
Evenimentul a fost reflectat în presă și transmis live. Menționăm că scopul de bază al proiectului este 
asigurarea unei protecții mai eficiente a drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia Poliției.

Elaborarea Procedurilor Standard de Operare (PSO) privind asistența medicală și asigurarea 
dreptului la interpret/traducător pentru persoanele reținute, transportate, escortate și 
deținute în izolatoarele de detenție provizorie; 
Elaborarea unui Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție; 
Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, 
precum și impactul acestei interacțiuni asupra respectării drepturilor omului la etapa 
reținerii; 
ElaboElaborarea ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție preventivă din subordinea 
Inspectoratului General al Poliției (IGP) și instruirea avocaților care acordă asistență juridică 
garantată de stat, în vederea monitorizării respectării drepturilor persoanelor deținute de 
Poliție.

Proiectul Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova a fost lansat oficial 
la 21 mai 2019. La eveniment au fost prezenți ofițeri de Poliție din țară, reprezentanți ai societății civile și 
ai mediului academic precum și jurnaliști. 

În cadrul evenimentului au fost prezentate activitățile de bază ale proiectului după cum urmează:
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Această publicație este produsă cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este 
responsabilitatea exclusivă a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova, iar 
informațiile prezentate aparţin autorilor şi nu reflectă în niciun fel opinia oficială a Uniunii Europene.

Elaborarea ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenție și instruirea avocaților care acordă 
asistență juridică garantată de stat în vederea monitorizării respectării drepturilor persoanelor 
deținute de Poliție

Ne propunem să elaborăm un ghid de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor deținute de 
Poliție în izolatoarele de detenție, care va avea scopul de a responsabiliza actorii implicați în reținerea și 
detenția persoanei în custodia Poliției. 

ÎÎn urma anunțului public, a fost selectat un expert principal, un expert secundar și un reprezentant al 
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Grupul de Lucru s-a întrunit în 2 ședințe, 
proiectul Ghidului a fost deja prezentat. Astfel, apărătorii de drepturile omului vor fi capacitați cu 
instrumente eficiente de colectare de date și monitorizare, aceasta fiind o componentă esențială a 
respectării drepturilor.

Evaluarea necesităților privind interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum 
și impactul acestei interacțiuni asupra drepturilor omului la etapa reținerii

UnUn alt Grup de Lucru va fi creat în cadrul proiectului pentru elaborarea Evaluării de necesități privind 
interacțiunea dintre ofițerii de urmărire penală și procurori, precum și impactul acestei interacțiuni asupra 
drepturilor omului la etapa reținerii. Grupul de Lucru va efectua o analiză amplă a necesităţilor de ordin 
procesual şi instituţional care vizează relaţia dintre Poliţie şi procuratură pe parcursul perioadei de reţinere. 
În cele din urmă, concluziile şi recomandările studiului de evaluare urmează să devină o foaie de parcurs 
instituţională pentru organele de urmărire penală într-un proces de modificare şi ajustare a unor prevederi 
din din Codul de procedură penală şi alte legi relevante. 

Grupul de Lucru va fi constituit din reprezentanți ai IGP, Procuraturii Generale și ai societății civile. În 
vederea creării Grupului de Lucru, a fost expediat un demers oficial de desemnare a reprezentanților către 
IGP și Procuratura Generală. IGP a desemnat 2 membri, reprezentanți a Direcției Generale Urmărire Penală, 
expertul independent din societatea civilă a fost selectat, Procuratura Generală urmează să desemneze 
reprezentanții săi.

Ghid succint de drepturile omului pentru Poliție

AA început procesul de selecție a consultanților naționali care vor elabora Ghidul succint de drepturile 
Omului pentru Poliție. Un expert independent a fost contractat pentru a elabora termenii de referință 
pentru selectarea experților. Ghidul vine să sprijine polițiștii în acțiunile lor, începând cu luarea deciziei de 
reținere și până la eliberarea persoanei. Acesta va conține cadrul normativ departamental, național, 
internațional în vigoare, precum și jurisprudența CtEDO cu referire la asigurarea eficientă a drepturilor 
persoanei reținute și plasate în custodia Poliției. Conținutul ghidului va fi consultat ulterior cu 
reprezentanții IGP și cu celelalte Grupuri de Lucru din Proiect.

Procedurile Standard de Operare (PSO) 

A fost creat Grupul de Lucru pentru elaborarea PSO privind asistența medicală pentru persoanele aflate în 
custodia Poliției. Grupul de Lucru este format din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale și ai IGP. 

EsEste o premieră pentru Republica Moldova când sistemul de sănătate publică cooperează cu Poliția 
pentru a crea un instrument de asigurare a dreptului la asistență medicală a persoanelor reținute și aflate 
în custodia statului. Prima ședință a Grupului de Lucru s-a desfășurat la 12 iulie și au fost discutate 
deficiențele și necesitățile de natură materială, procesuală și instituțională ale mecanismului curent de 
examinare medicală primară și de acordare a asistenței medicale de urgență pentru persoanele reținute, 
transportate, escortate și deținute. În baza unei succinte evaluări de necesități, Grupul de Lucru va 
ideidentifica soluții încadrate ulterior în conținutul Procedurii Standard de Operare. De asemenea, a fost creat 
Grupul de Lucru pentru elaborarea PSO privind asigurarea dreptului la interpret/traducător în timpul 
reținerii, escortării și plasării în detenție. Grupul de Lucru este alcătuit din reprezentanți ai Ministerului 
Justiției și IGP. Prima ședință a Grupului de Lucru se va desfășura în luna august, anul curent.

NU EXISTĂ JUSTIȚIE, ACOLO UNDE NU SUNT RESPECTATE DREPTURILE OMULUI


