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ACTIVITĂȚI ȘI INIȚIATIVE 

ALE OFICIULUI AVOCATULUI POPORULUI 

  
  

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a lansat un apel în legătură 
cu agravarea situației epidemiologice din țară, cauzate de COVID-19. 
http://ombudsman.md/news/apelul-avocatului-poporului-pentru-
drepturile-copilului-in-legatura-cu-agravarea-situatiei-epidemiologice-din-
tara-cauzate-de-covid-19/  
 
 
În corespundere cu alineatul 1 al articolului 29 din Legea nr. 52 cu privire la 

Avocatul Poporului (Ombudsman), Oficiul Avocatului Poporului a transmis în 

Parlament Raportul Avocatului Poporului privind respectarea drepturilor și 

libertăților omului în Republica Moldova în anul 2020.  
Raportul poate fi citit aici:  
http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/04/Raport-2020-FINAL-
RED.pdf 

 
 

Oficiul Avocatului Poporului a semnat un memorandum de înțelegere cu 
Biroul Național de Statistică (BNS) și Consiliul pentru Prevenirea și 
Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE). Memorandumul 
de Înțelegere este un instrument pentru formalizarea relațiilor de 
colaborare între instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului 
(INDO), cu scopul de a contribui la schimbul de cunoștințe și de experiență 
între părți, precum și la colaborarea privind colectarea, diseminarea și 
analiza datelor în domeniul drepturilor omului. 
http://ombudsman.md/news/memorandum-de-intelegere-semnat-intre-
oficiul-avocatului-poporului-biroul-national-de-statistica-si-consiliul-pentru-
prevenirea-si-eliminarea-discriminarii-si-asigurarea-egalitatii/  
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ACTIVITĂȚI/EVENIMENTE ÎN CARE A FOST VIZAT  

OFICIUL AVOCATULUI POPORULUI 
 
Pe 4 februarie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea privind 
încetarea mandatului Avocatului Poporului, Mihail Cotorobai, care s-a stins din 
viață la începutul lunii ianuarie 2021, și a declarat funcția vacantă. 
Interimatul funcției de Ombudsman este exercitat de către Maia Bănărescu, 
avocatul poporului pentru drepturile copilului, până la numirea de către Legislativ 
a unei noi persoane în această funcție. 

 În cadrul ședinței din 3 martie curent, Comisia juridică, numiri și imunități 
a Parlamentului a decis instituirea unei comisii parlamentare speciale care 
va realiza selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului. 
http://ombudsman.md/news/a-demarat-procesul-de-selectare-si-numire-
in-functie-a-avocatului-poporului/ 
 
ODIHR/OSCE și Comisia de la Veneția și-au făcut publice opiniile  cu privire 
la impactul instituirii funcției de Avocat al Poporului pentru antreprenori 
asupra activității Oficiului Avocatului Poporului. În opiniile pe marginea 
proiectului de lege cu privire la crearea în cadrul Oficiului Avocatului 
Poporului a funcției de Avocat al Poporului pentru drepturile 
antreprenorilor, făcute publice recent, cele două instituții din cadrul CoE și 
OSCE au expus tranșant argumente referitoare la inoportunitatea adoptări 
unei atare decizii. 
http://ombudsman.md/news/comunicat-de-presa-17/  
 

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE ȘI INSTRUIRE 
 

 
La 24-25 februarie 2021 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în 
comun cu Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a 
Copilului și Familiei (APSCF) și Centrul de Informare şi Documentare 
privind Drepturile Copilului (CIDDC) au desfășurat primele ateliere din 
anul 2021 în cadrul Programului de dezvoltare a capacităților adulților 
referitor la participarea copilului în procesul decizional. 
http://ombudsman.md/news/prmele-activitati-din-cadrul-programului-
de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/  

http://ombudsman.md/news/a-demarat-procesul-de-selectare-si-numire-in-functie-a-avocatului-poporului/
http://ombudsman.md/news/a-demarat-procesul-de-selectare-si-numire-in-functie-a-avocatului-poporului/
http://ombudsman.md/news/comunicat-de-presa-17/
http://ombudsman.md/news/prmele-activitati-din-cadrul-programului-de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/
http://ombudsman.md/news/prmele-activitati-din-cadrul-programului-de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/
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La 24-25 martie 2021, au avut loc atelierele de discuție cu cele două 
grupuri înscrise în cadrul Programului de formare „Participarea copilului în 
procesul decizional”, în cadrul cărora a fost discutat standardul 1 și 9 
privind participarea copilului, stipulate de Comitetul pentru Drepturile 
Copilului în Comentariul General nr. 12 (2009), care prevede că toate 
procesele în cadrul cărora se solicită opiniile sau participarea unui sau mai 
multor copii trebuie să fie transparente și informative și respectiv, trebuie 
să fie responsabile. 
http://ombudsman.md/news/standardele-onu-privind-participarea-
copilului-discutate-in-cadrul-programului-de-formare-participarea-
copilului-in-procesul-decizional/  
 
