
Fundaf ia Soros-Moldova Inspectoratul General al
Poli{iei

A C O R D  D E  C O O P E R A R E
dintre Fundafia Soros-Moldova qi Inspectoratul General al Poli{iei

Fundafia Soros-Moldova (in continuare Fundafia), cu sediul in mun.Chiqindu,
str. Bulgard,, 32, reprezentatd de dl. Petru CULEAC, Director executiv al Fundafiei
Soros-Moldova, pe de o parte,

Ei
Inspectoratul General al Polifiei (in continuare IGP), cu sediul in mun.

Chiqindu, sf. Tiraspol, llll, repre zentat de dl. Alexandru plNZARt, qef al
Inspectoratului General al Polifiei,

congtientizdnd complexitatea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru 2016-
2020, Strategiei nalionale de ordine qi securitate publicd pentru anii 2017-2020,
Concepfiei privind activitatea polilieneascd comunitard, a Matricei de politici privind
implementarea Suportului bugetar pentru Reforma Poliliei pentru anii 2017-2020 Ei
necesitatea colabordrii cu societatea civilS pentru implementarea cu succes a acestora,

recunoscdnd necesitatea imperioasd de consolidare a justifiei penale din
Republica Moldova in vederea asigurdrii unor proceduri independente, imparfiale,
functionale qi transparente,

specificdnd colaborarea deschisd Ei transparentd, precum Ei realiz area cu succes
a prevederilor Acordului de Colaborare dintre Fundafia Soros Moldova, Ministerul
Afacerilor Interne qi Inspectoratul General al Polifiei din 03 aprilie 2018,

avAnd in vedere Contractul de Grant 20181403-953 semnat la 13 decembrie
2018 intre Delegafia Uniunii Europene din Republica Moldova $i Fundafia Soros-
Moldova

subliniind faptul cd instituirea unor mecanisme transparente de aplicare a
misurilor procesual-penale de constrdngere de cdtre organele de aplicare a legii va
spori increderea publicului fald de sistemul justifiei penale gi va spori
responsabilitatea ofilerilor de polilie,

av0nd convingerea cd monitorizarea consecventd a activitefli polifiqtilor va
contribui la prevenirea acfiunilor arbitrare, precum qi la respectarea drepturilor omului
pe parcursul procedurilor pre-judiciare,

, t



inten{ionAnd sd creeze un mediu de dezbateri pe probleme de performanfd, a
organelor de urmdrire penalS qi dialog cu societatea civil6,

au convenit asupra urmdtoarelor:

i 
obi..t,1,[i:"*l"lorrrii

in sensul prezentului Acord de cooperare (in continuare Acord), Pd{ile ili
propun sd realizeze unndtoarele obiective:

a) Suslinerea reformdrii calitative a sistemului justifiei penale din Republica
Moldova gi elaborarea de politici institulionale referito arc la sporirea responsabilitdlii
qi transparen{ei activitillii angajafilor Poliliei la etapa urmdririi penale.

b) Ralierea mecanismelor qi practicilor utilizate de cdtre Polilia din Republica
Moldova in cadrul etapei pre-judiciare Ia standardele qi practicile internafionale
privind respectarea drepturilor gi libertdJilor fundamentale ale omului.

c) Testarea, implementarea qi suslinerea unor proiecte Ei iniliative de micd
anvergurd, pentru a demostra durabilitatea si traducerea in practicd a concepfului de
polilie comunitard.

Articolul 2
Principiile colabo rlrii

PA{ile se vor consulta reciproc qi vor actiona prin consens in vederea realizdrii
in cele mai bune condilii a activitdtilor prevdzute de prezentul Acord.

Pd{ile vor respecta o comunicare deschisd li onestd gi se vor inforrna despre
situaliile care ar putea periclita buna desfbgurare a activitdlilor realizate in baza
prezentului Acord.

Pd{ile vor evalua periodic activitdlile realizate inbaza prezentului Acord qi le
vor mo nitoriza in permanentS.

Articolul 3
Activititi si rezultate

Pd{ile vor contribui Ei vor participa impreund la realizarea activitililor din
Planul de acfiuni anual, anexd la prezentul Acord, ajustat la Planul de acfiuni privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii 2016-2020 (aprobat prin
Hotdrdrea Guvernului nr.587 dn 12 mai 2016) la Planul de acfiuni privind reducerea
relelor tratamente, abuzului qi discrimindrii fa[d de persoanele aflate in custodia
Poliliei pentru anii 2017-2020 (aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr.748 din 20
septembrie 2017), altor documente de politici, acte legislative qi normative in vigoare,
prin:

