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ACTIVITĂȚI DEDICATE ZILEI INTERNAȚIONALE A 
DREPTURILOR OMULUI 

Oficiul Avocatului Poporului în comun cu Oficiul Consiliului Europei în 
Moldova a organizat, la 8 decembrie curent, Conferința internațională ”70 
de ani ai CEDO, 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul 
Europei – implementarea standardelor CoE la nivel național”.
http://ombudsman.md/news/conferinta-internationala-70-de-ani-ai-
cedo-25-de-ani-de-la-aderarea-republicii-moldova-la-consiliul-europei-
implementarea-standardelor-coe-la-nivel-national/ 

Cu ocazia Zilei Internaționale pentru drepturile omului, Avocatul Poporului 
a îndemnat autoritățile și întreaga societate să fie solidari în construirea 
unei lumi care să fie mai bună pentru generațiile prezente și viitoare și în 
care drepturile omului, respectul pentru demnitatea umană să fie o 
prioritate absolută. 
http://ombudsman.md/news/recover-better-stand-up-for-human-rights-
este-tema-anuntata-de-onu-pentru-ziua-internationala-a-drepturilor-
omului-editia-2020/

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu,  a 
prezentat la 10 decembrie, în cadrul unei conferințe on-line, principalele 
constatări ale Raportului tematic „Evaluarea eficienței și eficacității 
mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției 
drepturilor copilului”. 
http://ombudsman.md/news/eficienta-si-eficacitatea-mecanismelor-de-
cooperare-intersectoriala-in-domeniul-protectiei-copilului-evaluate-de-
avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-intr-un-raport-tematic/  

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a făcut 
publice concluziile Studiului cu privire la respectarea drepturilor copiilor 
din focarele cu tuberculoză.  
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-copiilor-institutionalizati-
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din-focarele-cu-tuberculoza-le-sunt-lezate-drepturile-la-sanatate-
educatie-familie-si-opinie/ 

Raportul privind monitorizarea respectării drepturilor copiilor rămași fără 
ocrotire părintească a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă de 
către Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.  

http://ombudsman.md/news/raportul-privind-monitorizarea-respectarii-
drepturilor-copiilor-ramasi-fara-ocrotire-parinteasca-prezentat-public-de-
catre-avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului/ 

REACȚII ȘI INIȚIATIVE ALE AVOCAȚILOR POPORULUI 

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu modul în care au fost votate în Parlament unele proiecte de 
legi importante și cu impact crucial asupra drepturilor și libertăților 
omului, prin ignorarea regulilor procedurale interne, a principiilor 
transparenței, bunei guvernări și cu îngrădirea posibilității opoziției de a 
se implica în procesul legislativ. 
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-nerespectarea-
principiilor-democratiei-parlamentare-reprezentative-poate-conduce-la-
degradarea-statului-de-drept-si-la-autoritarism/  

Avocatul Poporului a recomandat Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale (MSMPS) întreprinderea unor acțiuni urgente pentru 
asigurarea respectării dreptului la viață și la sănătate a persoanelor care 
se tratează la domiciliu de Sars-COV-2.  
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-bate-alarma-
persoanelor-care-se-trateaza-la-domiciliu-de-sars-cov-2-li-se-incalca-
dreptul-la-viata-si-sanatate-mihail-cotorobai-a-recomandat-ministerului-
sanatatii-muncii-si-prot/  

 Ombudsmanul Copilului a solicitat includerea în bugetul național 2021 a 
resurselor financiare pentru susținerea familiilor cu copii afectate de 
COVID-19, asigurarea condițiilor privind sanitația în școli și salarizarea 
specialistului pentru drepturile copilului. 
http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/12-5-31-din-
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26.11.2020-solicitare-CDORI.pdf 

http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/12/12-5-31-din-
26.11.2020-răspunsul-CDORI-nr.-CDO-3-nr.-257-din-03.12.2020-
04.12.2020.pdf   

ACTIVITATEA DE PREVENIRE A TORTURII 

La 30 noiembrie 2020, funcționarii Direcției prevenirea torturii din cadrul 
Oficiul Avocatului Poporului au efectuat două vizite de monitorizare la 
Inspectoratul de poliție Căușeni și Inspectoratul de Poliție Anenii Noi în 
scopul prevenirii torturii și a relelor tratamente.  
http://ombudsman.md/news/vizite-preventive-la-inspectoratele-de-
politie-causeni-si-anenii-noi/  

