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Proiect: “Dreptul în acțiune pentru locuitorii regiunilor rurale din nordul Moldovei”, finanţat de
către Rule of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP), din fondurile USAID.
Perioada: 17 decembrie 2012 – 31 decembrie 2015
Scopul:
1. Sporirea protecției drepturilor omului a persoanelor socialmente vulnerabile din mediul rural
din localitățile de nord al Republicii Moldova prin educația juridică
2. Diminuarea problemelor juridice stringente la nivel regional / local și creșterea democratizării
societății la nivel național.
Obiective:
1. Creșterea nivelului de cunoștințe juridice pentru 4250 de locuitori din mediul rural și 750 de
tineri din 12 regiuni nordice (Bălți, Sîngerei, Drochia, Fălești, Florești, Soroca, Glodeni, Rîșcani,
Briceni, Ocnița, Șoldănești, Telenești),
2. Crearea unui mecanism ce va contribui la informarea și educarea juridică a persoanelor din
regiunile rurale

Activitățile propuse și realizate:
1. Organizarea lecțiilor /
discuțiilor publice în regiunea
de nord al Republicii Moldova.
2. Organizarea consultațiilor
juridice gratuite pentru
locuitorii rurali din nordul
Moldovei.
3. Campanii de informare a
populației privind drepturile
omului în regiunea de nord al
Republicii Moldova.
4. Elaborarea ”Ghidului
metodologic de organizare a
campaniilor juridice
informative”
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Au fost realizate 8 Lecții/discuții publice în localitățile din
nordul Moldovei.
162 de participanți la lecțiile/discuțiile publice au fost
informați în diverse domenii ale dreptului privat, cum ar fi:
dreptul muncii, dreptul succesoral (moștenirea), ajutorul social,
arenda în agricultură, dreptul familiei, violența în familie ș.a.

72 de persoane au primit asistență
juridică primară
La finalizarea fiecărei lecții/discuții
publice, orice persoană care nu avea
posibilitatea de a se adresa unui
jurist/avocat plătit, a avut ocazia să
beneficieze

de

asistență

juridică

gratuită.

Au fost realizate 10 campanii
juridice informative
2735 de persoane au primit
materiale informative privind
drepturile cetăţeanului,
metodele de apărare juridică a
drepturilor încălcate, organe de
stat, instituții, abilitate în
soluţionarea problemelor
juridice.

Au fost realizate 3 campanii în aer
liber (Field day)
La invitația Rule of Law Institutional
Strengthening Program (ROLISP), Clinica
Juridică a participat alături de alte programe
finanțate de United States Agency for
International Development (USAID) la
evenimentele Field Day din orașele Taraclia,
Fălești și Strășeni. Astfel, în cadrul acestor
evenimente, locuitorii și oaspeții orașelor au
fost informați despre reforma în justiție și
mecanismele care vin în ajutorul cetățeanului
pentru apărarea drepturilor sale.
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fost elaborat ”Ghidul metodologic de
organizare a campaniilor juridice informative”.
Acest ghid oferă organizaţiilor neguvernamentale
(ONG-urilor) informaţii şi sugestii privind
organizarea şi realizarea campaniilor de informare
în baza unor exemple reale şi nu are intenţia de a fi
o sursă exhaustivă. Sugestiile incluse în acest
material reprezintă niște bune practici care pot fi
adaptate la necesităţile şi obiectivele fiecărei
organizaţii în parte, și nu un set de reguli care
trebuie respectate cu stricteţe.
A

De asemenea, ghidul poate fi descărcat de
pe pagina web a Clinicii Juridice
Universitare www.clinicajuridica.md.

Proiect: „Fortificarea OSC-urilor prestatoare de servicii Juridice comunitare
şi promovarea procesului integrării Europene” finanţat de către Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internaţională (USAID), în cadrul
programului Parteneriate pentru Societate Civilă Durabilă în Moldova,
implementat de FHI 360.
Perioada de implementare: 1august 2014 – 31 iulie 2017

