REGULAMENTUL
de organizare și desfășurare a
CONCURSULUI PENTRU CELE MAI BUNE ACȚIUNI DE PROMOVARE ȘI PROTECȚIE A
DREPTURILOR OMULUI
PENTRU DECERNAREA PREMIULUI PENTRU DREPTURILE OMULUI 2021
CONTEXT
1.

Promovarea drepturilor omului este una dintre prioritățile majore ale Națiunilor Unite în
Moldova. Începând cu anul 2004, Echipa de Țară a Națiunilor Unite în Moldova (ENȚU) a acordat
în fiecare an premii pentru cea mai bună acțiune de promovare și protejare a drepturilor omului
pe ambele maluri ale râului Nistru, cu excepția anului 2020, care a fost marcat de o urgență în
sănătate publică - pandemia COVID-19 - care a afectat întreaga lume, toate sectoarele socioeconomice și modul nostru de lucru și de viață. Premiile sunt prezentate în cadrul Galei Premiilor
ONU pentru Drepturile Omului, organizată anual în preajma zilei de 10 decembrie, de Ziua
Internațională a Drepturilor Omului. Având în vedere că Gala Premiilor ONU pentru Drepturile
Omului nu a avut loc în anul 2020 din motivele menționate, Gala 2021 va acoperi doi ani: 2020 și
2021.

2.

Anul 2021 marchează a 20-a aniversare de la adoptarea Declarației și Programului de acțiune de
la Durban (DDPA) etc. Prin urmare, pe lângă cele două premii generale pentru realizări în diferite
domenii ale drepturilor omului, un premiu va fi dedicat promovării egalității, incluziunii,
nediscriminării și combaterii discursului de ură. Totodată, ONU consideră că eforturile depuse de
organizații/persoane în promovarea și protejarea drepturilor omului în contextul COVID-19
trebuie recunoscute. Acest lucru va fi recunoscut printr-un premiu dedicat eforturilor depuse de
organizații și persoane care au implementat inițiative care au contribuit la o mai bună respectare
și protecție a drepturilor omului în răspunsul/recuperarea lor la pandemia COVID-19.
DISPOZIȚII GENERALE

3.

Competiția este organizată de către Echipa de țară a Națiunilor Unite în Moldova (EȚNU) și constă
într-un proces de nominalizare/auto-nominalizare publică pentru a identifica cele mai bune
acțiuni de promovare și protecție a drepturilor civile, politice, economice, sociale și culturale,
inclusiv în contextul pandemiei COVID-19, dar și de promovare a egalității și nediscriminării.

4.

Se va organiza un proces public pentru a solicita propuneri de nominalizări sau auto-nominalizări
de pe ambele maluri ale râului Nistru. Membrii publicului sunt încurajați să ofere nominalizări
motivate și detaliate de persoane, organizații ale societății civile, jurnaliști, organizații media sau

alte organizații și instituții care, în opinia lor, au realizat recent contribuții autentice și remarcabile
de promovare și protecție a drepturilor omului și egalității în Moldova.
5.

În baza materialelor care au provenit din acest proces de consultare publică, precum și în baza
altor materiale disponibile, inclusiv obținute prin cercetări independente, premiile vor fi decise
după cum urmează.

6.

O Echipă Tehnică formată din 2 consultanți/te va fi angajată de EȚNU pentru a revizui materialele
primite prin intermediul procesului de consultare publică, precum și pentru a realiza cercetări
independente, elabora recomandări detaliate privind nominalizările pentru premii și pentru a
prezenta aceste recomandări Consiliului Independent de Premiere (a se vedea mai jos).

7.

Ca urmare a recomandărilor formulate de Echipa Tehnică, Consiliul Independent de Premiere va
decide asupra premiilor care urmează a fi decernate în baza materialelor pe care le consideră
potrivite pentru a adopta asemenea decizii și pentru a se înscrie cel mai potrivit în profilul
premiilor pentru anul respectiv, conform categoriilor indicative convenite. Membrii Consiliului
independent de Premiere, care sunt selectați printr-un proces condus de Coordonatorul Rezident
al ONU și de oficiul acestuia, participă în calitate de voluntari și sunt reprezentanți ai partenerilor
internaționali de dezvoltare, misiunilor diplomatice, organizațiilor societății civile și a Instituțiilor
Naționale de Drepturile Omului. Consiliul este format din 7 membri și deciziile se adoptă prin
consens.

8.

Membrii Echipei Tehnice și cei ai Consiliului Independent de Premiere urmează să-și
îndeplinească responsabilitățile în baza înțelegerii că toate drepturile omului sunt indivizibile și
interconectate. Experții tehnici și membrii Consiliului Independent de Premiere mai urmează să
declare orice conflict de interese formal sau informal și să se recuze de la orice decizii sau
recomandări în care poate exista sau poate fi perceput că există un conflict de interese.

