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I.  INTRODUCERE 

 

Fundația Soros-Moldova (FSM) în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției (IGP), au lansat  la 21 
mai, 2019,  proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” 
finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de FSM. 
  
  
Obiectivul proiectului este dezvoltarea și promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului și 
reducerea încălcărilor drepturilor persoanelor reținute. Proiectul va contribui la respectarea drepturilor 
persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției.  
 
Pentru ca respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției să 
devină parte din activitatea cotidiană a Poliției,  au fost planificate activități de formare profesională a 
angajaților Poliției. În scopul realizării eficiente a activităților de instruire a fost elaborat Modulul de 
instruire  care constituie un suport operațional pentru formatori și suport informațional și de exersare 
pentru participanții la activitățile de instruire. Conținutul Modulului se bazează pe Procedurile Standard 
de Operare. 
 
Modulul conține: 

-  Agenda activității de formare a angajaților poliției, elaborată în 3 variante pentru a fi aplicate în 
diferite contexte;  

- Design-ul activităților de formare cu descrierea detaliată a activității formatorilor, a metodelor și 
tehnicilor aplicate pentru implicarea participanților în procesul de învățare și pentru eficientizarea 
activității, a timpului rezervat fiecărei activități;  

- Materiale informative pentru participanți elaborate în format PPT și materiale pentru exersare în 
cadrul activităților de învățare: fișe de lucru, spețe. 

  
 

 

II. AGENDA ACTIVITĂȚII DE FORMARE 

 

Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei prin punerea în aplicare a Procedurilor 

Standarde de Operare 

AGENDA  

(varianta 1, de bază) 

 

 Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 

9:00 - 10:30  
Introducere 

Cuvânt de salut 
PSO în sistemul de acte 

normative ce 
reglementează activitatea 

angajaților Poliției 

 
Procedura Standard de 

Operare pentru reținere. 
Procedura Standard de 

operare privind 
escortarea și 

transportarea persoanei 

 
Procedura Standard de 

Operare privind 
asigurarea dreptului la 

interpret sau traducător 
în timpul reținerii, pazei și 
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 private de libertate. 
Procedura Standard de 

Operare privind plasarea 
persoanei reținute în 
Izolatorul de detenție 

preventivă 
 

escortei persoanelor 
reținute/deținute 

 

10:30 - 10:50 Pauză 

10:50 - 12:20  
Drepturile fundamentale 
ale persoanei reținute, 
escortate și deținute 

 
Consecințele 

nerespectării drepturilor 
persoanei la etapa 
reținerii, escortării, 

detenției 
 

 
Respectarea drepturilor 

fundamentale ale 
persoanei reținute, 

escortate și  deținute în 
custodia Poliției 

 

12:20 – 12:40 Pauză 

12:40 – 14:10  
Asigurarea respectării 

drepturilor fundamentale 
ale persoanei aflate în 

custodia Poliției, inclusiv 
în timpul pandemiei 

 

 
Procedura Standard de 

Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor 

aflate în detenție 
provizorie 

 

 
Evaluarea activității. 

Înmânarea certificatelor 

14:10 – 15:00 Prânz 

15:00 – 16:30   
Procedura Standard de 

Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor 

aflate în detenție 
provizorie 

 

 

 

Asigurarea respectării normelor sanitare și de protecție în perioada pandemiei Covid-19 necesită 

elaborarea unei variante specifice de Agendă (vezi: Agenda, varianta 2). Fundației Soros Moldova a decis 

organizarea instruirii în grupuri mici. Echipa de formatori, în componența aprobată, urmează să 

instruiască concomitent 2 grupuri de cursanți. Cerințele înaintate pot fi satisfăcute dacă: 

- instruirea în fiecare grup se va începe cu diferență de o zi ( în cazul dat: instruirea pentru Grupul 

1începe pe 5 octombrie, iar pentru Grupul 2 – pe 6 octombrie); 

- pentru Grupul 2 în ziua a doua de instruire (în cazul dat: 7 octombrie) ordinea sesiunilor va fi 

modificată astfel: sesiunile 5 și 7, dedicate PSO privind modul de asigurare a asistenței medicale 

persoanelor aflate în detenție provizorie,  se vor realiza în prima jumătate a zilei, iar sesiunile 4 și 

5, dedicate PSO pentru reținere, PSO privind escortarea și transportarea persoanei private de 

libertate, PSO privind plasarea persoanei reținute în izolatorul de detenție preventivă, se vor 
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realiza în a doua jumătate a zilei. Astfel, numărul de ordine a sesiunilor se va schimba (vezi 

hașurate în tabel). Respectiva modificare va fi reflectată în metodologie. În Grupul 1 ordinea 

sesiunilor va corespunde programului de bază (vezi: Agenda, varianta 1): sesiunile dedicate PSO 

privind modul de asigurare a asistenței medicale persoanelor aflate în detenție provizorie se vor 

desfășura după sesiunile dedicate PSO pentru reținere, PSO privind escortarea și transportarea 

persoanei private de libertate, PSO privind plasarea persoanei reținute în izolatorul de detenție 

preventivă. 

 

Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei prin punerea în aplicare a Procedurilor 

Standarde de Operare 

AGENDA  

(varianta 2- pentru instruirea concomitentă a două grupuri) 

 

 
Ora 

5 octombrie 
2020 

6 octombrie 2020 7 octombrie 2020 8 octombrie 2020 

Grupul 1 Grupul 1 Grupul 2 Grupul 1 Grupul 2 Grupul 2 

8:10 -
9:40 

  
Sesiunea 4 

 
PSO pentru 

reținere. PSO 
privind 

escortarea și 
transportarea 

persoanei 
private de 
libertate. 

PSO privind 
plasarea 

persoanei 
reținute în 

Izolatorul de 
detenție 

preventivă 

  
Sesiunea 8 
 
PSO privind 
asigurarea 
dreptului la 
interpret sau 
traducător în 
timpul reținerii, 
pazei și escortei 
persoanelor 
reținute/deținute 
 

 
Sesiunea 4 (6) 
 
PSO privind 
modul de 
asigurare a 
asistenței 
medicale 
persoanelor 
aflate în detenție 
provizorie 
 

 
Sesiunea 8 
 
PSO privind 
asigurarea dreptului 
la interpret sau 
traducător în timpul 
reținerii, pazei și 
escortei persoanelor 
reținute/deținute 
 

9:40 – 
10:00 

PAUZĂ CAFEA 

10:00 - 
11:30 

 
Sesiunea 1 
 
Introducere 
Cuvânt de 
salut 
PSO în 
sistemul de 
acte 
normative 
ce 
reglementea
ză 

 
Sesiunea 5 
 
Consecințele 
nerespectării 
drepturilor 

persoanei la 
etapa 

reținerii, 
escortării, 
detenției 

 

 
Sesiunea 1 
 
Introducere 
Cuvânt de 
salut 
PSO în 
sistemul de 
acte 
normative ce 
reglementeaz
ă activitatea 

 
Sesiunea 9 
 
Respectarea 
drepturilor 
fundamentale ale 
persoanei reținute, 
escortate și  
deținute în 
custodia Poliției 
(atelier de 
evaluare) 
 

 
Sesiunea 5(7) 
 
PSO privind modul 
de asigurare a 
asistenței 
medicale 
persoanelor aflate 
în detenție 
provizorie 
 

 
Sesiunea 9 
 
Respectarea 
drepturilor 
fundamentale ale 
persoanei reținute, 
escortate și  deținute 
în custodia Poliției 
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activitatea 
angajaților 
Poliției 
 

angajaților 
Poliției 
 

11:30 - 
11:50 

 
 