Scopul: Consolidarea organizaţiilor societăţii civile prestatoare de servicii
juridice comunitare, astfel încât acestea să devină structuri fortificate ce vor
utiliza standarde unice de acordare a asistenţei juridice primare și sporirea
nivelului de cunoștință a populației privind beneficiile integrării Europene a
Republicii Moldova.
Obiective:
1. Fortificarea sectorului OSC-urilor prestatoare de servicii juridice
gratuite (de urgenţă) prin elaborarea şi implementarea unor Standarde
Minime de asistenţă juridică primară pentru OSC-urile de profil;
2. Consolidarea parteneriatului cu sistemul de asistenţă juridică garantată
de stat/Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat,
prin integrarea în acest sistem şi oferire de
expertiză/asistenţă/consultanţă parajuriştilor;
3. Extinderea serviciilor organizaţiei în cât mai multe localităţi rurale din
nordul Moldovei, prin sporirea numărului de colaborări cu
Administraţiile Publice Locale de toate nivelele din raioanele de Nord ale
Moldovei.
4. Sporirea nivelului de înțelegere a oamenilor privind valorilor Europene
și democratice ce fac parte integrantă a obiectivului Guvernului
Republicii Moldova privind integrarea în Uniunea Europeană.
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În cadrul acestui
proiect CJU a
realizat următoarele
activități:
1. Discuții
informative în școli
despre valorile și
principiile UE;
2. Alte acțiuni de
promovare a
valorilor Europene
și beneficiilor
integrării Moldovei
în UE;
3. Activități de
promovare și
sporire a nivelului
serviciilor
comunitare de
asistenţă juridică.

Discuții informative în școli despre
valorile și principiile UE

Clinica Juridică Universitară a desfășurat 12 discuții
informative în școlile din regiunile rurale din nordul
țării. Aceste discuții au implicat tinerii cu vârste între
15-19 ani. În cadrul acestor vizite s-a discutat despre
valorile și principiile UE cât și despre beneficiile
integrării Moldovei în UE.
În total, au fost implicați 366 tineri liceeni.
Rezultatele acestor activități sunt următoarele:
12 voluntari au fost implicați în procesul de organizare
și de realizare a discuțiilor informative în școli despre
valorile și principiile UE;
12 școli din regiunile rurale au fost vizitate;
366 de tineri au fost informați despre valorile și
principiile UE.

Discuțiile informative cu tinerii au fost
derulate în liceele și școlile din
următoarele localități
1. s. Bilicenii Vechi, r-nul Sângerei
2. s. Corlăteni, r-nul Rîșcani
3. s. Ilenuța, r-nul Fălești
4. s. Elizaveta, mun. Bălți
5. s. Mărinești, r-nul Sîngerei
6. s. Grinăuți r-nul Rîșcani
7. or. Biruința, r-nul Sîngerei
8. s. Pelinia, r-nul Drochia
9. s. Cobani, r-nul Glodeni
10. s. Alexandreni, r-nul Sîngerei
11. s. Glinjeni, r-nul Fălești
12. s. Rauțel, r-nul Fălești