a) Crearea Ei/sau participarea la lucrdrile Grupurilor de Lucru pentru elaborarea: a
doud Proceduri Standard de Operare, Evaludrii de necesitdli privind
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interacliunea dintre ofitrerii de urmdrire penald ;i procurori, precum ,tl"
impactul acestei interacliuni asupra drepturilor omului la etapa relineriii
Ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenlie ;i instruire a avocalilor
care acordd asistenld juridicd garantatd de stat tn vederea monitorizdrii
respectdrii drepturilor persoonelor delinute de polilie;

b) elaborarea, aprobarea qi implementarea Procedurii Standard de Operare
privind asistenla. medicald pentru persoanele relinute qi Procedurii Standard
de Operare privind traducerea / interpretarea pentru persoanele relinute;

c) organizarea meselor rotunde regionale pentru promovarea necesitdlii ajustdrii
cadrului normativ intern al IGP care reglementeazd institulia refinerii/arestului
polilienesc;

d) elaborarea Ei aprobarea metodologiei de instruire in domeniul drepturilor
omului pentru angaja[ii poliliei;

e) orgarrizarea seminarelor de instruire interactivi pentru angqa[ii Poliliei in baza
metodologiei elaborate (d), privind asigurarea respectdrii drepturilor
persoanelor refinute qi aflate in custodia Polifiei in conformitate cu standardele
internalionale de drepturile omului qi a cadrului normativ intern ajustat al IGP
qiMAI;

0 aplicarea instrumentelor de monitorizare a condiliilor de refinere la etapa
urmdririi penale in cadrul Inspectoratelor de polilie Ei a izolatoarelor de
detenfie;

g) elaborarea unui Ghid succint al drepturilor omului pentru polilie;

h) evaluarea necesitdlilor privind interacliunea dintre ofilerii de urmdrire penald qi
procurori, precum qi impactul acestei interacfiuni asupra drepturilor omului la
etapa relinerii;

i) implementarea iniliativelor de polilie comunitard;

j) asigurarea planificdrii ;i implementdrii altor activitdli coordonate qi aprobate in
baza Planurilor anuale, anexe la prezentul Acord.

Articolul 4
Drepturile qi obligaliile pnrfilor

intru asigurarea implementdrii activit[1ilor stipulate in Planul de acfiuni qi
con s o I i darea r eniltate lor activit[1ilor, Fu nd af ia :

a) va organrzara, participa qi documenta qedinfele Grupurilor de lucru pentru
elaborarea: Procedurilor Standard de Operare, Evaludrii de necesitdli
privind interacliunea dintre ofilerii de urmdrire penald ;i procurori,
precum ;i impactul acestei interacliuni asupra drepturilor omului la etapa
relinerii, Ghidului de monitorizare a izolatoarelor de detenlie ;i instruire a
avocalilor core acordd asistenld juridicd garantatd de stat in vederea
monitorizdrii respectdrii drepturilor persoanelor delinute de polilie;



b) va desemna reprezentanfi ai Fundafiei in calitate de persoane de contact in-
vederea asigurbrii coordondrii eficient e a actiunilor de implementare intre'
Fundafie, $i IGP;

c) va sprijini financiar gi intelectual ajustarea cadrului normativ intern, prin
elaborarea P ro c edurilor Standard d e Op erare privind asigur area respectdrii
drepturilor persoanelor refinute qi aflate in custodia statului;

d) va asigura expertizd nafionald qi internalionald in elaborarea produselor sus
menfionate;

e) va asigura desfbqurarea instruirii pentru 100 de ofi1eri de polilie in baza
metodologiei de instruire in domeniul drepturilor omului pentru angaja[ii
poliliei;

0 va sprijini prin asistenfd tehnicd institulionalizarea renrltatelor activitdtilor
implementate in cadrul prezentului Acord;

g) va informa ;i coordona cu IGP toate acfiunile logistico-administrative care
implicd particip area rcprezentanfilor sau a subdiviziunilor acestora cu cel
pufin o lund inainte de activitateapropriu-zis planificatd.

intru suslinerea implementdrii activitdlilor prevdzute in Planul de acfiuni, qi
c o n s o I i dar e a r ezultate I o r activ itdti I o r, I GP :

a) va desemna un reprezentant in calitate de persoand de contact pentru
Fundalie in vederea asigurdrii unei coordondri eficiente intre IGP Si
Fundalie;

b) va discuta qi identifica de comun acord cu Fundatia profilul experfilor
desemnafi in Grupurile de Lucru;

c) va asigura prezenla experfilor la qedinlele Grupurilor de Lucru;

d) va asigura spaliu pentru desfbquratea evenimentelor de lansare, promovare
;i distribuire a produselor elaborate in cadrul proiectului;

e) va desemna ofi1eri de polilie pentru a participa la seminarele de instruire
interactivd in baza metodologiei de instruire in domeniul drepturilor
omului pentru angaja[ii poliliei;

D va facilita comuni carea qi cooperarea cu inspectoratele la nivel local
precum ;i cu structurile subordate IGP: Direcfia Generald Urmdrire Penald,
Direclia Ordine Publicd;

g) va institulionaliza rezultatele/indicatorii de performan[d ai activitdlilor
implementate prin aprobarea Ei diseminarea acestora in cadrul
subdiviziunilor relevante ;

h) va asigura aplicarea instrumentelor de supraveghere a modalitdlilor qi
condiliilor de relinere la etapa urmdririi penale in cadrul Inspectoratelor de
polilie din !ar6.