11:50 - 
13:20 

 
Sesiunea 2 
 
Drepturile 
fundamental
e ale 
persoanei 
reținute, 
escortate și 
deținute 
 

 
Sesiunea 6 
 
PSO privind 
modul de 
asigurare a 
asistenței 
medicale 
persoanelor 
aflate în 
detenție 
provizorie 
 

 
Sesiunea 2 
 
Drepturile 
fundamental
e ale 
persoanei 
reținute, 
escortate și 
deținute 
,  

 
Sesiunea 10 
 
Evaluarea 
activității. 
Înmânarea 
certificatelor 
 

 
Sesiunea 6 (4) 
 
PSO pentru 
reținere. PSO 
privind escortarea 
și transportarea 
persoanei private 
de libertate. 
Procedura 
Standard de 
Operare privind 
plasarea 
persoanei 
reținute în 
Izolatorul de 
detenție 
preventivă 

 
Sesiunea 10 
 
Evaluarea activității. 
Înmânarea 
certificatelor 
 

13:20 -
14:00 

PRÂNZ 

14:00 -
15:30 

 
Sesiunea 3 
 
Asigurarea 
respectării 
drepturilor 
fundamental
e ale 
persoanei 
aflate în 
custodia 
Poliției, 
inclusiv în 
timpul 
pandemiei 
 

 
Sesiunea 7 
 
PSO privind 
modul de 
asigurare a 
asistenței 
medicale 
persoanelor 
aflate în 
detenție 
provizorie 
 

 
Sesiunea 3 
 
Asigurarea 
respectării 
drepturilor 
fundamental
e ale 
persoanei 
aflate în 
custodia 
Poliției, 
inclusiv în 
timpul 
pandemiei 
 

   
Sesiunea 7(5) 
 

Consecințele 
nerespectării 
drepturilor 

persoanei la 
etapa reținerii, 

escortării, 
detenției 

 
 

 

 

Pentru claritate, în mapele participanților va fi Agenda în care sunt prevăzute activitățile pentru fiecare 

grup (vezi: Agenda, varianta 3A și Agenda, varianta 3B) 
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Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei prin punerea în aplicare a 

Procedurilor Standarde de Operare 

AGENDA  

(varianta 3A – pentru Grupul 1) 

 

 
Ora 

5 octombrie 2020 6 octombrie 2020 7 octombrie 2020 

8:10 -9:40  Procedura Standard de 
Operare pentru reținere 
Procedura Standard de 
operare privind 
escortarea și 
transportarea persoanei 
private de libertate. 
Procedura Standard de 
Operare privind plasarea 
persoanei reținute în 
Izolatorul de detenție 
preventivă 

Procedura Standard de 
Operare privind 
asigurarea dreptului la 
interpret sau traducător 
în timpul reținerii, pazei și 
escortei persoanelor 
reținute/deținute 
 

9:40 – 10:00 PAUZĂ CAFEA 

10:00 - 11:30 Introducere 
Cuvânt de salut 
PSO în sistemul de acte 
normative ce 
reglementează activitatea 
angajaților Poliției 
 

Consecințele 
nerespectării drepturilor 

persoanei la etapa 
reținerii, escortării, 

detenției 
 

Respectarea drepturilor 
fundamentale ale 
persoanei reținute, 
escortate și  deținute în 
custodia Poliției 
(atelier de evaluare) 
 

11:30 - 11:50  

11:50 - 13:20 Drepturile fundamentale 
ale persoanei reținute, 
escortate și deținute 

Procedura Standard de 
Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor 
aflate în detenție 
provizorie 
 

Evaluarea activității. 
 Înmânarea certificatelor 
 

13:20 -14:00 PRÂNZ 

14:00 -15:30 Asigurarea respectării 
drepturilor fundamentale 
ale persoanei aflate în 
custodia Poliției, inclusiv 
în timpul pandemiei 
 

Procedura Standard de 
Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor 
aflate în detenție 
provizorie 
 

  

 

 



DEPARTAMENTUL JUSTIȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI AL FUNDAȚIEI SOROS-MOLDOVA 
PROIECTUL  „PROMOVAREA ACTIVITĂȚII POLIȚIEI BAZATĂ PE DREPTURILE OMULUI ÎN  

REPUBLICA MOLDOVA” 

8 
 

 

 

Asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale persoanei prin punerea în aplicare a Procedurilor 

Standarde de Operare 

AGENDA  

(varianta 3 B – pentru Grupul 2) 

 

 
Ora 

6 octombrie 2020 7octombrie 2020 8 octombrie 2020 

8:10 -9:40  Procedura Standard de 
Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor aflate 
în detenție provizorie 
 

Procedura Standard de 
Operare privind asigurarea 
dreptului la interpret sau 
traducător în timpul 
reținerii, pazei și escortei 
persoanelor 
reținute/deținute 
 

9:40 – 10:00 PAUZĂ CAFEA 

10:00 - 11:30 Introducere 
Cuvânt de salut 
PSO în sistemul de acte 
normative ce 
reglementează activitatea 
angajaților Poliției 
 

Procedura Standard de 
Operare privind modul de 
asigurare a asistenței 
medicale persoanelor aflate 
în detenție provizorie 
 

Respectarea drepturilor 
fundamentale ale persoanei 
reținute, escortate și  
deținute în custodia Poliției 
(atelier de evaluare) 
 

11:30 - 11:50  

11:50 - 13:20 Drepturile fundamentale 
ale persoanei reținute, 
escortate și deținute 

Procedura Standard de 
Operare pentru reținere 
Procedura Standard de 
operare privind escortarea și 
transportarea persoanei 
private de libertate. 
Procedura Standard de 
Operare privind plasarea 
persoanei reținute în 
Izolatorul de detenție  
preventivă 
 

Evaluarea activității. 
 Înmânarea certificatelor 
 

13:20 -14:00 PRÂNZ 

14:00 -15:30 Asigurarea respectării 
drepturilor fundamentale 
ale persoanei aflate în 
custodia Poliției, inclusiv în 
timpul pandemiei 

  
Consecințele nerespectării 

drepturilor persoanei la 
etapa reținerii, escortării, 

detenției 
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Numele formatorilor nu a fost inclus în Agendă. Lista formatorilor, cu o scurtă prezentare a fiecărui 

formator (5 rânduri) în care se va descrie atât experiența profesională relevantă în contextul tematicii 

abordate în seminar, cât și experiența în calitate de formator.  

 

 

SESIUNEA 1 

INTRODUCERE. PSO ÎN SISTEMUL DE ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA 

ANGAJAȚILOR POLIȚIEI. 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

 
20 minute 

Deschiderea oficială a  evenimentului de instruire: 
- Cuvântul de salut al reprezentantului IGP 
- Cuvântul de salut al reprezentantului Fundația Soros 

 

 Crearea comunității de învățare va include: 
- prezentarea participanților; 
- enunțarea obiectivelor activității de instruire; 
- prezentarea agendei de lucru; 
- identificarea așteptărilor participanților; 
- stabilirea regulilor de lucru. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
15-20 
minute 

 
Prezentarea participanților se va organiza interactiv pentru a 
facilita acomodarea participanților. 
 
Sarcină: Prezentați-vă în 20 de secunde, comunicând colegilor 
ce vă pasionează și cu ce vă mândriți. Pregătiți întrebări pe 
care le veți adresa persoanei ce se prezintă pentru a identifica 
colegii cu care aveți mai multe similitudini. Fiecare participant 
va răspunde doar la 2 întrebări.  
 