Șefa Reprezentanței Comrat a OAP Svetlana Mironova s-a întâlnit la 29 
ianuarie 2021 cu oamenii din satul Cișmichioi, raionul Vulcănești, în cadrul 
căreia au discutat despre rolul Avocatului Poporului în apărarea 
drepturilor constituționale. 
http://ombudsman.md/news/встречи-с-жителями-села-чишмикиой/  

 
Șefa Reprezentanței Comrat a Oficiului Avocatului Poporului, Svetlana 
Mironova, a realizat o activitate de informare în domeniul drepturilor 
omului pentru polițiștii din Comrat. 
http://ombudsman.md/news/activitate-de-informare-pentru-politistii-
din-comrat/  

 
 Activități de informare privind respectarea drepturilor omului în 
activitatea poliției au fost organizate de către șefa Reprezentanței Comrat 
a Oficiului Avocatului Poporului, la 19 și 26 februarie 2021, cu ofițerii din 
inspectoratele de poliție  din Ceadâr-Lunga și Vulcănești pe tema 
„Prevenirea torturii și a relelor tratamente  în activitatea poliției. 
Drepturile persoanei reținute”. 
http://ombudsman.md/news/семинар-по-соблюдению-прав-человека-
в/  
 
 
 
 
 
 

http://ombudsman.md/news/standardele-onu-privind-participarea-copilului-discutate-in-cadrul-programului-de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/
http://ombudsman.md/news/standardele-onu-privind-participarea-copilului-discutate-in-cadrul-programului-de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/
http://ombudsman.md/news/standardele-onu-privind-participarea-copilului-discutate-in-cadrul-programului-de-formare-participarea-copilului-in-procesul-decizional/
http://ombudsman.md/news/встречи-с-жителями-села-чишмикиой/
http://ombudsman.md/news/activitate-de-informare-pentru-politistii-din-comrat/
http://ombudsman.md/news/activitate-de-informare-pentru-politistii-din-comrat/
http://ombudsman.md/news/семинар-по-соблюдению-прав-человека-в/
http://ombudsman.md/news/семинар-по-соблюдению-прав-человека-в/
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ACTIVITATEA DE PROTECȚIE A DREPTURILOR OPILULUI 
 

 

 Avocatul Poporului pentru drepturile copilului și-a făcut publică opinia 
privind măsurile restrictive adoptate în sistemul de învățământ odată cu 
agravarea situației epidemiologice. 
http://ombudsman.md/news/opinia-avocatului-poporului-pentru-
drepturile-copilului-privind-masurile-restrictive-adoptate-in-sistemul-de-
invatamant-odata-cu-agravarea-situatiei-epidemiologice/ 
 
Maia Bănărescu a venit cu o reacție la cazul de violență printre minori 
apărut în mediul on-line și mediatizat în presă, prin care condamnă orice 
manifestare de violență printre minori, împotriva lor, fenomenul bullyng-
ului și reiterează necesitatea implementării eficiente a mecanismelor de 
protecție împotriva oricăror abuzuri în privința elevilor în sistemul 
educațional. 
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-condamna-orice-
manifestare-de-violenta-printre-minori-impotriva-lor-fenomenul-bullyng-
ului-si-reitereaza-necesitatea-implementarii-eficiente-a-mecanismelor-de-
protectie-impotriva-ori/  
 
Cu prilejul Zilei internaționale  a nonviolenței în școală, consemnată pe 
data de 30 ianuarie, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia 
Bănărescu, a reiterat importanța combaterii ferme a acestui fenomen 
negativ.  
http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-relatiile-
interumane-elev-coleg-elev-profesor-elev-parinte-trebuie-dezvoltate-pe-
o-baza-de-armonie-si-toleranta-in-care-puterea-de-convingere-a-
cuvantului-si-nu-a-violentei-t/  
 
La 27 februarie 2020, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia 
Bănărescu, a participat la evenimentul consacrat Zilei Internaționale a 
Bolilor Rare, organizat de Asociația Obștească “Copiii Ploii”.  
http://ombudsman.md/news/drepturile-copiilor-cu-boli-rare-discutate-
de-ombudsmanul-copilului-in-cadrul-unui-eveniment-public/  
 