Articolul 5
Dispozifii finale

Prezentul Acord intrd in vigo are la data semndrii lui qi este valabil pdnd la 3 I
decembrte 2021, cu posibilitatea de a fi prelungit ulterior.

Pe baza obiectivelor qi actiunilor strategice stabilite in prezentul Acord vor fi
elaborate Ei aprobate Planurile anuale de acfiuni, anexe la prezentul Acord.

Prezentul Acord poate inceta oricdnd la initiativa Pdrfilor, inbazanotificdrii cu
10 (zece) zile inainte de data incetdrii producerii efectelor juridice.

Prevederile prezentului Acord qi anexele acestuia pot fi modificate sau
completate cu acceptul unanim al pdrfilor.

Prezentul Acord se semneilzd in 2 (doud) exemplare originale, toate fiind egal
autentice.

Toate anexele la prezentul Acord constituie parte integrantd qi inalienabild a
acestuia.

Semnat n !4 ua#c zotg la chiqindu.

Pentru

Inspectoratul General al
Polifiei
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Fundafia Soros-Moldova

irector ill Departamentului
stifie qi Drepturile Omului
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Anexa nr.l
la Acordul dintre Funda{ia

Soros-Moldova qi IGP

(locul qi data)

PLANUL DE ACTIUNI
privind implementarea proiectului

,,Promovarea activitlfii polifiene$ti bazatil pe drepturile omului in Moldova"
pentru anul 2019

Nr Activitate Misura de realizare Perioada Responsabil

1 Lansarea proiectului Organizarea evenimentului de lansare a
proiectului

Martie-
aprilie

FSM

2 Elaborarea Procedurii
Standard de Operare
privind asis tenla medicold
p entru p ers onel or relinute
qi a Procedurii Standard
de Operare privind
tr a duc e re a/in t erp r e tar e a
pentru p ers oanele relinute
(POS)

Desemnarea a 4 reprezentan{i IGP pentru
colaborarea cu experfii proiectului

aprilie-mai IGP, FSM

Participarea la qedinfele Grupului de exper{i a
Proiectului (GEP). Elaborarea POS-urilor

Mai-iulie FSM. IGP

Coordonarea documentelor finale qi aprobarea
Procedurilor Standard de Operare.

septembrie-
decembrie

IGP

a
J Organizarea meselor

rotunde regionale pentru
promovarea necesitdlii
aj ustdrii cadrului normativ
intern al IGP ;i MAI care
re gl emen teazd in stituli a
re{inerii/arestului
polifienesc.

Stabilirea perioadei gi locul desftgur[rii
meselor rotunde.

iunie-iulie FSM. IGP

Delegarea rcprezentan(ilor IGP la fiecare
eveniment.

iunie-iulie IGP

P r ezentar ea PO S -urilor iulie-august FSM, IGP

Colectarea feedback-ului din partea angajalilor
Poliliei, in urma prezentdrii POS.

pe tot
parcursul
activitdtii

FSM. IGP

4 Elaborarea Ghidului
succint al drepturilor
omului pentru politrie

Selectarea a2 exper,ti nafionali Aprilie-mai FSM

Coordonarea confinutului Ghidului cu
reprezentanfii IGP

septembrie

decembrie

FSM, IGP

5 Evaluarea necesitdlilor
privind interacfiunea
dintre ofilerii de urmdrire
penal[ gi procurori,
precum qi impactul acestei
interacfiuni asupra
drepturilor omului la etapa
retinerii

Desemnarea a 2 reprezentanfi IGP pentru
colaborarea cu exper{ii proiectului ;i
participarea la gedinlele Grupului de experli ai
Proiectului (GEP)

aprilie
mai

IGP, FSM

Desemnarea reprezerrtanlilor Procurafurii
Generale pentru colaborarea cu experfii
proiectului gi participarea la gedinfele Grupului
de experti ai Proiectului (GEP)

aprilie -

mai
PG, FSM

Selectarea unui expert nafional, reprezentant al
societS{ii civile

aprilie-mai FSM