Oferiți participanților 1 minut pentru a se pregăti pentru 
prezentare și pentru a pregăti întrebările pentru colegi. După 
prezentarea participanților, solicitați ca fiecare participant să 
numească persoanele cu care are mai multe similitudini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ecusoane pentru 
participanți sau bandă 
adezivă (hârtie), 
markere, foarfecă sau 
foi A4 și creioane 
colorate/carioca 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții: 

- vor  cunoaște locul și rolul PSO în sistemul de acte care circumscriu activitatea 

angajaților poliției;  

- se vor cunoaște reciproc și vor constitui o comunitate de învățare. 
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Alternativă: Confecționați o carte de vizită: pe 1/3 din foaie 
A4 scrieți numele/prenumele dvs și o reprezentare grafică 
care vă caracterizează. 
Oferiți participanților 3 minute pentru elaborarea „cărților de 
vizită”, după care solicitați ca fiecare să se prezinte.   
 

2 minute Obiectivele activității de instruire 
Formatorul va prezenta obiectivele activității  de instruire și 
Agenda (subiectele abordate) 
 

 

 
 
 
3 minute 

Identificarea așteptărilor participanților în legătură cu 
activitatea de instruire 
 
Sarcină: analizați Agenda și identificați aspectele de maxim 
interes pentru dvs. Formulați 2 întrebări la care așteptați să 
obțineți un răspuns în cadrul acestei activități de instruire. 
Întrebările trebuie să derive din subiectele menționate în 
Agendă. Fiecare întrebare o veți nota pe o fișă colorată. 
 
Formatorul va colecta fișele și va asigura participanții că pe 
parcursul activității formatorii vor lua în considerare 
întrebările formulate 
 
Alternativă: Formatorul solicită participanților să citească 
întrebările și să acroșeze fișele pe un poster.  
 
Este important ca pe parcursul activității de formare 
participanții să obțină răspunsuri la întrebările formulate.  
 

Agenda 
 
 
Fișe colorate adezive 

3 minute Stabilirea regulilor de lucru 
Formatorul va solicita ca pe parcursul activității de formare să 
se respecte câteva reguli: 

- în timpul activității nu răspundem la apeluri 
telefonice și nu apelăm; 

- respectăm Agenda; 
- fiecare contribuie la învățarea celorlalți prin 

participare activă; 
Formatorul va solicita  participanților să completeze lista cu 
reguli de respectat 
 
Regulile vor fi notate pe un poster. 
 

 
 
Poster, marker 
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Timp Activități Materiale utilizate 

35 minute PSO în sistemul de acte normative ce reglementează 
activitatea angajaților Poliției 

 

 
 
10-15 
minute 

Formatorul va adresa participanților  întrebarea: 
- În ce situații și cum (în ce mod) ați utilizat PSO în 

activitatea dvs. 
Formatorul va aplica tehnica GPP (Gândește-discută în 
perechi-prezintă) 
 
Sarcină: Gândiți-vă  timp de 1 minut la mai multe răspunsuri 
la întrebarea adresată. Împărtășiți răspunsurile cu colegul din 
dreapta, timp de 2 minute. Prezentați un singur răspuns din 
cele discutate în pereche, fără a repeta ideile colegilor. 
 
În calitate de moderator a discuției în grup mare, Formatorul 
va avea grijă ca cel puțin 50% din participanți să se implice 
activ. 
 

 

20 minute Prezentare interactivă 
Formatorul va realiza o prezentare în care va evidenția 
- locul PSO în actele normative ce se referă la 

activitatea ofițerilor de poliție; 
- rolul/misiunea/utilitatea PSO  pentru activitatea 

ofițerilor de poliție.  
 

 Prezentare PPT 
Sesiunea 1 Sergiu 
Țurcanu 

 

 

SESIUNEA 2 

DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI REȚINUTE, ESCORTATE ȘI DEȚINUTE. 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- argumenta necesitatea respectării drepturilor omului în Republica Moldova; 

- explica esența celor 7 drepturi fundamentale ale persoanei la etapa reținerii, escortării, 

detenției; 
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10 minute Exercițiu de sensibilizare 
Formatorul va relata participanților istoria unui ofițer de 
poliție, care a fost confundat cu un infractor și reținut, 
încălcându-se toate drepturile fundamentale.  
 
După relatarea istorioarei, participanților li  se vor adresa 
întrebări: 

- Cum se simțea și ce emoții a trăit ofițerul de poliție 
reținut? 

- Ce așteptări a avut ofițerul de poliție în situația dată? 
- Ce emoții și stări a trăit familia ofițerului? 
- Ați pleca în această țară la odihnă? 
- O astfel de situație se putea întâmpla în țara noastră? 

De ce credeți astfel? 
- Ce reprezintă drepturile omului și de ce trebuie 

respectate?  
 

 

10 minute Drepturile omului în actele normative 
 
Mini prelegere interactivă 
Formatorul va prezenta succint ce reprezintă drepturile omului 
și de ce acestea trebuie respectate, cum influențează 
respectarea drepturilor omului asupra imaginii țării/statului. 
În timpul prezentării va implica participanții în reflecții și 
discuții la subiect. 
După prezentarea slideurilor, formatorul va  solicita 
participanților să-și exprime opinia argumentată cu privire la 
necesitatea respectării drepturilor  persoanei la etapa reținerii, 
escortării, detenției (Întrebarea ar putea fi formulată astfel: 
Actele normative cer asigurarea respectării drepturilor unei 
persoane. Există situații în activitatea dvs profesională în care 
drepturile fundamentale ar putea să nu fie respectate? 
Argumentați opinia dvs. Exemplificați.) 

Prezentare PPT 
Sesiunea 2 
Prezentare 1, 
Veronica Mihailov-
Moraru. 

5 minute Drepturile fundamentale ale persoanei 
 
Brainstorming/Asalt de idei 
 
Sarcină: Numiți drepturile fundamentale ale persoanei care 
trebuie respectate la etapa reținerii, escortării, detenției 
preventive. 
Formatorul va modera discuția, iar asistentul va nota ideile 
participanților pe un poster (poate fi solicitat și ajutorul unui 
participant pentru notarea pe poster a ideilor). Se va scrie cu 
litere de tipar, iar mărimea literelor va fi potrivită astfel ca 
pentru toți participanții să fie vizibil ceea ce e notat pe poster. 
Formatorul va generaliza opiniile participanților, grupând 
toate ideile în cele 7 drepturi fundamentale. 
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25 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minute 

Esența Drepturilor fundamentale a persoanei la etapa 
reținerii, escortării, detenției provizorii 
 
Sarcină: explicați esența fiecărui din cele 7 drepturi 
fundamentale și enumerați acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru a asigura respectarea fiecărui d 
 
Etapa 1: Formatorul va împărți participanții în 7 grupuri, va 
repartiza fiecărui grup câte un poster și va solicita completarea 
celor două coloane din tabel timp de 2 minute.  
 
Etapa 2: Posterele vor fi afișate în diferite zone ale auditoriului, 
iar participanții vor avea 5 minute la dispoziție pentru a 
completa opiniile colegilor (se va apropia de fiecare poster, va 
citi și va nota propriile idei, ca și completare, în tabelul de pe 
poster.). Formatorul va modera activitatea, facilitând accesul 
participanților la postere, implicarea activă a tuturor 
participanților, respectarea timpului. Nu se vor admite discuții 
între „autorii” posterului și participanții care contribuie cu 
completări. 
 
Etapa 3: Fiecare grup va lua posterul la care a lucrat în etapa 1, 
va face cunoștință cu completările (fără a căuta „autorii” 
completărilor (2 minute). Formatorul  va repartiza Fișele de 
lucru corespunzătoare fiecărui grup. 
Sarcină: Analizați Fișa de lucru. Completați pe poster, în spațiul 
liber de după tabel, informațiile care au fost omise. 
 
Prezentările grupurilor 
 Formatorul va solicita fiecărui grup să prezinte succint esența 
drepturilor fundamentale și acțiunile ce trebuie întreprinse 
pentru a asigura respectarea drepturilor, va solicita și opiniile 
celorlalți participanți și va completa, după caz, informația 
prezentată. 

