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Preambul

Inspectoratul General al Polifiei (in continuare IGPJ, cu sediul in m. Chiginiu, str.
Tiraspol, L1., reprezentat de dl Alexandru PINZARI, $ef al Inspectoratului General al
Polifiei,

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (in continuare MAI), cu
sediul in m. Chiginiu, bd. $tefan cel Mare gi Sfint, 75, reprezentat de dl Alexandru
IIZDAN, Ministru al Afacerilor Interne, pe de o parte

9i

Fundafia Soros-Moldova fin continuare Fundalia), cu sediul in mun. Chiginiu, str.
BulgarS, 32, reprezentati de dl Victor URSU, Director executiv al Fundafiei Soros-
Moldova, pe de alti parte,

conStientizdnd complexitatea Strategiei de Dezvoltare a Poliliei pentru 20L6-2020 gi
necesitatea colabordrii cu societatea civili pentru implementarea cu succes a
acesteia,

recunoscdnd ci este imperios necesari consolidarea justiliei penale din Republica
Moldova in vederea asigurdrii unor proceduri independente, impar[iale, funcfionale
gi transparente,

subliniind ci instituirea unor mecanisme transparente de aplicare a misurilor
procesual-penale de constringere de citre organele de aplicare a legii va spori
increderea publicului fa;i de sistemul justiliei penale gi va spori responsabilitatea
ofilerilor de poligie,

menliondnd ci monitorizarea consecventi a activitefii polifigtilor va contribui la
prevenirea acliunilor arbitrare, precum gi la respectarea drepturilor omului pe
parcursul procedurilor pre-judiciare,

intenfiondnd sd, creeze un mediu de dezbateri pe probleme de performanfi a
organelor de urmhrire penald gi dialog cu societatea civilS,

au convenit asupra celor ce urmeazd:



Articolul 1
Obiectivele colabordrii

in baza prezentului Acord, Pir; i le igi propun si real izeze urmdtoarele
obiective:

. suslinerea reformdrii calitative a sistemului justiliei penale din Republica
Moldova gi elaborarea de politici institulionale referitoare la sporirea
responsabilitetii gi transparenlei activitdlii angajalilor Poligiei la etapa
urmlririi penale;

o ralierea mecanismelor ;i practicilor utilizate de citre Poligia din Republica
Moldova in cadrul etapei pre-judiciare la standardele si practicile
internalionale privind respectarea drepturilor gi libertlfilor fundamentale
ale omului.

Articolul2
Principiile colaboririi

2.L. Pirfile se vor consulta reciproc gi vor acliona prin consens in vederea
realizirii, in cele mai bune condilii, a activitifilor prevdzute de prezentul
Acord.

2.2. Pirlile vor respecta o comunicare deschisl gi onestl gi se vor informa despre
situafiile care ar putea influenla buna desfiturare a activitifilor realizate in
baza pr ezentului Aco rd.

2.3. Pirfile vor evalua periodic activitifile realizate in baza prezentului Acord gi
le vor monitoriza in permanenfi.

Articolul3
Drepturile gi obligagiile pirfilor

IGP

Va susline gi va participa, in comun cu subdiviziunile sale, la implementarea
urmitoarelor activitSli desfSgurate cu suportul Fundaliei (anexa nr.1):

elaborarea Procedurilor Standard de operare pentru reglementarea
activitililor de urmirire penali gi respectarea drepturilor gi garanliilor
procesuale la etapa refinerii, inclusiv relinerea in stradS, examinarea
corporali ;i incarcerarea;

elaborarea de citre Fundalie a metodologiei de instruire interactivi pentru
ofilerii de urmirire penal5 privind integrarea Procedurilor Standard de
Operare in activitatea cotidianl a angajalilor Poliliei;

aplicarea instrumentelor de supraveghere a modalitafilor gi condiliilor de
relinere la etapa urmlririi penale in cadrul Inspectoratelor de Polilie din
raioanele de nord ale Republicii Moldova;

intru susginerea implementirii activitililor stipulate in punctel e 3.8 - 3.L2

3.1

3.2

ale prezentului Acord, gi consolidarea rezultatelor activitdlilor, IGP:



3.4 va desemna o persoand de contact din cadrul IGP pentru Fundafie in vederea
asigurdri i  unei coordonir i  ef iciente intre MAI, iGP 9i Fundafie;

3.5 va insti tuf ionaiiza rezuitatele activitSl i lor implementate prin aprobarea gi
diseminarea acestora in cadrul subdiviziuni lor relevante.

