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ACORD DE COLABORARE
intre

Inspectoratul General al Polifiei al Ministerului Afacerilor Interne
in persoana gefului Alexandru PINZARI, care activeazdinbaza

Regulamentului (tn continuare numit IGP),

$r
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova

in persoana directorului executiv Vanu JEREGHI, care activeazdinbaza Statutului (in
continuare ,,IDOM"),

denumite in continuare,,Pi{i",-

CON$TIENTIZAND responsabilitatea pentru situa{ia privind respectarea drepturilor
omului, pe care o poartd autoritAtile publice, precum qi imperativul particip5rii societdlii civile
in solulionarea problemei date;

PORNIND de la necesitatea abordirii multidisciplinare qi intersectoriale, a dezvoltdrii
parteneriatului social, a stabilirii cooperdrii permanente, egale qi reciproce dintre organele de
drept gi societatea civild;

APRECIIND ci respectarea qi protec{ia drepturilor fundamentale ale omului qi
restabilirea acestor drepturi prin consolidarea eforturilor de prevenire gi combatere a relelor
tratamente qi discrimin[rii trebuie considerate obiective de importanfi majorS;

ACTIONAND in scopul asiguririi drepturilor persoanelor aflate in conflict cu legea la un
tratament bazat pe principiile respectdrii confidentiattdfi vietii private, interzicerii intimiddrii
qi discriminlrii, asigurdrii condiliilor de deten{ie care nu afecteazd, demnitatea umand, precum
gi alte principii stabilite de legislatia naJionald gi internationald in domeniul dat;

RECLINOSCAND cI stabilirea cooperirii nu dd dreptul nici uneia dintre Parti de a interveni
neintemeiat in activitatea celeilalte Pdrfi, cu exceptia cazurilor prevdzute de prezentul Acord;
au convenit asupra urmitoarelor:

Articolul l.
Scopul

1. Scopul prezentului acord consti in stabilirea tipului de asistenld care va fi acordatl
Poliliei de cdtre IDOM, pentru contribuirea la consolidarea capacitdlilor profesionale qi



transparenfei in procesul managementului decizional al Poliliei, precum ;i imbundt\irea

abilitdlilor practice in domeniul drepturilor omului.
2. Pdr];ile vor colabora in baza avantajului reciproc, interesului societd{ii gi respectdrii

drepturilor omului.
3, Prezentul Acord de Colaborare expune acordul pdrfilor cu privire la efortul comun in

atingerea unor obiective stabilite in Strategia de dezvoltare a Poliliei pentru anii2016-2020.

Art icolul2
Obiectivul qi principiile colaboririi

1. Obiectivul prezentului Acord de colaborare (in continuare Acord) rezidd' in stabilirea

cadrului necesar cooperdrii intre cele doua Pdrfi, cu respectarea atributiilor respective, qi,

asigurind fundamentul3*idi" pentru desfbgurarea activitdlilor comune in scopul prevenirii 9i
elimindrii tuturor formelor de rele tratamente.

2. PFr\iIe stabilesc cd, la baza prezentului Acord gi in procesul realizdrii drepturilor 9i
obligatiilor asumate std principiul colabordrii gi asistenJei reciproce in cadrul cdruia Pdrfile vor

executa cu bund credinld obligaliile asumate prin prezentul Acord in conformitate cu legislatia

in vigoare.
3. Relaliile de colaborare dintre pdrfi se intemeiazd pe conceptul de parteneriat, respect

reciproc Ai bund credinld in procesele demarate in comun.

Art icolul3
Responsabilitnfile Pir{ilor

1. Parlile se obliga sd-qi onoreze responsabilitalile conform prevederilor prezentului

Acord qi voi menline un dialog deschis in timpul realizdrii activitdlilor comune, inclusiv vor

comunica reciproc despre realizdri gi insuccese, consultdndu-se in privinta mdsurilor de

eficierrtizare a acJiunilor de colaborare.
2. Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova va:
- susfine IGPIn implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii2016-2020,

suslindnd in special eforturile de reformd a Poliliei formulate in obiectivele specifice 1.2

(Dezvoltarea procesului de pregdtire iniliald qi continud a polifiqtilor), 1.3 (Promovatea

principiilor de transparenla in procesul managementului decizional), 2.1 (Eliminarea tuturor

ior-.lot de rele traiamente, abuz qi discriminare in activitatea Poliliei) din Planul de acfiuni

privind implementarea Strategiei.
- intru dezvoltarea procesului de pregitire inifiall ;i continui a poli{ftilor:

a) IDOM intenlioneazd sd efectueze o analizd a programului de pregdtire iniliald qi a

celui de pregdtire profesionald continud a poliliqtilor in vederea actualizdtii qi perfecliondrii

curricumului de instruire, in special pe componenta prevenirii relelor tratamente in

izolatoarele de detenjie provizorie ale Polifiei;
b) IDOM intenfioneazd sd organizeze qi desftqoare cursuri de instruire in domeniul

prevenirii relelor tratamente in detenfie pentru personalul relevant al Poliliei.
- pentru promovarea principiilor de transparenfn in procesul managementului

decizional:
a) IDOM intenlioneazd sI suslind Inspectoratul General al Poliliei in procesul de

interacliune cu societatea civild, organizaliile internalionale relevante qi alli actori din

domeniu prin orgarizarca anualS a unei mese rotunde pentru discutarea progreselor,

deficienlelor, oportunitalilor ;i necesitdlilor IGP in implementarea reformelor in Polifie;

b) IDOM intenfioneazd sd se implice activ in activitbli ale diverselor platforme dedicate

dezbaterii aspectelor strategice pentru implementarea reformelor in Polilie, inclusiv in cadrul

Consiliului consultativ al Inspectoratului General al Poliliei, dupd caz.
- intru eliminarea tuturor formelor de rele tratamente, abuz qi discriminare in

activitatea Polifiei:
a) IDOM intenlioneazd. sd suslind Inspectoratul General al Poliliei in procesul de

evaluare a necesitdtilor/conditiilor de detenlie din cadrul Izolatoarelor de detenlie preventivd

ale Inspectoratelor de Polilie (IDP ale IP) in lumina standardelor internalionale qi



recomanddrilor recente ale Comitetului European pentru Prevenirea Torturii gi Tratamentelor
sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT);

b) IDOM va participa in procesul de monitorizare a implementdrii recomanddrilor de
conformare a condiliilor de detenfie din IDP ale IP la standardele internalionale relevante;

c) IDOM intenlioneazd sd consulte gi sd acorde asistenfd IGP la actualizarea,
modificarea qi elaborare1 in mdsura necesitdlilor, a actelor normative ;i legislative in
domeniul standardelor de deten{ie;

d) in vederea promovdrii mesaj ului: ,,Zero toleranld fald de torturd tn activitatea
Poliliei," IDOM va oferi suport juridic calificat cu privire la solufionarea pldngerilor de rele
tratamente in IDP ale IP, linAnd cont de standardele internalionale relevante;

e) IDOM va organiza vizite de studiu pentru un grup de alirgajali ai Poliliei in vederea
consoliddrii cunogtinfelor practice ale acestora in domeniul prevenirii relelor tratamente in
activitatea Poliliei qi crearea parteneriatelor strategice dintre IGP qi institulii omoloage la nivel
intemalional.

3. Inspectoratul General al Poli(iei va:
- oferi sprijinul necesar gi va consulta IDOM in procesul de elaborare Ei prezentare spre

aprobare a proiectelor de acte actele legislative qi normative pe domeniile descrise in prezentul
Acord;

- facilita rcalizarea activitdlilor descrise in prezentul Acord, inclusiv sd prezinte
informalia relevantd solicitatd de IDOM in conformitate cu legislalia in vigoare qi sd ofere
accesul in incdperile izolatoarelor de detenlie provizorie.
- oferi sprijinul necesar pentru IDOM Ia crearca grupurilor de lucru ;i a echipelor necesare
pentru efectuarea activitdlilor descrise in prezentul Acord.

Articolul 4
Fundamen tar ea economico-fi nanciarl

1. Prezentul Acord de Colaborare nu reclamd costuri gi obligalii financiare.
2. Pdrfile semnatare nu au responsabilitate financiard reciprocd.
3. Orice obligalie de finanlare a cheltuielilor ce line de activitdlile menlionate in

prezentul document va fi expusd in acorduri scrise separate gi va depinde de disponibilitatea
fondurilor pentru aceste scopuri.

Articolul5.
Corespondenfi de informare

1. Pentru a coordona implementarea activitAfllor descrise in prezentul Acord,
participanlii vor face schimb de date Ei se vor informa reciproc privind progresele de
implementare, fiind fiilizate scrisorile de informare expediate prin poqtd ordinard
sau electronicd.

Articolul6
Dispozi{ii finale

1. Prezentul Acord este incheiat pe o perioadd de un an qi intr[ in vigoare la data
semndrii lui de cdtre ambele Pdr{i. Acordul se va prelungi ?n mod tacit pentru incd un an
consecutiv dar nu mai mult de 5 ani, dacd nici una din Pdrli nu iqi va exprima disponibilitatea
de reziliere a acestuia.

2. Toa|e completdrile, modificdrile gi anexele la prezentul Acord de colaborare sint parle
integrantd ale acestuia, dacd sunt perfectate in scris, semnate de reprezentanlii imputernicili ai
pdrlilor gi sunt confirmate prin sigiliile / qtampilele Parlilor.

3. Prezentul Acord de Colaborare poate fi modificat prin consimldmintul reciproc al
pa{ilor.

4. Acordul poate fr rezihat la iniliativa pdrlilor prin consimldmintul scris al acestora.
Fiecare parle poate rezllia unilateral prezentul Acord cu notificarea cauzer de incetare cu 30
zile inainte de data la care Acordul igi va inceta acliunea juridica.



5. Acordul de colaborare este incheiat in limba de stat, in 2 (doud) exemplare, ambele
avind aqi putere juridicd, cite unul pentru fiecare parte.

Director executiv al
InstitutuIui pentru D

Vanu JEREGHI

Inspectoratului
al Ministerului