Sesiunea 2 Postere 
Drepturi 
fundamentale 
7 postere (pregătite 
din timp)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sesiunea 2 Fișe de 
lucru Drepturi 
fundamentale 
(pentru multiplicare: 
Fiecare fișă se va 
printa separat) 

10 minute Prezentarea scrisorii de drepturi 
Formatorul va repartiza seturile scrisorilor de drepturi și va 
solicita participanților să relateze cum utilizează Scrisoarea de 
drepturi ofițerii de poliție în activitatea lor, iar dacă nu au 
utilizat-o să identifice modalitățile de utilizare a scrisorii de 
drepturi. 

Scrisoarea de 
drepturi 

 

SESIUNEA 3 

ASIGURAREA RESPECTĂRII DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI AFLATE ÎN CUSTODIA 

POLIȚIEI, INCLUSIV ÎN TIMPUL PANDEMIEI 

 
Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- conștientiza necesitatea creării condițiilor necesare pentru exercitarea drepturilor 

fundamentale ale persoanei; 

- identifica omisiunile frecvente în activitatea angajaților Poliției  și  excluderea acestora 

prin aplicarea PSO;  
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Timp Activități Materiale utilizate 

 7-10 minute Drepturile fundamentale ale persoanei aflate în custodia 
Poliției, în timpul pandemiei. 
 
Asalt de idei  
Discuție ghidată (se va realiza în scopul trezirii curiozității) 
Formatorul va solicita opinia participanților cu privire la  
drepturile fundamentale ale persoanei  aflate în custodia 
Poliției, în timpul pandemiei. În acest scop poate adresa 
întrebări, cum ar fi următorul exemplu: 

- Ne-am convins în ultimele luni că toate activitățile în 
toate domeniile sunt organizate și realizate așa cum 
dictează cerințele de protecție pe timp de pandemie. 
Credeți că esența drepturilor fundamentale  ale 
persoanei la etapa reținerii, escortării, detenției (despre 
care am discutat la sesiunea precedentă) rămâne aceiași 
și pe timp de pandemie?    

- Putem oare asigura pe timp de pandemie respectarea 
efectivă a  celor 7 drepturi fundamentale ale 
persoanelor reținute, escortate, deținute sau suntem în 
drept să nu luăm în considerare anumite aspecte ale 
drepturilor persoanei?  

Formatorul va solicita mai multe răspunsuri, va încuraja  
implicarea în discuție a mai multor participanți, va solicita 
argumente... dar Nu va aprecia răspunsurile participanților și Nu 
va expune propria opinie. 
 
La sfârșitul discuției, formatorul va menționa că există 
organisme internaționale care au explicat relația dintre starea 
pandemică și drepturile persoanei reținute, escortate și 
deținute. 
 

 

 
25 minute 

 
Prezentare interactivă în baza PPT 
Formatorul va realiza prezentarea, accentuând: 

- Covid -19 constituie o provocare și pentru sistemul de 
poliție, la fel ca și pentru toate celelalte sisteme; 

- Organismele internaționale care au elaborat principii, 
standarde și alte instrumente de referință menite să 
asigure respectarea drepturilor persoanelor aflate în 

 
Sesiunea 3 
Prezentare Vieru 
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custodia Poliției. Se vor numi 3-4 organisme 
internaționale și se va explica rolul acestora  la nivel 
internațional și contribuția lor în susținerea respectării 
drepturilor omului pe timp de pandemie; 

- Se vor evidenția principiile, standardele și listele de 
control (check list)  care se referă direct la activitatea 
profesională a participanților la seminar. 

Formatorul va identifica momentele potrivite în procesul 
prezentării pentru a implica activ participanții în învățare prin: 

- Adresarea întrebărilor, 
- Solicitarea opiniei, 
- Solicitarea exemplelor din activitatea profesională; 
- Solicitarea soluțiilor (cum ați proceda în cazul...) etc. 

 
La sfârșitul prezentării, formatorul va propune participanților să 
adreseze întrebări pentru a concretiza/detalia anumite aspecte 
ce au fost abordate în prezentare;  să-și expună opinia cu privire 
la noutatea, utilitatea și aplicabilitatea informației prezentate. În 
cazul în care grupul de cursanți va fi mai puțin activ, poate fi 
adresată întrebarea: care trei aspecte din informația prezentată 
le veți transmite colegilor dvs de serviciu la întoarcere la locul de 
muncă?  

 
 
7-10 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 minute 

Omisiunile frecvente în activitatea angajaților Poliției. 
Discuție ghidată 
Formatorul va provoca participanții să enumere omisiunile cele 
mai frecvente în activitatea colegilor de serviciu, omisiuni ce 
blochează asigurarea respectării efective și depline a drepturilor 
persoanei la etapa reținerii, escortării, detenției, indiferent de 
cauzele acestora (cutume, înțelegere superficială a drepturilor, 
lipsa unor condiții sau proceduri clare etc).  Formatorul va 
îndemna participanții să se implice în discuție, exemplificând din 
activitatea colegilor, nu a lor personală... 
 
La sfârșitul respectivei discuții introductive, formatorul va 
menționa că va prezenta cele mai frecvent întâlnite omisiuni în 
activitatea angajaților Poliției, văzute prin prisma avocatului. 
 
Formatorul va realiza o prelegere interactivă, punctând  

- Omisiunile în completarea procesului verbal; 
- Omisiunile frecvente structurate pe cele 7 drepturi 

fundamentale. 
 
La sfârșitul prezentării, formatorul va rezerva câteva minute 
pentru a răspunde la întrebările participanților, în cazul în care 
participanții vor manifesta interes sporit pentru subiectul 
abordat. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Sesiunea 3 Omisiuni 
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10 minute Generalizarea activității realizate pe parcursul celor 2 sesiuni. 
 
Formatorul va solicita participanților să menționeze: 

- Subiectele ce au provocat interes maxim; 
- Aspectele ce constituie elemente de noutate pentru 

participanți; 
- Mesajele/ informațiile pe care le vor transmite 

colegilor la întoarcere de la seminar; 
- Practici de lucru zilnice ce vor fi revăzute și 

comportamente profesionale ce vor fi modificate; 
- Etc. 

 

 

10 minute Temă pentru lucru independent în grupuri 
Formatorul le va comunica participanților că în ziua a 3-a de 
seminar va fi o sesiune în care participanții, în baza celor 
studiate, va trebui să analizeze  în grupuri mici câteva spețe și 
să prezinte colegilor soluțiile și concluziile grupului cu privire la 
spețele analizate. În acest scop formatorul va: 

- repartiza participanții în trei grupuri ( se poate număra 
de la 1 la 3, sau se poate de numit 3 lideri, de numit 
numărul de membri într-un grup, apoi de oferit 
participanților dreptul de a alege în care grup doresc să 
lucreze; 

- oferi fiecărui grup speța; 
- explica că va fi necesar să realizeze o reprezentare 

grafică pe un poster pentru a ilustra rezultatul analizei 
speței (postere și alte rechizite li se vor pune la 
dispoziție); 

- explica că în prezentare trebuie să participe toți 
membrii grupului. 

- pentru prezentarea analizei speței  se vor aloca 10-15 
minute; 

- menționa că spețele sunt diferite, iar sarcinile, în mare 
parte, sunt similare. 

Formatorul va concretiza că grupul va lucra asupra analizei 
speței după orele de curs. 
 

 Sesiunea 9 Spețe 
Ojog Postică 

 

 

SESIUNEA 4 

PROCEDURA STANDARD DE OPERARE PENTRU REȚINERE. PROCEDURA STANDARD DE OPERARE 

PRIVIND ESCORTAREA ȘI TRANSPORTAREA PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE. PROCEDURA 

STANDARD DE OPERARE PRIVIND PLASAREA PERSOANEI REȚINUTE ÎN IZOLATORUL DE DETENȚIE. 

 

 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- putea utiliza în activitatea profesională  PSO; 

- cunoaște măsurile ce trebuie întreprinse pentru a asigura respectarea tuturor drepturilor 

persoanei reținute la etapa reținerii și în timpul escortării și detenției; 
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Timp Activități Materiale utilizate 

10-15 
minute 

Generalizarea activității din ziua 1  
 
NB: respectiva activitate se va organiza doar la începutul zilei 
a doua de seminar, adică doar în Grupul 1. În Grupul 2, 
respectiva activitate nu se va realiza! 
  
Sarcină: Amintiți-vă activitățile la care ați participat ieri. Care 
informații au avut pentru dumneavoastră elemente de 
noutate? Ce concret puteți aplica în practica dumneavoastră 
profesională? La ce concluzii/ gânduri/idei ați ajuns după 
discuțiile de la sesiunile din prima zi de seminar?Ce întrebări au 
apărut după sesiunile de ieri? 
 
Formatorul, în dependență de situație, va organiza realizarea 
respectivei sarcini, aplicând una din metodele descrise în 
continuare. 

a) Activitate în grupuri mici 
b) Discuție ghidată 
c) „Carusel” 

Activitatea în grupuri mici: 
Formatorul va enunța sarcina (sau o va nota pe un poster), va 
împărți participanții în grupuri a câte 2-3 persoane, le va 
propune să discute timp de 3 minute iar, după expirarea 
timpului alocat pentru discuțiile în grupuri mici, va solicita 
opinii de la fiecare grup. După toate prezentările, formatorul 
va generaliza aspectele menționate de către participanți. 
 
Discuția ghidată 
Formatorul va solicita participanților să aprecieze  activitatea 
realizată în ziua precedentă, din perspectiva noutății și 
aplicabilității informațiilor prezentate. 
Formatorul va proiecta pe ecran prima întrebare și va solicita 
răspunsurile participanților, va ghida discuția și va facilita 
implicarea în discuție  a cât mai mulți participanți. La fel se va 
proceda și cu celelalte întrebări. După discuția pe marginea 
tuturor întrebărilor, formatorul va generaliza aspectele 
menționate de către participanți. 
 
Metoda „Carusel” 
Formatorul va solicita participanților să se numere de la 1 la 2. 
Participanții cu numărul 1 vor forma un cerc, stând cu spatele 
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spre centrul cercului. Participanții cu numărul 2 vor forma un 
cerc exterior, plasându-se față în față cu participanții din primul 
cerc. Astfel, se va obține un cerc format din „perechi” de 
participanți.  
Formatorul va adresa prima întrebare și va solicita 
participanților să facă un schimb de opinii cu colegul timp de 2 
minute. Peste 2 minute, formatorul va solicita participanților 
din cercul exterior să se deplaseze la dreapta, schimbând 
interlocutorul și va formula următoarea întrebare. După  ce 
sunt discutate toate întrebările în perechi, se va discuta în grup 
mare. Formatorul va solicita participanților să expună cele mai 
interesante idei, opinii preluate de la colegi în timpul 
„caruselului”.  

15 minute Introducere 
 
Formatorul va evidenția conexiunea subiectelor abordate în 
sesiunile precedente cu subiectele din ziua 2 și va  prezenta în 
linii generale locul și rolul celor 2 sesiuni ce urmează în 
seminar. Această introducere se va face în scopul   pregătirii 
ascultătorilor pentru procesul de instruire și trezirii curiozității 
participanților pentru subiectele ce urmează a fi abordate.  
 
Discuție în contradictoriu 
Formatorul  va provoca participanții să se implice într-o 
discuție  în contradictoriu în baza unei întrebări/situații și va 
modera respectiva discuție. Discuția urmează să demonstreze 
că fiecare OP la locul său de muncă interpretează și înțelege în 
felul său acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în vederea 
asigurării drepturilor persoanei la etapa reținerii, escortării și 
detenției. 
Formatorul va concluziona că  e necesar ca toți ofițerii de 
poliție  să întreprindă acțiuni corecte în vederea respectării 
drepturilor persoanei la etapa reținerii, escortării, detenției. 
 
Întrebarea pentru discuția în contradictoriu va fi selectată de 
către formator.  
 
Sarcină/întrebare (exemplu): (i) În subdiviziunile pe care le 
reprezentați, informarea rudelor despre reținerea persoanei 
este realizată nemijlocit de către ofițerul de urmărire penală 
sau de către persoana reținută. Ce prevede legea la acest 
capitol ? 
(ii) Am constatat cazuri în care persoana reținută în flagrant 
delict, fiind imobilizată și aplecată pe mijlocul de transport, nu 
este admisă să participe efectiv la efectuarea percheziției, 
considerându-se eronat de către unii din colegi că acest drept 
ar fi facultativ. 
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15 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minute 

Traseul succesuv al acțiunilor pe care trebuie să le 
întreprindă angajații poliției de la momentul reținerii de 
facto până la plasarea persoanei în IDP. 
 
Activitate în 3 grupuri 
Formatorul va repartiza participanții în 3 grupuri. 
 
Sarcină: în baza speței prezentate (utilizând POS și Codul de 
procedură penală) elaborați, prin prisma tuturor drepturilor 
persoanei reţinute, traseul succesiv al acţiunilor procesuale pe 
care trebuie să le întreprindă angajații poliției de la momentul 
reținerii de facto până la plasarea persoanei în IDP. Notați câte 
o acțiune pe foaie și aranjați acțiunile în ordine logică și 
cronologică. 
 
Formatorul va modera o discuție pentru a obține lista completă 
a acțiunilor prezentate în succesiune logică. În acest scop va 
solicita pe rând grupurilor să prezinte câte o acțiune și să o 
acroșeze la locul potrivit. În caz de divergențe, se vor adresa 
întrebări și se vor solicita argumente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sesiunea 4 Speța 
 
 

 
 
20 minute 

Identificarea acțiunilor ofițerilor de poliție care au dus la 
încălcarea drepturilor persoanelor la etapa reținerii, 
escortării, detenției 
 
Analiza secvențelor video 
Formatorul va pregăti participanții pentru analiza secvențelor 
video, solicitând să respecte următoarele cerințe: 

- Să analizeze doar acțiunile ce se prezintă în secvența 
video; 

- Să  facă judecăți de valoare doar în baza faptelor și nu 
a presupunerilor; 

- Să nu adopte poziția de „apărător” al colegilor de 
breaslă din secvențele video; 

- Să vorbească pe rând, stăpânind emoțiile. 
 
Sarcină: identificați care drepturi  fundamentale nu au fost 
respectate/au fost încălcate/au fost ignorate. Evidențiați 
acțiunile ce trebuie întreprinse în cazul analizat, astfel încât să 
se asigure toate drepturile fundamentale a persoanei la etapa 
reținerii, escortării, detenției.  
 
Se va demonstra secvența video. Se va reaminti sarcina și se va 
demonstra repetat secvența video.  

 
 
 
 
Secvențe video 
(Ojog) 
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Formatorul va modera  discuția în baza întrebărilor formulate 
în sarcina de lucru. 
Funcție de timpul disponibil,  se vor analiza 2-3 secvențe video. 

5 minute Generalizarea activității 
Formatorul va solicita participanților să formuleze concluzii/ 
lecții învățate în baza activității realizate în cadrul sesiunii 4. 

 

 

SESIUNEA 5 

CONSECINȚELE NERESPECTĂRII DREPTURILOR PERSOANEI LA ETAPA REȚINERII, ESCORTĂRII, 

DETENȚIEI. 