La 09 decembrie 2020, funcționarii Direcției prevenirea torturii din cadrul 
Oficiul Avocatului Poporului au efectuat două vizite de monitorizare la 
Inspectoratul de poliție Călărași și Inspectoratul de Poliție Strășeni în 
scopul prevenirii torturii și a relelor tratamente. 
http://ombudsman.md/news/vizite-preventive-la-inspectoratele-de-
politie-calarasi-si-straseni/  

Șeful Direcției prevenirea torturii a OAP, Alexandru Zubco, a desfășurat 
un atelier de instruire online la tema: „Uzul de forță, raportarea actelor 
de violență, tortură, tratamente inumane și degradante în sistemul 
penitenciar”. 
http://ombudsman.md/news/ofiteri-ai-sectiilor-siguranta-si-regim-
penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/ 

La 15 decembrie 2020, șeful Direcției prevenirea torturii a OAP a 
desfășurat un atelier de instruire online la tema: Tortura, mecanisme 
naționale și internaționale de prevenire a torturii”. 
http://ombudsman.md/news/inspectori-de-justitie-instruiti-in-domeniul-
prevenirii-torturii/  
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În perioada august-decembrie 2020, șeful Direcției prevenirea torturii a 
OAP a desfășurat ateliere de instruire/informare la subiectele „Tortura. 
Mecanisme de protecție” pentru deținuții/ deținutele din instituțiile 
penitenciare din țară. Activitatea a avut loc la invitația AO „Institutul 
pentru Democrație” și conform planului subdiviziunii. Sesiunile online au 
fost realizate cu suportul serviciilor educative și de reintegrare din cadrul 
instituțiilor penitenciare. 
http://ombudsman.md/news/persoane-private-de-libertate-instruite-in-
domeniul-prevenirii-torturii/  

ALTE ACTIVITĂȚI 

La 09 decembrie 2020, angajații Reprezentanței Comrat a Oficiului 
Avocatului Poporului au organizat un seminar de instruire pe platforma 
Zoom pe tema „Integritatea și avertizarea de integritate. Protecția 
acordată de  către Avocatul Poporului avertizorilor de integritate”.  
http://ombudsman.md/news/instruire-in-domeniul-protectiei-
avertizorilor-de-integritate-pentru-juristii-din-uta-gagauzia/  

Pe 10 decembrie 2020, șeful Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului 
Poporului Veaceslav Ursu a desfășurat la Instituția Penitenciară nr.12 
Bender o activitate de informare pentru deținuți cu tema „Cum depui o 
cerere la Avocatul Poporului dacă te afli în detenție? ”. 
http://ombudsman.md/news/activitate-de-informare-la-institutia-
penitenciara-nr-12-bender/ 

Situația de ultimă oră în domeniul respectării drepturilor omului în 
regiunea transnistreană în contextul pandemiei de SARS-cov-2 a fost 
discutată la întîlnirea  șefului Reprezentanței Varnița a Oficiului Avocatului 
Poporului, Veaceslav Ursu, cu împuternicitul pentru drepturile omului din 
regiunea din stânga Nistrului, Veaceslav Cosinschi. 
http://ombudsman.md/news/respectarea-drepturilor-omului-in-
regiunea-transnistreana-si-metodele-de-interventie-pentru-apararea-lor-
tema-discutiilor-cu-imputernicitul-pentru-drepturile-omului-din-regiunea-
transnistrea/  
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a 
participat la Conferința on-line ,,Copiii migranți în țările CSI: ce urmează 
după Acordul de la Chișinău?”.  
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-
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copilului-la-conferinta-on-line-copiii-migranti-in-tarile-csi-ce-urmeaza-
dupa-acordul-de-la-chisinau/ 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a participat la Conferința 
organizată pe 15 decembrie de OHCHR Moldova la tema „Moldova și 
COVID-19 – Asigurarea unei abordări bazate pe drepturile omului a 
măsurilor de răspuns și recuperare”. În discursul rostit, Maia Bănărescu a 
menționat faptul că în gestionarea pandemiei de COVID-19, autoritățile, în 
lini mari, nu au ținut cont de abordările bazate pe drepturile omului.  
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-in-gestionarea-pandemiei-
de-covid-19-autoritatile-in-lini-mari-nu-au-tinut-cont-de-abordarile-
bazate-pe-drepturile-omului/ 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a 
participat la evenimentul de transmitere a tehnicii pentru asistență 
medicală mai accesibilă pentru persoanele din detenție, care a avut loc în 
contextul Zilei profesionale a funcționarului public cu statut special din 
cadrul sistemului administrației penitenciare.  
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-
copilului-a-felicitat-angajatii-anp-cu-prilejul-zilei-profesionale-a-
functionarului-public-cu-statut-special-din-cadrul-sistemului-
administratiei-penitenciare/ 
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