MAI

Va susfine ;i va participa, in comun cu subdiviziunile sale, Ia implementarea
urmdtoarelor activitili desfigurate cu suportul Fundaliei [anexa nr.1J:

3.6. elaborarea Procedurilor Standard de Operare penuu reglementarea activitdlilor
de urmirire penald ti respectarea drepturilor gi garanliilor procesuale la etapa
retinerii, examinarea corporald gi incarcerarea;

3.7. elaborarea metodologiei de instruire interactivd pentru ofilerii de urmlrire
penali privind integrarea Procedurilor Standard de Operare in activitatea
cotidiani a angajagilor Poligiei;

3.8. aplicarea instrumentelor de supraveghere a modalitSgilor gi condigiilor de
relinere la etapa urmiririi penale in cadrul Inspectoratelor de Politie din
raioanele de nord ale Republicii Moldova

intru suslinerea implementirii activitililor stipulate in punctele 3.1 - 3.3 ale
prezentului Acord, gi consolidarea rezultatelor activit5lil or, MAI:

3.9. va desemna un angajat din cadrul MAI in calitate de persoand de contact
pentru Fundalie in vederea asigurlrii unei coordondri eficiente intre MAI,
subdiviziunile acestuia si Fundatie.

Fundafia

in anul 20L7, Fundalia va contribui la realizarea activitililor ce lin de:

3.10. Planul de acliuni pentru anul 2017 din Strategia de Dezvoltare a Poli;iei
pentru anii 20L6-2020 factivitatea 9 a obiectivului 3 ,,Metodologie de
instruire interactivl pentru ofigerii de urmlrire penali 9i ofiferii de
investigalie privind utilizarea Procedurilor Standard de Operare in domeniul
arestului ;i refinerii, elaborati"; activitatea L4 a obiectivului 4 ,,Acord de
colaborare 20t7 MAI-IGP-FSM semnat" ; activitilile 13-L5 ale obiectivului 6
,,Grup de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de Operare in
domeniul refinerii/arestului gi viziti de studiu cu scopul preluirii bunelor
practici a grupului de lucru pentru elaborarea Procedurilor Standard de
Operare in domeniul refinerii/ arestului");

3.11. elaborarea Procedurilor Standard de Operare pentru reglementarea
activitSlilor de urmlrire penali gi respectarea drepturilor gi garanliilor
procesuale la etapa refinerii, examinarea corporali gi incarcerarea;

3.72. elaborarea metodologiei de instruire interactivi pentru ofilerii de urmirire
penali privind integrarea Procedurilor Standard de Operare in activitatea
cotidiani a angajalilor Poliliei;

3.13. aplicarea instrumentelor de supraveghere a modalitililor gi condigiilor de
relinere la etapa urmiririi penale in cadrul Inspectoratelor de Polifie din
raioanele de nord ale Republicii Moldova, selectate de comun gi in prealabil
cu IGP.



Intru asigurarea implementir i i  activit5l i ior st ipulate in punctele 3.11 - 3.13
ale prezentului Acord, gi consolidarea rezultatelor activitSl i ior, Fundalia:

3.14. va informa gi va coordona cu MAI gi IGP toate acfiuni le logist ico-
administrative care implici participarea reprezentanlilor sau a
subdiviziunilor acestora cu cel pulin L lund inainte de activitatea propriu-zis
planificati;

3.15. va desemna colaboratori ai Fundaliei in calitate de peisoane de contact in
vederea asigurdrii coordonlrii eficiente a acfiunilor de implementare intre
Fundafie, MAI;i subdiviziunile acestuia gi IGP;

3.16. va sprijini, prin asistenli tehnici, institulionalizarea rezultatelor activititilor
implementate in cadrul prezentului Acord.

Art icolul4
Dispozifii finale

Prezentul Acord intri in vigoare la data semnirii acestuia ;i este valabil
pentru o perioadi de 2 (doiJ ani, cu posibilitatea de a fi prelungit ulterior.