 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

5 minute Introducere 
Formatorul va prezenta în linii generale sesiunea ce urmează a 
fi desfășurată și va evidenția conexiunea cu sesiunile 
precedente și ulterioare 

 

 
 
 
15 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea consecințelor nerespectării drepturilor 
fundamentale a persoanei 
 
Activitate în 4 grupuri 
Formatorul va repartiza participanții în  grupuri.  
Sarcină: Identificați consecințele  nerespectării drepturilor 
persoanei la etapa reținerii, escortării detenției pentru diferiți 
actori: 

a) pentru persoana reținută; 
b) pentru ofițerul de poliție; 
c) pentru sistemul de justiție  
d) pentru stat/țară 

Exemplificați. Argumentați. 
 
Sarcina poate fi realizată prin aplicarea diferitor strategii: 

i) Participanții sunt repartizați în 4 grupuri. Fiecare 
grup realizează sarcina în raport cu o singură 
categorie din cele 4. Ulterior, fiecare grup prezintă 

 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- cunoaște consecințele nerespectării drepturilor fundamentale a persoanei, la etapa 

reținerii, escortării și detenției preventive, pentru persoana reținută, pentru ofițerul de 

poliție, pentru sistemul de justiție, pentru stat; 

- argumenta necesitatea respectării drepturilor omului în Republica Moldova; 
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25 minute 

produsul de grup, formatorul solicită completări 
din partea celorlalți participanți. 

ii) Participanții sunt repartizați în 2 grupuri. Fiecare 
grup primește 4 postere, cât 1/4 de poster mare, 
și realizează sarcina integral. Formatorul va solicita 
primului grup să prezinte consecințele identificate 
pentru prima categorie (pentru persoana reținută) 
, iar  grupul 2 va completa. După care se va trece la 
discuția pe următoarea categorie, iar grupurile vor 
schimba rolurile: grupul 2- prezintă, grupul 1 – 
completează. 

Prezentarea produselor obținute în cadrul activității în grup 

 
 
 
 
 
20 minute 

Cazuri pierdute de Republica Moldova la CtEDO din cauza 
nerespectării drepturilor fundamentale a persoanei la etapa 
reținerii, escortării, detenției preventive. 
 
Prezentare interactivă 
Pentru a sensibiliza participanții și pentru a mări gradul de 
conștientizare a importanței respectării drepturilor 
fundamentale ale persoanei la etapa reținerii, escortării, 
detenției, formatorul va ilustra, prin cuantificare, pierderile 
țării și a fiecărui cetățean în urma  cazurilor pierdute la CtEDO.   
  

 
 
 
 
 
 

15 minute Prezentare  
Formatorul va prezenta cazuri (de răsunet) în care  Republica 
Moldova a fost condamnată din cauza nerespectării drepturilor 
fundamentale ale persoanei în procesul reținerii, escortării și 
plasării în detenție provizorie. 

 
Prezentare PPT 
Sesiunea 5 cazuri 
pierdute la CtEDO 
Veronica MM 

10 minute Încheiere 
Formatorul va generaliza rezultatele activității, implicând 
participanții 

 

 

SESIUNEA 6 

PROCEDURA STANDARD DE OPERARE PRIVIND MODUL DE ASIGURARE A ASISTENȚEI MEDICALE 

PERSOANELOR AFLATE ÎN DETENȚIE PROVIZORIE. 

 

 

 

 

 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- cunoaște particularitățile asigurării  asistenței medicale persoanelor aflate în detenție 

provizorie; 

- cunoaște acțiunile ce trebuie întreprinse în scopul asigurării respectării dreptului 

persoanei la sănătate în procesul de reținere, escortare și plasare în detenție provizorie; 
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Timp Activități Materiale utilizate 

15 minute Generalizarea activității din ziua 1  
 
NB: respectiva activitate se va organiza doar la începutul zilei 
a doua de seminar, adică doar în Grupul 2. În Grupul 1, 
respectiva activitate nu se va realiza! 
  
Sarcină: Amintiți-vă activitățile la care ați participat ieri. Care 
informații au avut pentru dumneavoastră elemente de 
noutate? Ce concret puteți aplica în practica dumneavoastră 
profesională? La ce concluzii/ gânduri/idei ați ajuns după 
discuțiile de la sesiunile din prima zi de seminar?Ce întrebări 
au apărut după sesiunile de ieri? 
 
Formatorul, în dependență de situație, va organiza realizarea 
respectivei sarcini, aplicând una din metodele descrise în 
continuare. 

a) Activitate în grupuri mici 
b) Discuție ghidată 
c) „Carusel” 

Activitatea în grupuri mici: 
Formatorul va enunța sarcina (sau o va nota pe un poster), va 
împărți participanții în grupuri a câte 2-3 persoane, le va 
propune să discute timp de 3 minute iar, după expirarea 
timpului alocat pentru discuțiile în grupuri mici, va solicita 
opinii de la fiecare grup. După toate prezentările, formatorul 
va generaliza aspectele menționate de către participanți. 
 
Discuția ghidată 
Formatorul va solicita participanților să aprecieze  activitatea 
realizată în ziua precedentă, din perspectiva noutății și 
aplicabilității informațiilor prezentate. 
Formatorul va proiecta pe ecran prima întrebare și va solicita 
răspunsurile participanților, va ghida discuția și va facilita 
implicarea în discuție  a cât mai mulți participanți. La fel se va 
proceda și cu celelalte întrebări. După discuția pe marginea 
tuturor întrebărilor, formatorul va generaliza aspectele 
menționate de către participanți. 
 
Metoda „Carusel” 
Formatorul va solicita participanților să se numere de la 1 la 2. 
Participanții cu numărul 1 vor forma un cerc, stând cu spatele 
spre centrul cercului. Participanții cu numărul 2 vor forma un 
cerc exterior, plasându-se față în față cu participanții din 
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primul cerc. Astfel, se va obține un cerc format din „perechi” 
de participanți.  
Formatorul va adresa prima întrebare și va solicita 
participanților să facă un schimb de opinii cu colegul timp de 
2 minute. Peste 2 minute, formatorul va solicita 
participanților din cercul exterior să se deplaseze la dreapta, 
schimbând interlocutorul și va formula următoarea întrebare. 
După  ce sunt discutate toate întrebările în perechi, se va 
discuta în grup mare. Formatorul va solicita participanților să 
expună cele mai interesante idei, opinii preluate de la colegi 
în timpul „caruselului”. 

5 minute  
Introducere 
 
NB. În Grupul 1 sesiunea dedicată PSO privind modul de  
asigurare a asistenței medicale persoanelor aflate în detenție 
provizorie va începe cu activitățile descrise în continuare. 
 
Prezentarea formatorilor 
Formatorul va prezenta în linii generale sesiunea, în scopul 
pregătirii ascultătorilor pentru procesul de instruire și trezirii 
curiozității, evidențiind: 

- subiectele și aspectele ce urmează a fi discutate;  
- importanța respectivelor subiecte și aspecte pentru 

activitatea profesională a participanților; 
- ce tip de implicare a participanților în procesul de 

învățare se va solicita  pe parcursul sesiunii (de 
exemplu: participanții pot fi îndemnați să adreseze 
întrebări pe parcursul prezentării; participanților li se 
poate solicita să identifice din informația prezentată și 
să noteze pe parcursul prezentării 3 elemente de 
noutate utile în activitate lor)  

 

 
 
 
60 -70 
minute 

Prezentarea PSO  privind modul de  asigurare a asistenței 
medicale persoanelor aflate în detenție provizorie 
 
Prelegere interactivă 
Formatorul se va referi la structura documentului, la 
înțelegerea corectă a termenilor utilizați și în mod special la 
acțiunile angajaților Poliției în vederea asigurării dreptului la 
asistență medicală în timpul reținerii, escortării, plasării în 
detenție. 
Pe parcursul prezentării pot fi create momente de consultare 
directă a documentului (PSO) pe  unele aspecte mai 
importante în contextul aplicării corecte a PSO. 
Formatorul va prezenta informația, respectând regula celor 
15 minute: la fiecare 15 minute va aplica metode, tehnici și 

 
 
 
 
 
Prezentare PPT 
Sesiunea 6 Dreptul la 
sănătate Grama 
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instrumente  pentru a spori concentrația atenției 
participanților. 

