
г

AVOCATUL DepartamentuI
n O P O R U ‘ * "
JMBUOSh

P O P O R U L U ! Trupelor de Carabinieri

Departam entuI Trupeler  
da C arab in ierkb l MAI al R&8-

: N r . d e ia f i r e     * _
j ^  Д Ч  m̂ La CQRD d e  c o l a b o r a r e

Oficiul Avocatului Poporului (OAP) din Republica Moldova, (in
continuare OAP), reprezentat de Mihail Cotorobai, Avocat la Poporului 
(Ombudsman), care actioneaza in temeiul Legii nr. 52 cu privire la Avocatul 
Poporului (Ombudsman) si DepartamentuI Trupelor de Carabinieri, (in continuare 
DTC), reprezentat de Mihail Ciubaciuc, prim-adjunct al comandantului, §ef al 
Statului Major al Trupelor de Carabinieri care, acponeaza in baza Legii nr. 806 cu 
privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne, 
denumite in continuare Parp,

constientizand necesitatea edificarii unei societafi bazate pe principii 
democratice, in care demnitatea ornului, drepturile, libertaple, libera dezvoltare §i 
siguran(a acestuia constituie valori supreme, precum si necesitatea promovarii 
acestor valori;

- reiesind din actualitatea stringenta de sporire a competentelor efectivului 
Trupelor de Carabinieri privind respectarea drepturilor si liberta(ilor ornului;

- impartasind convingerea de faptul ca pentru garantarea si respectarea 
drepturilor ornului este necesara informarea §i instruirea in acest domeniu,

- partile au convenit asupra incheierii prezentului Acord de colaborare (in 
continuare Acord) care, constituie cadrul regulator de baza in relapile dintre Parp 
ce (in de organizarea de catre OAP a activitatilor de instruire cu efectivul DTC, 
dupa cum urmeaza:

1. OBIECTIVUL SISCOPUL ACORDULUI

1.1. Instituirea unui parteneriat in vederea instruirii efectivului DTC in sfera 
drepturilor §i libertaplor fundamentale ale ornului, avand in vedere ca una dintre 
misiunile principale ale OAP este cea de contribuire la sporirea educatiei in 
domeniul drepturilor ornului, iar a DTC - de a asigura respectarea drepturilor si 
libertaplor fundamentale ale ornului.



1.2. Contribuirea la dezvoltarea unei atitudini pline de respect fata de 
valorile democratice, general-umane, diversitatea culturala §i religioasa, 
promovarea egalitapi In drepturi, a toleran^ei §i pacii civice.

2. PRINCIPIILE COLABORARII
/V

In activitaple de colaborare desfa§urate, Parple convin sa respecte 
urmatoarele principii:

2.1. Prioritatea respectarii drepturilor omului §i a interesului public in cadrul 
activitafilor desfa§urate in comun.

2.2 Colaborarea §i asistenta reciproca in promovarea valorilor drepturilor §i 
libertaplor fundamentale ale omului.

2.3 Asigurarea unei comunicari eficiente §i corelarea acpunilor in realizarea 
scopurilor, obiectivelor si sarcinilor stabilite.

3. METODELE § 1 MIJLOACELE DE COLABORARE
/V

In scopul realizarii obiectivelor de promovare a valorilor internaponale si 
nationale in domeniul drepturilor omului, precum si in scopul sporirii competentei 
efectivului DTC in domeniul drepturilor omului, OAP va pregati si va organiza 
cursuri de instruire in domeniul drepturilor omului cu efectivul DTC.

/V

In procesul de elaborare si organizare a cursurilor respective, Partile se obliga 
sa intreprinda urmatoarele actiuni si activitati:

3.1. OAP va elabora si va coordona cu DTC programul de instruire, 
continutul lui, repartizarea temelor si subiectelor, orarul activitatilor.

3.2. DTC va oferi sali de studiu si va asigura echipamentul necesar pentru 
organizarea instruirilor, prezenta participantilor la acestea.

3.3. OAP si DTC vor colabora la organizarea In comun a unor eampanii sau 
actiuni de informare in probleme legate de respectarea drepturilor omului.

3.4. OAP §i DTC se vor informa reciproc despre activitaple planificate §i 
realizate in domeniul promovarii drepturilor omului.

3.5. OAP §i DTC vor utiliza si alte metode considerate de paifi utile §i 
eficiente In realizarea obiectivelor prezentului acord.



3.6. Partile vor conveni, inainte de realizarea actiunilor initiate de prezentul 
acord, asupra drepturilor de proprietate intelectuala pentru produsele si materialele 
dezvoltate.

3.7. Parple semnatare au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului acord, de 
a conveni modificarea clauzelor prin act aditional.

3.8 Acordul va fi interpretat si aplicat conform legislatiei Republicii 
Moldova.

3.9. Nimic din acest acord nu va fi interpretat astfel incat sa prejudicieze sau 
sa modifice in^elegerile §i acordurile existente intre Parp.

4. DISPOZITII FINALE

Prezentul Acord este incheiat pentru о perioada de 2 ani din data semnarii §i 
poate fi reinnoit prin acordul reciproc al partilor.

Prezentul Acord a fost intocmit in doua exemplare originale, cate unul pentru 
fiecare Parte semnatara si intra in vigoare la data semnarii.

Semnat la Chisinau, la 26 iulie 2018.
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