Alte acțiuni de promovare ale valorilor Europene și beneficiilor
integrării Moldovei în UE
1. În data de 9 iunie 2015, echipa Clinicii Juridice Universitare a realizat
o acțiune de promovare a valorilor europene ”EUROPA PENTRU TINE”
în centrul mun. Bălți. Acțiunea a fost desfășurată cu prilejul unui concert
în aer liber cu genericul ”Patrimoniul European”, organizată în Piața
”Vasile Alecsandri” din Bălți, care a adunat mai bine de 1000 de
locuitori și oaspeți ai orașului.
2. În data de 11 septembrie 2015 CJU a participat la Târgul ONG-urilor
organizate de către FHI 360 în mun. Bălți. Reprezentanții CJU au
informat 500 de cetățeni despre serviciile juridice gratuite care sunt
prestate de Clinica Juridică Universitară și beneficiile integrării
Europene a Republicii Moldova. De asemenea, 8 cetățeni au beneficiat
de consultații juridice în timpul evenimentului.
3. Amplasare de Bannere
În data de 28 noiembrie 2014, în mun. Bălți au fost amplasate 5 bannere
cu informații privind beneficiile Integrării Europene. 2 dintre acestea au
fost afișate până în data de 30 iunie 2015.
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Activități de promovare și sporire a nivelului serviciilor comunitare de
asistenţă juridică
Clinica Juridică Universitară a organizat 3 mese rotunde
cu tema „Dezvoltarea serviciilor comunitare de
asistenţă juridică”. La evenimente au fost invitați
reprezentanți ai APL-urilor din localitățile din nordul
Moldovei. Scopul acestui eveniment a fost de a promova
serviciile juridice comunitare pentru a spori accesul la
justiție a locuitorilor rurali și păturilor socialmentevulnerabile și de a stabili relații de colaborare între
reprezentanții APL-urilor din localitățile rurale din
nordul Moldovei și OSC-urile prestatoare de servicii
juridice.
Mesele rotunde au fost realizate în următoarele localități:
1. 30.05.2015, mun. Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” – au participat 21 de persoane
2. 07.08.2015 – or. Glodeni, r-nul Glodeni – au participat 17 de persoane
3. 09.09.2015 – or. Rîșcani r-nul Rîșcani – au participat 25 de persoane
În data de 21 mai 2015, CJU a semnat un acord de colaborare cu Centrul de Tineret „Dacia” din or. Soroca.
Scopul acestui acord este de a contribui la dezvoltarea serviciilor juridice comunitare destinate tinerilor
De asemenea, în data de 2 noiembrie 2015, Clinica
Juridică Universitară a semnat un acord de
colaborare cu Î.S. ”CASDASTRU”, filiala Bălți. Prin
acest acord a fost coordonat un mecanism de
redresare a beneficiarilor către Clinica Juridică
Universitară, în cazul în care este necesară
intervenția unui jurist calificat. Clinica Juridică
Universitară, la rândul său, s-a obligat să contribui
cu materiale informative cu specific juridic
comprehensiv pentru cetățeni în ajutorul
colaboratorilor Î.S. „CADASATRU”, filiala Bălți.
În anul 2015, în carul proiectului „Fortificarea OSC-urilor prestatoare de servicii Juridice comunitare şi
promovarea procesului integrării Europene” numărul de beneficiari a fost următorul:
1. 12 voluntari (6 fete și 6 băieți) din cadrul facultății de Drept și Științe Sociale au fost implicați în realizarea
activităților prevăzute de proiect;
2. 154 de rezidenți ai regiunilor rurale au participat la discuțiile panel unde au fost informați despre serviciile
juridice gratuite și Strategia de Dezvoltare a Societății Civile;
3. 1319 cetățeni au fost implicați în discuțiile cu privire la valorile Uniunii Europene și au fost informați cu privire
la perspectivele și beneficiile integrării Moldovei în Uniunea Europeană;
4. 603 persoane au fost informate cu privire la asistența juridică garantată de stat și 80 dintre aceștia au fost
redresați către Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat pentru
a putea fi reprezentați în instanță de către un avocat;
5. 329 de studenți au beneficiat de serviciile Centrului de resurse informative pro-europene;
6. 5050 de materiale informative au fost distribuite către beneficiarii CJU;
7. 127 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din regiunile rurale de nordul ale Moldovei/ Direcția de
Asistență Socială și Protecție a Familiei /autorități de stat / au fost informate cu privire la serviciile juridice
comunitare și necesitatea de dezvoltare a acestor servicii.
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Proiect: “Sporirea securității alimentare a consumatorilor din regiunea de nord” finanțat din
fondurile Fundației Est-Europene în cadrul proiectului”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar
ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi
cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și
Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Perioada de implementare: 01 aprilie 2015 – 30 septembrie 2015
Scopul:

1. Educarea și informarea cetățenilor (inclusiv și din regiunile rurale) din 12 raioane de nord ale
țării privind drepturile de consumator de produse alimentare.
2. Informarea producătorilor/distribuitorilor și vânzătorilor de produse alimentare despre
obligațiunile acestora privind securitatea alimentară și față de consumatori.
Obiective:

1. creşterea capacităţii decizionale a consumatorului prin educarea şi informarea acestuia în
domeniul dreptului consumatorilor și securității alimentare;
2. eficientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor cauzate
de servicii şi produse defectuoase, prin monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor
consumatorilor încălcate și redresarea acestora către CASC Bălți;
3. scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori, prin informarea adecvată și
eficientă a producătorilor/distribuitorilor și vânzătorilor de produse alimentare despre
obligațiunile acestora privind securitatea alimentară și față de consumatori.

În cadrul proiectului “Sporirea securității alimentare a consumatorilor din regiunea de nord” CJU
a realizat următoarele activități:
1.
2.
3.
4.