5-10 minute Evidențierea mesajelor cheie. Generalizare 
Formatorul va iniția o discuție cu participanții în scopul 
evidențierii aspectelor celor mai importante abordate în 
cadrul prelegerii. 

 

 

SESIUNEA 7 

PROCEDURA STANDARD DE OPERARE PRIVIND MODUL DE ASIGURARE A ASISTENȚEI MEDICALE 

PERSOANELOR AFLATE ÎN DETENȚIE PROVIZORIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

5 minute Introducere 
Formatorul va pregăti ascultătorii pentru procesul de instruire. 
În acest scop pot fi  prezentate finalitățile sesiunii;  poate fi 
accentuat rolul și locul sesiunii respective în programul 
stagiului de instruire. 
  

 

20 minute Experiența participanților în asigurarea dreptului 
persoanelor la asistență medicală la etapa reținerii, escortării 
și detenției. 
 
GPP Gândește, discutați în perechi, prezintați 
Sarcină: Amintiți-vă când, în ce situații și prin ce acțiuni ați 
asigurat dreptul persoanei la asistență medicală la etapa 
reținerii, escortării și plasării în detenție provizorie. Împărtășiți 
cu colegii experiența dvs 
 
Formatorul va repartiza participanții în perechi și le va propune 
să-și amintească, timp de 1 minut,  cazuri concrete din propria 
experiență (conform sarcinii), apoi să împărtășească 
experiența sa profesională cu colegul – 3 minute. După acest 
exercițiu, formatorul va propune perechilor  să relateze 

 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- cunoaște acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse în diferite situații în procesul de 

reținere, escortare și plasarea în detenție provizorie,  pentru asigurarea dreptului 

persoanei la asistență medicală; 

- putea aplica corect în activitatea profesională PSO privind modul de asigurare a 

asistenței medicale persoanelor aflate în detenție provizorie. 
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grupului mare o situație concretă. În timp ce se fac 
prezentările, formatorul va nota activitățile întreprinse de 
către participanți pentru asigurarea dreptului persoanei la 
asistență medicală în procesul reținerii, escortării, detenției. 
Respectiva listă se va completa ulterior în procesul de 
soluționare a spețelor.  

15 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 minute 

Aplicarea PSO privind modul de asigurare a asistenței 
medicale  persoanelor aflate în detenție provizorie  
 
Soluționarea spețelor 
Participanții vor fi repartizați în grupuri mici a câte 3-5 
persoane. Formatorul va oferi spețele. 
 
Sarcină: Analizați în grup cazul descris, notați în ordine 
cronologică acțiunile ofițerului de poliție. 
 
Fiecare grup va prezenta soluțiile identificate.  
Formatorul va solicita opinia celorlalți participanți. 
 Înainte de prezentarea fiecărui grup, formatorul va proiecta 
pe ecran cazul și va oferi participanților timp pentru lectura 
acestuia. 
După fiecare prezentare se va completa posterul cu acțiuni 
concrete întreprinse cu scopul de a asigura dreptul persoanei 
la asistență medicală. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sesiunea 7 spețe 
Grama. (Pentru 
multiplicare: fiecare 
fișă se va printa 
separat) 
 

5-10 minute NB. În cazul Grupului I, formatorul va apela la traseul logic și 
cronologic al acțiunilor ofițerului de poliție în procesul de 
reținere, escortare, plasare în detenție și le va propune 
participanților să identifice locul acțiunilor ce trebuie 
întreprinse în scopul asigurării dreptului la asistență medicală 
în acel traseu logic și cronologic. 
 

 

10-15 
minute 

Dificultăți în aplicarea PSO privind modul de asigurare a 
asistenței medicale 
 
Formatorul va  solicita participanților să identifice situații 
problemă cu care s-au confruntat ei sau colegii lor și  care au 
rămas fără soluții pentru asigurarea  dreptului persoanelor 
reținute la asistență medicală. 
Formatorul va adresa întrebări pentru a clarifica cazul descris, 
va solicita participanților  idei de soluționare a cazurilor 
descrise, apoi va oferi și alte soluții posibile. 
 

 

5 minute Încheiere 
 
Formatorul va generaliza rezultatele activității 
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Formatorul poate solicita opinia participanților cu privire la 
utilitatea activității realizate pe parcursul sesiunilor 6 și 7. 

 

 

 

 

SESIUNEA 8 

PROCEDURA STANDARD DE OPERARE PRIVIND ASIGURAREA DREPTULUI LA INTRPRET SAU 

TRADUCĂTOR ÎN TIMPUL REȚINERII, PAZEI ȘI ESCORTEI PERSOANELOR REȚINUTE/DEȚINUTE 

 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

5 minute Introducere 
Prezentarea formatorului 
Exercițiu de sensibilizare 
Formatorul va solicita participanților să completeze un 
chestionar. Va insista asupra completării urgente a 
chestionarului, motivând necesitatea transmiterii urgente 
organelor ierarhic superioare a rezultatelor chestionării. 
Formatorul va explica că rezultatele chestionării sunt necesare 
pentru ca să fie luate decizii importante la nivel de sistem cu 
privire la mecanismul de asigurare a dreptului la interpret sau 
traducător.  
Chestionarul va fi într-o limbă străină: limba engleză, franceză, 
italiană, germană ...  
 
Participanții își vor manifesta frustrarea în mod diferit. 
Formatorul, la momentul potrivit, va  anula sarcina și va adresa 
câteva întrebări care au scopul de a analiza situația, de a 
conștientiza gravitatea necunoașterii/ neînțelegerii limbii și de 
a facilita depășirea frustrării participanților, cum ar fi: 

- Ce s-a întâmplat de fapt? (cu nedumerire) 
-  Ce emoții și stări ați trăit în decursul acestui exercițiu? 

 
 
 
Sesiunea 8 
Chestionar 1 Postică 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- cunoaște acțiunile ce trebuie întreptinse în momentul reținerii de facto pentru a asigura 

respectarea dreptului la interpret; 

- cunoaște procedura de atragere a unui interpret/traducător în timpul reținerii de drept; 

- putea asigura realizarea efectivă în practică a dreptului la interpretare/traducere; 
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- De ce credeți că ați avut anume astfel de emoții? 
- Ce conexiune există între situația dată și activitatea 

dvs profesională? 
Formatorul va concluziona, împreună cu participanții, cât de 
important este să fie asigurat dreptul la interpret sau 
traducător și va motiva, astfel, necesitatea elaborării PSO 
specific pentru asigurarea respectivului drept. Pot fi aduse și 
alte argumente în favoarea necesității elaborării unei 
proceduri dedicate, suplimentar la procedurile ce vizează 
reținerea, escortarea și detenția. 
 

 
 
 
5 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 minute 

Evidențierea problemelor în asigurarea dreptului  la 
interpret sau traducător 
 
Activitate în grupuri mici 
Formatorul  va solicita participanților să-și amintească 
situațiile - problemă în asigurarea dreptului la interpret sau 
traducător  cu care se confruntă participanții în activitatea 
profesională.  
Formatorul va repartiza participanții în grupuri a câte 3 
Sarcină: Împărtășiți în grup situațiile  de problemă  cu care v-
ați confruntat. Formulați  în baza acestor situații întrebări  
răspunsurile la care v-ar ajuta să asigurați persoanelor 
reținute, escortate, deținute dreptul la interpret sau 
traducător.   Întrebările urmează a fi scrise câte una pe foaie și 
prezentate peste 7-10 minute tuturor participanților. 
 