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, a 

http://ombudsman.md/news/opinia-avocatului-poporului-pentru-drepturile-copilului-privind-masurile-restrictive-adoptate-in-sistemul-de-invatamant-odata-cu-agravarea-situatiei-epidemiologice/
http://ombudsman.md/news/opinia-avocatului-poporului-pentru-drepturile-copilului-privind-masurile-restrictive-adoptate-in-sistemul-de-invatamant-odata-cu-agravarea-situatiei-epidemiologice/
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http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-condamna-orice-manifestare-de-violenta-printre-minori-impotriva-lor-fenomenul-bullyng-ului-si-reitereaza-necesitatea-implementarii-eficiente-a-mecanismelor-de-protectie-impotriva-ori/
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-condamna-orice-manifestare-de-violenta-printre-minori-impotriva-lor-fenomenul-bullyng-ului-si-reitereaza-necesitatea-implementarii-eficiente-a-mecanismelor-de-protectie-impotriva-ori/
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-condamna-orice-manifestare-de-violenta-printre-minori-impotriva-lor-fenomenul-bullyng-ului-si-reitereaza-necesitatea-implementarii-eficiente-a-mecanismelor-de-protectie-impotriva-ori/
http://ombudsman.md/news/maia-banarescu-condamna-orice-manifestare-de-violenta-printre-minori-impotriva-lor-fenomenul-bullyng-ului-si-reitereaza-necesitatea-implementarii-eficiente-a-mecanismelor-de-protectie-impotriva-ori/
http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-relatiile-interumane-elev-coleg-elev-profesor-elev-parinte-trebuie-dezvoltate-pe-o-baza-de-armonie-si-toleranta-in-care-puterea-de-convingere-a-cuvantului-si-nu-a-violentei-t/
http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-relatiile-interumane-elev-coleg-elev-profesor-elev-parinte-trebuie-dezvoltate-pe-o-baza-de-armonie-si-toleranta-in-care-puterea-de-convingere-a-cuvantului-si-nu-a-violentei-t/
http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-relatiile-interumane-elev-coleg-elev-profesor-elev-parinte-trebuie-dezvoltate-pe-o-baza-de-armonie-si-toleranta-in-care-puterea-de-convingere-a-cuvantului-si-nu-a-violentei-t/
http://ombudsman.md/news/ombudsmanul-copilului-relatiile-interumane-elev-coleg-elev-profesor-elev-parinte-trebuie-dezvoltate-pe-o-baza-de-armonie-si-toleranta-in-care-puterea-de-convingere-a-cuvantului-si-nu-a-violentei-t/
http://ombudsman.md/news/drepturile-copiilor-cu-boli-rare-discutate-de-ombudsmanul-copilului-in-cadrul-unui-eveniment-public/
http://ombudsman.md/news/drepturile-copiilor-cu-boli-rare-discutate-de-ombudsmanul-copilului-in-cadrul-unui-eveniment-public/
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participat la Consultările publice pe marginea fenomenului de bullying în 
școlile din Republica Moldova, organizate de Comisia parlamentară 
cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și UNICEF 
Moldova. La eveniment au fost prezenți peste 130 de participanți – 
deputați, reprezentați UNICEF, angajați ai Direcțiilor raionale educație, 
profesori, reprezentați ai ONG-urilor, părinți și elevi. 
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-
copilului-la-consultarile-publice-pe-marginea-fenomenului-de-bullying-
organizate-de-parlamentul-republicii-moldova/ 
 
Ombudsmanul Copilului a inițiat o nouă  acțiune de consultare a opiniei 
copiilor din Republica Moldova referitor la participarea acestora în 
procesele electorale, în contextul elaborării raportului tematic post-
electoral privind respectarea drepturilor copilului în campania 
prezidențială din toamna anului 2020. 
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-
copilului-lanseaza-un-nou-chestionar-pentru-consultarea-opiniei-copiilor-
in-legatura-cu-participarea-acestora-in-procesele-electorale-si-
respectarea-dreptului-la-p/  
 

 
ACTIVITATEA DE PREVENIRE A TORTURII 

 

Angajații Oficiului Avocatului Poporului au realizat o vizită de 
monitorizare la Penitenciarul nr. 18-Brănești, în urma căreia au constatat 
că actele de persecuție, hărțuire și violență față de grupul de deținuți 
vulnerabili continuă. Influența factorului subculturii criminale este imens, 
iar siguranța și securitatea deținuților și angajaților – în pericol. 
http://ombudsman.md/news/penitenciarul-nr-18-branesti-influenta-
subculturii-criminale-conditii-improprii-si-lipsa-ingrijirilor-medicale/  
 
La 18 februarie 2021,  șeful Direcției prevenirea torturii a OAP, Alexandru 
Zubco, a desfășurat un atelier de instruire online la tema „Tortura, 
mecanisme naționale și internaționale de prevenire a torturii”.  
http://ombudsman.md/news/agenti-de-penitenciare-instruiti-in-
domeniul-prevenirii-torturii/  
 
