Republicii Moldova. Situația de facto a persoanelor reținute în Inspectoratele de poliție din Moldova este
una necunoscută și prezintă un subiect frecvent al cazurilor examinate de Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului.
În ceea ce privește respectarea drepturilor omului la etapa prejudiciară a procesului penal, Fundația SorosMoldova a elaborat în cadrul activităților din programele sale precedente un Ghid practic de monitorizare a
drepturilor persoanelor reținute de poliție și a susținut pilotarea unui proiect de monitorizare cu aplicarea
acestui ghid. De asemenea, FSM a acordat un grant Clinicii Juridice din Bălți care a monitorizat cu succes
procedurile de reținere din cadrul Inspectoratelor de Poliție din nordul țării. La fel, Fundația a sprijinit Oficiul
Avocatului Poporului în demersul lor de monitorizare a izolatoarelor de detenție provizorie și a drepturilor
persoanelor reținute de poliție.
Pentru a continua susținerea eforturilor autorităților naționale în domeniul aplicării standardelor și bunelor
practici internaționale de drepturi ale omului, FSM implementează și co-finanțează proiectul Promovarea
activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova, finanțat de Uniunea Europeană.
Obiectiv: capacitarea apărătorilor drepturilor omului cu instrumente eficiente de colectare de date și
monitorizare a respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia poliției.
Activități:



Organizarea seminarelor de instruire pentru grupuri mixte de avocați, reprezentanți ai Avocatului
Poporului și ai ONG-urilor active în domeniul monitorizării drepturilor omului (23-24 septembrie, 1516 octombrie, 29-30 octombrie, 5-6 noiembrie 2019).
Desfășurarea unui program de granturi în domeniul monitorizării respectării drepturilor și garanțiilor
procesuale ale persoanelor aflate în custodia poliției (anul 2020).

Programul de instruire va fi livrat de către avocați-practicieni cu experiență extinsă în domeniul
standardelor naționale și internaționale de drepturi ale omului și al acordării asistenței juridice la etapa
prejudiciară a procesului penal.
Seminarele vor fi organizate în afara orașului Chișinău. Toate costurile de participare și de organizare a
seminarului vor fi asigurate de Fundația Soros-Moldova, printre care materialele pentru instruire;
alimentarea pe tot parcursul seminarului; 1 noapte de cazare și transportul FSM-hotel în afara ChișinăuluiFSM.
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Criterii de eligibilitate:
Sunt invitate să participe persoanele care reprezintă organizaţii neguvernamentale și activiști civici în
domeniul drepturilor omului din Republica Moldova care corespund următoarelor criterii:
 sunt motivate să participe la toate activitățile programul de formare în integralitatea sa;
 dispun de timp pentru programul de training, inclusiv disponibilitatea pentru a realiza lucrul
individual după modulul de instruire;
 organizaţia reprezentată desfăşoară sau planifică să desfăşoare, în cursul anului 2020, activităţi în
domeniul promovării drepturilor omului;
 au experienţă în implementarea proiectelor în domeniul promovării drepturilor omului.
Depunerea dosarelor:
Persoanele
interesate

sunt

invitate

să

completeze

formularul

de

înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoP_wON47Vqu7jYryMncu2Sc95hDMPQLsUPz9LmCULuSy9Q/viewform și să-l transmită până la 9 septembrie a.c.,
ora 14:00.
Notă: Pe parcursul anului 2020, Departamentul Justiție și Drepturile Omului al FSM va acorda două granturi
pentru proiecte în domeniul monitorizării și promovării respectării drepturilor persoanei reținute și aflate în
custodia poliției. Participanții la prezentul program de instruire vor fi încurajați să depună proiecte prin
intermediul organizațiilor pe care le reprezintă.
Pentru informaţii suplimentare: Ana STEGARESCU, Asistentă de Program, Departamentul Justiție și
Drepturile Omului al FSM, e-mail: astegarescu@soros.md.

Proiectul Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova
este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova

