Rezultate intermediare ale proiectelor derulate în Moldova sub egida Cadrului de
cooperare programatică (2015-2017) al Consiliului Europei/Uniunii Europene
Ce este Cadrul de cooperare programatică?
În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit să implementeze activități de cooperare specifică cu
țările Parteneriatului Estic al UE, pentru a le alinia la standardele europene în domeniile drepturilor omului, democrației și
statului de drept. Proiectele aferente „Cadrului de cooperare programatică” (PCF) din perioada 2015-2017 sunt finanțate
în principal de UE și cofinanțate și implementate de Consiliul Europei.
Pe lângă 14 proiecte regionale, există patru proiecte specifice de țară dedicate Republicii Moldova, cu un buget
total de 2,4 milioane EUR.

Sprijinirea eforturilor naționale de prevenire și combatere a discriminării în Moldova
Proiectul se derulează în perioada iulie 2015 – iunie 2017 și are alocat un buget de 456 965 EUR (informații
suplimentare).
Proiectul a asigurat un sprijin substanțial Consiliului pentru egalitate, consolidând capacitățile interne ale
acestuia prin organizarea de cursuri de formare a personalului, oferind asistență în vederea elaborării normelor
interne, evaluând strategia de dezvoltare și planul de acțiune etc. Totodată, proiectul a pus accentul pe
expertiza legislativă și a oferit expertize cu privire la două norme principale care reglementează activitatea
Consiliului. Expertizele cuprind recomandări specifice în vederea îmbunătățirii legislației, pe care Consiliul
pentru egalitate trebuie să le ia în considerare în elaborarea modificărilor legislative și de care Guvernul
Republicii Moldova trebuie să țină seama atunci când promovează proiectele de modificări legislative.

Consolidarea eficienței sistemului judiciar din Republica Moldova
Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016 și are alocat un buget de 1 400 000 EUR.
Componenta I Consolidarea eficienței justiției (informații suplimentare)
► Dezvoltarea unui program de asistență pentru instanțe destinat îmbunătățirii eficienței și calității serviciilor
în cele șase instanțe pilot selectate în vederea implementării instrumentelor Comisiei Europene pentru
Eficiența Justiției (CEPEJ). Programul s-a derulat în mai multe etape: stabilirea faptelor și evaluarea
eficienței și calității serviciilor de către experții CEPEJ; familiarizarea partenerilor naționali cu CEPEJ,
precum și cu activitatea și instrumentele acesteia; autoevaluarea de către instanțele pilot a eficienței și
calității prin intermediul listelor de verificare ale CEPEJ; dezbaterea concluziilor și a recomandărilor de
îmbunătățiri suplimentare din partea experților CEPEJ, precum și aprobarea finală de către beneficiari a
rapoartelor de asistență pentru instanțe.
► Elaborarea de către instanțele pilot a priorităților individuale proprii, în baza rapoartelor de asistență pentru
instanțe.

► Familiarizarea și instruirea instanțelor pilot și a altor părți interesate din sectorul justiției (Consiliul Superior
al Magistraturii, Institutul Național de Justiție și Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești) în ceea
ce privește metodologia recomandată de CEPEJ și cele mai bune practici europene de analiză a datelor
statistice și de raportare statistică, utilizarea indicatorilor de eficiență a instanțelor, precum și gestionarea
termenelor de judecată.
► Au fost create capacități interne prin instruire specializată, iar instanțele pilot, alături de alți parteneri
naționali au beneficiat de sprijin în vederea realizării de anchete privind gradul de satisfacție, ca instrument
de măsurare și îmbunătățire a calității serviciilor judiciare. În baza metodologiei CEPEJ și a concluziilor
desprinse din experiențele altor țări europene, instanțele pilot moldovenești realizează anchete privind
gradul de satisfacție în rândul justițiabililor, avocaților și personalului instanțelor.
► Proiectul a sprijinit Institutul Național de Justiție să dezvolte cursuri de formare în materie de gestionare a
instanțelor și să introducă instrumente CEPEJ privind eficiența și calitatea justiției în cadrul programelor de
formare inițială și continuă destinate judecătorilor și personalului instanțelor. Un grup de lucru compus din
formatori din cadrul Institutului și al Școlii Naționale de Magistratură din Franța, alături de experți CEPEJ,
au elaborat programa și materialele de formare necesare. Prima rundă de seminare în cascadă dedicate
judecătorilor se va desfășura în luna octombrie 2016.
Componenta II Sprijin pentru profesia de avocat (informații suplimentare)
► Evaluarea necesităților Uniunii Avocaților din Republica Moldova a generat o foaie de parcurs pentru
dezvoltarea aspectelor cheie în materie de structuri și proceduri de management, etică profesională,
formare a avocaților și protecție a datelor cu caracter personal ale clienților.
► O serie de documente cheie ale Uniunii Avocaților din Republica Moldova în materie de auto-guvernare,
inclusiv Strategia de dezvoltare pentru 2016-2020 și Strategia și politica de comunicare, elaborate cu
sprijinul proiectului, au fost aprobate de Consiliul UAM în februarie 2016.
► Proiectele de modificare a Legii cu privire la avocatură au fost evaluate de experții Consiliului Europei în
vederea alinierii la standardele europene și au fost prezentate Parlamentului.
► Codul deontologic al avocaților revizuit, elaborat cu sprijinul proiectului și al altor parteneri de
dezvoltare, a fost aprobat de Adunarea Generală a Baroului Chișinău la 1 iulie 2016.
► Uniunea Avocaților din Republica Moldova a semnat memorandumuri de înțelegere privind
cooperarea cu alte părți interesate din sectorul justiției în vederea stimulării contribuției acestora la
statul de drept și la administrarea justiției.

Consolidarea respectării drepturilor omului în procesul de implementare a Agendei digitale a
Republicii Moldova
Proiectul se derulează în perioada iulie 2015 – decembrie 2016 și are alocat un buget de 400 000 EUR
(informații suplimentare).
► Patruzeci de judecători, procurori și candidați pentru postul de judecător au urmat un curs de formare
pentru perfecționarea competențelor și a cunoștințelor privind jurisprudența Curții Europene a Drepturilor
Omului și standardele Consiliului Europei referitoare la protecția drepturilor omului în spațiul virtual și la
statul de drept în lumea digitală.
► Raportul Consiliului Europei cu referire la Republica Moldova în vederea protecției drepturilor omului pe
internet a fost elaborat pentru a evalua dacă politicile naționale sunt conforme cu standardele adoptate de
Consiliul Europei [Recomandarea (2014) 6 privind Ghidul pentru drepturile omului pentru utilizatorii de
internet] și pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la aceste standarde la nivelul sectoarelor
public, privat și civil.
► Prima conferință internațională privind „Drepturile utilizatorilor de internet și ziua libertăților fundamentale”
din Republica Moldova a fost organizată pentru a evidenția o serie de acțiuni și activități cheie care
urmăresc să protejeze libertatea, viața privată și securitatea utilizatorilor de internet, precum și abilitarea și
implicarea acestora în calitate de părți interesate în dialogul privind guvernarea internetului.

► Programele existente de master în drept, master în cercetare și master profesional (LLM/MA/MSc)
destinate funcționarilor publici au fost armonizate cu drepturile omului pe internet și cu standardele de
guvernare a internetului ale Consiliului Europei (CoE), precum și cu jurisprudența CEDO aferentă.
► Șaizeci de profesori de master în drept din cadrul Academiei de Administrație Publică și al altor universități
din Moldova au beneficiat de formare în domeniul standardelor Consiliului Europei și celor mai bune
practici europene privind internetul și drepturile omului, inclusiv guvernarea internetului.
► Pe parcursul a nouă zile, 39 de tinere cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani din 10 regiuni din Moldova au
avut oportunitatea de a afla informații despre standardele CoE în materie de internet și drepturi ale omului,
precum și despre neutralitatea rețelelor, concomitent cu dezvoltarea de aplicații web.
► O campanie de conștientizare privind siguranța online a tinerilor a fost dezvoltată și este în prezent
implementată.
► A fost oferită expertiză juridică privind standardele Consiliului Europei și cele mai bune practici europene în
materie de internet și drepturile omului.

Cooperare privind aspectele electorale în Republica Moldova
Proiectul se derulează în perioada 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2017 și are alocat un buget de 195 000
EUR (informații suplimentare).
► Au fost organizate sesiuni de formare privind standardele internaționale aplicabile în soluționarea litigiilor
electorale, destinate judecătorilor, membrilor și personalului Comisiei Electorale Centrale, președinților
comisiilor electorale sectoriale și organizațiilor din sfera societății civile. Sesiunile au fost dedicate celor mai
bune practici referitoare la soluționarea litigiilor electorale, studiilor de caz și standardelor europene.
► Reprezentanți ai partidelor politice („delegați”) din Moldova au beneficiat de formare privind soluționarea
litigiilor electorale și alte aspecte legate de procesul electoral, 80 % dintre aceștia declarându-se extrem de
mulțumiți de programul de formare la care au participat.
► Autoritățile moldovenești au solicitat și au primit un aviz al Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege
de modificare și completare a Codului electoral referitor la alegerea președintelui prin scrutin direct.
► În cooperare cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a fost elaborată o strategie de
comunicare (2015-2018) privind alegerile prezidențiale din anul 2016 și activitățile Centrului în perioada
dintre scrutine.
► A fost realizată o evaluare a programei de formare și au fost emise recomandări care au pus un accent
deosebit pe consolidarea capacităților centrului în calitate de institut de cercetare în domeniul electoral.
► Reprezentanți ai Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, ai Comisiei electorale centrale a
Moldovei, ai Institutului Național de Justiție, ai Academiei de Administrație Publică și ai Universității de Stat
din Moldova au făcut schimb de informații cu omologii lor din Spania în ceea ce privește diversele forme și
metode de gestionare și promovare a activităților de cercetare în domeniul electoral, precum și aspectele
legate de guvernarea publică.
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