9.

Consiliul de Premiere va nominaliza până la 4 (patru) premii. Categoriile indicative pentru
nominalizarea la premiere sunt:
➢ Premiul General pentru o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului pentru
anii 2020 și 2021 - premiul pentru promovarea generală a drepturilor omului la nivel
național (persoanele fizice și entitățile sunt eligibile pentru a fi nominalizate pentru
această categorie);
➢ Premiul pentru o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului la nivel local
pentru anii 2020 și 2021 - premiul pentru o acțiune remarcabilă în domeniul drepturilor
omului la nivelul comunității locale (persoanele fizice și entitățile sunt eligibile pentru a fi
nominalizate pentru această categorie);
➢ Premiul special pentru Realizări Remarcabile în domeniul drepturilor la sănătate,
educație, muncă și/sau protecție socială în contextul pandemiei COVID-19 în perioada
martie 2020 - 15 octombrie 2021 - premiul pentru cele mai bune acțiuni și inițiative de
promovare și respectare a drepturilor omului în contextul pandemiei COVID-19 (persoanele
fizice și entitățile sunt eligibile pentru acest premiu);
➢ Premiul special pentru grupuri/organizații pentru implicarea activă în promovarea
egalității și nediscriminării pentru anii 2020 și 2021 - premiul pentru acțiuni care au
contribuit în mod excepțional la promovarea egalității și nediscriminării, în special în
rândul grupurilor vulnerabile.

ELIGIBILITATE și NOMINALIZĂRI
10. Nominalizarea urmează să includă activitatea persoanei nominalizate/auto-nominalizate în
domeniul drepturilor omului în perioada de 15 octombrie 2019 - 15 octombrie 2021, cu excepția
Premiului pentru o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului în contextul pandemiei
COVID-19, care trebuie să acopere perioada de 7 martie 2020 - 15 octombrie 2021.
11. Acțiunile de o durată mai lungă, de asemenea, pot fi luate în considerație, dacă acestea au fost
realizate deplin în perioada de 15 octombrie 2019 - 15 octombrie 2021. Activitățile și materialele
eligibile ale persoanei nominalizate/auto-nominalizate care acoperă perioada indicată trebuie să
se refere la o realizare remarcabilă în domeniul drepturilor omului și să fi produs un impact
pozitiv semnificativ și durabil asupra drepturilor omului și/sau să fi demonstrat creativitate
unică, perseverență, implicare, diligență sau eroism în domeniul drepturilor omului, sau care
merită în orice alt mod recunoaștere pentru distincția vizând drepturile omului. Prin domenii
tematice se subînțeleg orice domenii ce țin de drepturile omului, conform celor expuse în
standardele internaționale relevante cu privire la drepturile omului.
12. Nominalizările/auto-nominalizările vor fi evaluate conform criteriilor, inclusiv următoarele:
➢

Impact asupra drepturilor omului;

➢

Inovație și creativitate;

➢

Dedicație și angajament;

➢

Curaj în abordarea temelor sau problemelor dificile;

➢

Comunicare și vizibilitate;

➢

Durabilitate;

➢

Profesionalism și conformare cu cele mai înalte standarde de etică.

Câștigătorii premiilor nu trebuie să întrunească în mod obligatoriu toate criteriile de mai sus!
13. Nominalizările/auto-nominalizările persoanelor sau entităților, mijloacele sau scopurile cărora
contravin drepturilor omului, democrației, principiilor integrității sau statului de drept nu sunt
eligibile pentru premiile date.
14. Candidații propuși trebuie să nu fi primit premiul ONU pentru drepturile omului în ultimii 5 ani.
15. Acțiunile pentru care entitatea este premiată urmează să nu fi fost implementate cu suportul sau
din fonduri ale entităților ONU.
16. Nominalizările/autonominalizările pot fi făcute de orice persoană sau entitate. Nominalizările
prezentate trebuie să includă următoarele informații în limbile română, engleză, rusă sau în altă
limbă minoritară în Republica Moldova:
1.
2.

Numele persoanei sau entității nominalizate, inclusiv informația de contact;
Numele persoanei sau entității nominalizante, inclusiv informația de contact;

3.
4.