Prezentarea întrebărilor 
 
Formatorul va solicita fiecărui grup să prezinte mai întâi câte 
o întrebare, evitând repetările,apoi va lansa runda a doua de 
prezentare a întrebărilor etc. până la epuizarea acestora. 
 
Formatorul va completa lista întrebărilor participanților cu 
cele pregătite în prealabil.  

 

 
 
 
10 minute 
 
 
 
 
 
 
20 minute 

Analiza PSO 
 
Activitate în grupuri mici sau în perechi 
Formatorul va repartiza grupurilor întrebările obținute în 
activitatea precedentă și le va propune să identifice răspunsuri 
la respectivele întrebări în textul PSO. 
 
Sarcină:  Identificați răspunsurile/soluțiile  la întrebări în textul 
PSO. Timp pentru realizarea sarcinii – 10 minute 
 
Prezentarea răspunsurilor 

 
 
 
PSO privind 
asigurarea dreptului la 
interpret sau 
traducător în timpul 
reținerii, pazei și 
escortei persoanelor 
reținute/deținute 
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Formatorul va comenta și va completa, în caz de necesitate, 
răspunsurile identificate și prezentate de către participanți. 
 

10 minute 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 minute 

Analiza situațiilor concrete din practica profesională 
 
Activitate în grupuri mici 
Sarcină: Analizați în grup cazul descris (spețele) 
 
Formatorul va repartiza participanții în câteva grupuri și le va 
oferi fișele de lucru (spețele) 
 
Prezentările grupurilor vor fi precedate de lectura speței ce 
urmează a fi analizată. În acest scop, la această etapă  se  va 
distribui textul speței tuturor participanților. 
 
Formatorul, după fiecare prezentare, va solicita opinia 
celorlalți  participanți. 
 

 
 
 
 
Sesiunea 8 Spețe 
Postică. 
(Pentru multiplicare: 
fiecare speță se va 
printa separat) 

10 minute Completarea traseului logic și succesiv al acțiunilor ofițerului 
de poliție 
 
Activitate în grupuri mici 
 
Sarcină: În baza PSO și a spețelor analizate, identificați 
acțiunile cu care poate fi completat  traseul logic și succesiv al 
acțiunilor ofițerilor de poliție în timpul reținerii, escortării și 
plasării în detenție provizorie. Notați acțiunile pe foi separate 
și plasați-le la locul potrivit. 
 
Participanții pot lucra în grupurile deja constituite.  
Participanții vor acroșa foile cu acțiunile identificate și vor 
comenta. 
Formatorul va solicita participanților să argumenteze opinia 
grupului. 
 

 

 
5 minute 

Consultarea opiniei participanților cu privire la instituirea la 
nivel de sistem a unui mecanism de implicare în proces a 
traducătorilor și interpreților, similar celui de asistență 
juridică garantată de stat. 
 
Chestionare sau discuție 
Formatorul va oferi participanților Chestionarul, prezentat la 
începutul sesiunii, în limba română sau va iniția o discuție cu 
participanții, în baza întrebărilor din chestionar. 

Chestionar 2??? 

5 minute Încheiere 
Formatorul va generaliza rezultatele activității 
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Formatorul poate solicita opinia participanților cu privire la 
utilitatea activității realizate pe parcursul sesiunii 

 

 

SESIUNEA 9 

RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI REȚINUTE, ESCORTATE ȘI DEȚINUTE ÎN 

CUSTODIA POLIȚIEI 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

10-15 
minute 

Introducere 
Formatorul va generaliza întreaga activitate realizată în cadrul 
seminarului și va pregăti participanții pentru implicare activă 
în sesiunea 9, care se deosebește de celelalte sesiuni.  
Participanții vor participa în activitate în cadrul grupurilor de 
lucru formate în prima zi. 
 
Formatorul va concretiza modalitatea de prezentare a 
soluțiilor la spețele la care s-a lucrat în grup: 
 
a) Înainte de prezentarea fiecărui grup, toți participanții vor 

dispune de 5-7 minute pentru a  citi speța care urmează a 
fi prezentată; 

b) Pentru prezentare fiecare grup va dispune de 10-15 
minute; 

c) La prezentare vor participa toți membrii grupului; 
d) Fiecare prezentare va fi însoțită de o reprezentare grafică  

a soluțiilor (pe un poster), care va fi comentată; 
e)  Ceilalți participanți vor aprecia corectitudinea soluțiilor 

speței prezentate; vor completa și corecta, dacă va fi 
necesar. 

 

 
 
Sesiunea 9 Spețe 
Ojog Postică 

70 minute Prezentările grupurilor de lucru 
Formatorul va urmări ca prezentările să respecte condițiile 
înaintate; va modera discuțiile, va formula întrebări de 
concretizare, va completa (doar după ce se vor epuiza opiniile 
tuturor participanților din auditoriu). 

 

Finalități: 

La sfârșitul acestei sesiuni cursanții vor: 

- demonstra cunoașterea PSO, soluționând cazuri complexe (spețe); 

- conștientiza consecințele nerespectării drepturilor persoanei la etapa reținerii, escortării 

și plasării în detenție provizorie. 
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5 minute Generalizare și încheiere 
 
Formatorul va evidenția importanța asigurării de către ofițerii 
de poliție a respectării drepturilor fundamentale a persoanei 
la etapa reținerii, escortării, detenției. 
 

 

 

 

 

 

SESIUNEA 10 

EVALUAREA ACTIVITĂȚII 

ÎNMÂNAREA CERTIFICATELOR 

 

 

 

 

 

Timp Activități Materiale utilizate 

10-15 
minute 

Trecerea în revistă a activităților realizate pe parcursul 
seminarului 
 
Formatorul va enunța scopul și obiectivele activității de 
instruire, precum și activitățile de bază ce au fost realizate. 
Prezentarea respectivă, la decizia formatorului,  poate fi 
structurată pe  

- activitățile realizate în fiecare dintre cele 3 zile; 
- subiectele de conținut abordate; 
- modalitatea de realizare a activităților.  

 
 
 
E binevenită o 
prezentare PPT în 
care se vor insera și 
câteva fotografii de la 
fiecare sesiune 

35 minute Opiniile participanților despre realizarea așteptărilor 
formulate la începutul seminarului 
 
Formatorul va modera o discuție cu privire la  

- gradul de realizare a așteptărilor participanților, care 
au fost formulate la prima sesiune; 

- utilitatea și aplicabilitatea informației prezentate pe 
parcursul seminarului; 

 

Obiective: 

- formularea concluziilor finale privind activitatea desfășurată;  

- completarea chestionarelor de evaluare și autoevaluare;  

- identificarea subiectelor de interes pentru activităţile ulterioare; 

- înmânarea certificator de participare 
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- mesajele-cheie care vor fi transmise colegilor la 
întoarcerea la serviciu, după seminar etc (diseminarea 
informației la locul de muncă). 

- tematica și problematica unor activități de formare 
profesională continuă care ar putea fi organizate în 
viitor. 
 

 

 
10 -15 
minute 

Completarea chestionarului de evaluare a activității 
 
Formatorul va încuraja participanții să completeze 
chestionarul integral, răspunzând complet și sincer la toate 
întrebările. 
 

 
Chestionare 

25minute Înmânarea certificatelor 
 
Certificatele pot fi înmânate de reprezentanții FSM, IGP sau 
formatorii prezenți.  
Se poate aplica și modalitatea de înmânare a certificatelor de 
către participanți: participanții primesc un certificat 
(important ca acesta să  fie al cuiva dintre colegi) și înmână 
colegului certificatul, felicitându-l. Persoana ce a primit 
certificatul său, va înmâna următorul certificat etc.  
 

 
Certificate 

 Felicitări finale  

 

 

 

 

 