Șeful Direcției prevenirea torturii a OAP a desfășurat la 19 februarie 2021 

http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-la-consultarile-publice-pe-marginea-fenomenului-de-bullying-organizate-de-parlamentul-republicii-moldova/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-la-consultarile-publice-pe-marginea-fenomenului-de-bullying-organizate-de-parlamentul-republicii-moldova/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-la-consultarile-publice-pe-marginea-fenomenului-de-bullying-organizate-de-parlamentul-republicii-moldova/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-lanseaza-un-nou-chestionar-pentru-consultarea-opiniei-copiilor-in-legatura-cu-participarea-acestora-in-procesele-electorale-si-respectarea-dreptului-la-p/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-lanseaza-un-nou-chestionar-pentru-consultarea-opiniei-copiilor-in-legatura-cu-participarea-acestora-in-procesele-electorale-si-respectarea-dreptului-la-p/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-lanseaza-un-nou-chestionar-pentru-consultarea-opiniei-copiilor-in-legatura-cu-participarea-acestora-in-procesele-electorale-si-respectarea-dreptului-la-p/
http://ombudsman.md/news/avocatul-poporului-pentru-drepturile-copilului-lanseaza-un-nou-chestionar-pentru-consultarea-opiniei-copiilor-in-legatura-cu-participarea-acestora-in-procesele-electorale-si-respectarea-dreptului-la-p/
http://ombudsman.md/news/penitenciarul-nr-18-branesti-influenta-subculturii-criminale-conditii-improprii-si-lipsa-ingrijirilor-medicale/
http://ombudsman.md/news/penitenciarul-nr-18-branesti-influenta-subculturii-criminale-conditii-improprii-si-lipsa-ingrijirilor-medicale/
http://ombudsman.md/news/agenti-de-penitenciare-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/
http://ombudsman.md/news/agenti-de-penitenciare-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/
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un atelier de instruire cu prezență fizică la tema: „Mecanisme naționale 
și internaționale de prevenire a torturii”. Activitatea a avut loc la invitația 
Centrului de Instruire al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 
http://ombudsman.md/news/ofiterii-din-sistemul-penitenciar-instruiti-
in-domeniul-prevenirii-torturii-2/  
 
Agenți ai secțiilor siguranță și regim penitenciar au fost instruiți, la 02 
martie 2021, în cadrul unui atelier online la tema: „Uzul de forță, 
raportarea actelor de violență, tortură, tratamente inumane și 
degradante în sistemul penitenciar”.  
http://ombudsman.md/news/agenti-ai-sectiilor-siguranta-si-regim-
penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/ 
 
 

ALTE ACTIVITĂȚI 

 
Curtea Constituțională a ținut cont de opinia Oficiului Avocatului 
Poporului când s-a pronunțat pe marginea sesizării unui deputat pentru 
interpretarea unor prevederi ale Legii privind reabilitarea victimelor 
represiunilor politice. 
http://ombudsman.md/news/curtea-constitutionala-a-tinut-cont-de-
opinia-oficiului-avocatului-poporului-cand-s-a-pronuntat-pe-marginea-
sesisarii-unui-deputat-pentru-interpretarea-unor-prevederi-ale-legii-
privind-reabilitarea-vi/ 
 
La 21-22 ianuarie curent, angajații Oficiului Avocatului Poporului au 
participat la atelierul de lucru on-line privind monitorizarea locurilor de 
privare de libertate unde sunt deținuți copii, organizat de Consiliul Europei 
la inițiativa Avocatului Poporului pentru drepturile copilului. 
http://ombudsman.md/news/angajatii-oficiului-avocatului-poporului-
studiaza-procedee-si-metode-de-lucru-in-procesul-de-monitorizare-a-
locurilor-de-privare-de-libertate-unde-sunt-detinuti-copii/ 

http://ombudsman.md/news/ofiterii-din-sistemul-penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii-2/
http://ombudsman.md/news/ofiterii-din-sistemul-penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii-2/
http://ombudsman.md/news/agenti-ai-sectiilor-siguranta-si-regim-penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/
http://ombudsman.md/news/agenti-ai-sectiilor-siguranta-si-regim-penitenciar-instruiti-in-domeniul-prevenirii-torturii/
http://ombudsman.md/news/curtea-constitutionala-a-tinut-cont-de-opinia-oficiului-avocatului-poporului-cand-s-a-pronuntat-pe-marginea-sesisarii-unui-deputat-pentru-interpretarea-unor-prevederi-ale-legii-privind-reabilitarea-vi/
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