Prezentul Acord poate inceta oricind la iniliativa Pirfilor, in baza notificdrii a
celeilalte Pdrli cu 10 (zeceJ zile inainte de data incetirii producerii efectelor
juridice.

Prevederile prezentului Acord pot fi modificate sau completate cu acceptul
unanim al P5rfilor.

Prezentul Acord se semneaziin 3 (trei) exemplare originale, toate fiind egal
autentice.

Anexa nr. 1 constituie parte integrantS;i inalienabilS a prezentului Acord.

Sernnat la 24 martie 2A17, la Chiginiu.
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Anexa nr.7

Planul comun de acfiuni pentru anul 2017 privind irnplementarea proiectului
,,Garanfii procesuale Ia etapa urmiririi penale"

Nr. Activitate Misura de realizare Perioada
2017

Responsabil

1 Lansarea raportului
,,Analiza de necesitdli
pentru reglementarea
institufiei
arestului/re!inerii
poligienegti in cadrul MAI ;i
a institufiilor subordonate".

1.1 Stabilirea datei lansirii si locului lansirii martie MAI, IGP, FSM

l.2Delegarea reprezentanlilor din partea fiecirei
institutii la evenimentul de lansare

martie MAI, IGP, FSM

1.3 Desfb;urarea evenimentului de lansare a
raportului

martie FSM, MAI, IGP

L.4Distribuirea raportului instituliilor interesate ryartie-
aprilie

MAI, IGP, FSM

2 Elaborarea Procedurilor
Standard de Operare de
reglementare a activifilii
de urmirire penali gi
respectarea drepturilor gi
garangiilor procesuale la
etapa refinerii, inclusiv
relinerea in stradi,
examinarea corporalS gi
incarcerarea.

2.L Selectarea prin concurs public a L consultant
nafional(din paftea societifii civile) gi 1 expert
internafional pentru Grupul de Exper,ti al
Proiectului fGEPl.

martie FSM

2.2 Delegarea reprezentanlilor IGP in cadrul
GEP.

martie IGP

2.3 Colaborarea cu exper,tii proiectului ;i
participarea reprezentanlilor IGP la gedinlele
GEP privind la PSO.

pe tot
parcursul
activititii

IGP, FSM

2.4. Inifierea colaborlrii cu partenerii
internafionali gi coordonarea agendei pentru
vizita de studiu.

Martie-
aprilie

FSM

2.5 Participarea GEP la vizita de studiu gi
diseminarea rezultatelor vizitei in cadrul
institufiei.

iunie FSM,IGP

2.6 Masd rotundi pentru discutarea PSO
elaborate de GEP. Participarea reprezentanlilor
MAI gi a instituliilor subordonate la evenirnentul
de lansare.

septembrie FSM, MAI, IGP

3 Aplicarea instrumentelor
de supraveghere a
modalitililor gi condiliilor

3.2 Colaborarea reprezentantilor IP in procesul
de aplicare a instrumentelor de supraveghere.

Pe tot
parcursul
activititii

IGP, FSM

de refinere la etapa
urmiririi penale in cadrul
Inspectoratelor de poligie
din nordul girii.

3.3 Pregitirea 9i coordonarea documentului final noiembrie FSM

3.4 Participarea reprezentanlilor MAI gi IGP Ia
evenimentul de lansare a rezultatelor cercetirii.

decembrie FSM, MAI,IGP

4.1 Acordarea asistenlei MAI gi IGP pentru
implementarea recomanddrilor propuse in
Cercetarea cu privire la drepturile persoanei
retinute de politie.

pe tot
parcursul
activitSlii

FSM,IGP, MAI

4 Elaborarea metodologiei de
instruire interactivi pentru
ofiferii de urmlrire penal5
gi ofilerii de investigafii, in
aplicarea PSO in activitatea
de urmirire penalS la etapa
relinerii, inclusiv re!inerea
in stradi, examinarea
corporali si incarcerarea.

Selectarea prin concurs public a consultantului
national

septembrie FSM

Delegarea reprezentanlilor pentru participarea
in cadrul grupului de lucru

septembrie MAI, IGP

Participarea consultantului nalional gi a
reprezentanfilor delegali la gedinlele grupului de
lucru

Octombrie-
noiembrie

FSM, MAI, IGP