Detalii cu privire la relația între persoana sau entitatea nominalizată și persoana sau
entitatea care face nominalizarea1;
Argumentarea detaliată de ce persoana, organizația sau entitatea nominalizată ar trebui să
obțină un premiu. Volumul indicat al argumentării detaliate este de 750-2000 cuvinte. La
formularea argumentării detaliate, se va ține cont de:
a. Explicarea într-un limbaj clar și efectiv de ce persoana sau entitatea nominalizată
trebuie să primească un premiu în domeniul drepturilor omului (oferind descrierea
efectivă relevantă a acțiunilor realizate de cel nominalizat care merită a fi premiat);
b.

5.

Reflectarea activității celui nominalizat în domeniul drepturilor omului în lumina
criteriilor de selectare (impactul asupra drepturilor omului, inovație și creativitate,
dedicație și angajament, curaj în abordarea unor teme sau probleme dificile,
comunicare și vizibilitate, durabilitate, profesionalism și conformare cu cele mai înalte
standarde de etică).

Menționarea categoriei (a se vedea punctul 9) în cadrul căreia ar trebui să fie luată în
considerare nominalizarea/auto-nominalizarea. Această categorizare poate fi modificată de
către Consiliul Independent de Premiere, dacă se consideră necesar.

17. Dacă este posibil și relevant, pot fi oferite și alte materiale relevante pentru susținerea
nominalizării. Astfel de materiale ar putea include dovezi care atestă rezultatele și impactul
acțiunii (publicații, fotografii, înregistrări video, înregistrări audio, materiale media, acorduri de
parteneriat, mărturii sau scrisori ale beneficiarilor etc.), precum și alte materiale relevante.
Nominalizările/auto-nominalizările pentru jurnaliști sau media trebuie să includă un exemplu
reprezentativ al activității realizate de cel nominalizat. De asemenea, sunt binevenite scrisori de
recomandare sau alte declarații ale terțelor părți, care confirmă meritele persoanei, organizației
sau entității pentru obținerea unui anumit premiu.
18. Persoanele și entitățile care depun nominalizările ar putea fi contactate și solicitate să ofere
informații suplimentare cu privire la nominalizarea depusă. De regulă, EȚNU nu restituie
materialele nominalizării.
PROCEDURI DE SELECTARE și CEREMONIA DE PREMIERE
19. Procesul de consultare publică, implicând și depunerea nominalizărilor din partea publicului,
este lansat începând cu 15 octombrie și are drept termen limită 15 noiembrie 2021.
20. Consiliul Independent de Premiere se va întruni pe parcursul lunii Noiembrie pentru a ajunge la
o decizie privind premiile spre decernare, însă nu mai târziu de 25 noiembrie. Consiliul
Independent de Premiere poate convoca consultanții tehnici pentru consultare și/sau solicitare
de informații ulterioare din partea acestora, cu scopul de a ajunge la decizii finale privind
persoanele sau entitățile care urmează să fie premiate.

1

Oferirea informației privind relația dintre entitatea nominalizată și cea care face nominalizarea este o cerință a
nominalizărilor pentru a asigura posibilitatea pentru Experții tehnici și Consiliul Independent de Premiere să evalueze
deplin toate aspectele nominalizărilor. In nici un caz, relația între cei nominalizați și cel ce nominalizează ar putea
duce la descalificare. Nominalizările sunt încurajate din partea tuturor indiferent de relația între nominant și cel/cea
ce nominalizează.

21. Nominalizările pot fi prezentate în format electronic prin completarea formularului online
Google: https://bit.ly/2YLPFzZ. Persoana nominalizată/auto-nominalizată la fel urmează să
expedieze un mesaj electronic de confirmare la adresa rco.moldova@un.org.
22. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în timpul Galei Premiilor ONU pentru Drepturile
Omului, care va avea loc în preajma zilei de 10 decembrie, de Ziua Internațională a Drepturilor
Omului.
23. Fiecare câștigător/oare de Premiu va primi un trofeu memorial cu numele său și desemnarea
ediției Premierii ONU în domeniul drepturilor omului. Organizatorii își rezervă dreptul de a
modifica tipul premiului.
FOLOSIREA MATERIALELOR NOMINALIZĂRILOR
24. În multe cazuri, EȚNU folosește materialele depuse pentru nominalizări în activitățile sale
ulterioare de promovare și în alte publicații. Persoanele care nominalizează/auto-nominalizate
sunt solicitate să indice dacă o asemenea utilizare nu este permisă. Nominalizările depuse
pentru concurs vor rămâne în arhiva ONU din Moldova.
25. Depunerea nominalizărilor pentru concurs implică acceptarea prezentului Regulament.
26. Organizatorii au dreptul de a anula, amâna sau modifica termenii și condițiile de desfășurare a
concursului.
Informații suplimentare cu privire la Premiul ONU pentru drepturilor omului pot fi obținute la
adresa: www.un.md