Selectarea voluntarilor și instruirea acestora
Elaborarea broșurii „Drepturilor consumatorului”
Derularea campaniilor de informare în regiunile de nord ale țării
Asistenţa consumatorilor din regiunile rurale de nord

Selectarea voluntarilor și instruirea acestora
În luna aprilie, CJU a selectat 12 voluntari, doritori de a
se implica în proiectul “Sporirea securității alimentare
a consumatorilor din regiunea de nord”. Aceștia au fost
invitați la trainingul de instruire pentru voluntari care
a avut loc în data de 30 aprilie 2015. La această
instruire, au fost invitați, în calitate de formatori, Graur
Eugen, reprezentant al Centrului de Asistență a
Consumatorilor Bălți (CAS-Bălți în anul 2015) și Dănoi
Ion, doctor, lector universitar (titular al cursului
”Dreptul consumatorului”) din cadrul Facultății de
Drept și Științe Sociale a Universității de Stat ”A.
Russo” din Bălți.
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Trainingul s-a dovedit a fi unul destul de intens,
cu utilizarea de metode interactive de instruire.
La trening au participat 16 persoane dintre care:
12 voluntari, 2 moderatori și 2 reprezentanți ai
echipei de proiect

Elaborarea broșurii „Drepturilor consumatorului”
Întru sporirea înțelegerii procesului de apărare a drepturilor
consumatorilor și a serviciilor prestate de CAS Bălți, a fost elaborată
broșura a „Drepturilor consumatorului”. Această broșură a servit reper
unul dintre repere informative folosite în cadrul campaniilor informative.
Derularea campaniilor de informare în regiunile de nord ale țării
Pentru a atinge scopul proiectului şi de a realiza obiectivele acestuia au fost desfăşurate o serie de
acțiuni informative în aer liber și în cadrul unor discuții privind drepturile consumatorilor şi
metodele de apărare a acestora.
Campaniile de
componente:

informare

au

întrunit

4

1. Discuții panel în licee/școli profesionale
cu tinerii și cadrele didactice
Au fost realizate 30 de discuții panel
„Drepturile consumatorului și siguranța
alimentară” în următoarele localități:

1) s. Cobani, r. Glodeni;
2) s. Aluniș, r. Rîșcani
3) s. Alexăndreni, r. Sîngerei;
4) or. Biruința, r. Sîngerei;
5) or. Biruința, r. Sîngerei;
6) s. Glinjeni, r. Fălești;
7) or. Soroca
8) s. Răuțel, r. Fălești;
9) mun. Bălţi (3 școli)
10) s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngeri
11) s. Chișcăreni, r-nul Sîngerei
12) s. Mărinești, r-nul Sîngerei
13) s. Sîngereii Noi, r-nul Sîngerei
14) s. Rădoaia, r-nul Sîngerei
15) s. Izvoare, r-nul Sîngerei
16) s. Drăgănești, r-nul Sîngerei
17) s. Corlăteni, r-nul Rîșcani
18) s. Recea, r-nul Rîșcani
19) s. Răcăria, r-nul Rîșcani
20) s. Mărăndeni, r-nul Fălești
21) Or. Rîșcani,r-nul Rîșcani
22) s. Pelinia, r-nul Drochia
23) s. Sofia, r-nul Drochia
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24) s. Șuri, r-nul Drochia
25) s. Chetrosu, r-nul Drochia
26) s. Hăsnășenii Noi, r-nul Drochia

27) s. Hiliuți, r-nul Rîșcani
28) s. Pîrlița, r-nul Fălești
În total au fost realizate 30 de discuții panel cu
tinerii din diverse localități rurale la care au
participat 553 de persoane cu vârstele
cuprinse între 14-22 de ani.

2. Campania de informare în aer liber
(FIELD DAY)
În perioada de implementare a
proiectului au fost realizate 3 campania
de informare în aer liber (FIELD DAY).
Acestea au avut loc în orașele Sîngerei,
Bălți și Drochia. În cadrul acestor
evenimente, voluntarii CJU au informat
locuitorii oraşelor vizitate şi oaspeţii
acestora despre siguranța alimentelor,
drepturile consumatorilor și serviciile
prestate de către Centrul de Asistență a
Consumatorilor Bălți, care deservește
partea de Nord a Moldovei. În total,
materiale informative au primit în jur de
2300 de persoane.

3. Distribuirea informației către operatorii economici
Distribuirea informației către antreprenori relevanți, agențiile de stat din domeniu și reprezentanți ai
media privind asigurarea siguranței alimentare a avut loc în magazinele, supermarketurile și piețele
de comercializare agroalimentare din localitățile de nord ale Moldovei. În total au fost informați 30
operatori alimentari ce prestează servicii de vânzare/comercializare a produselor alimentare.

4. Activități de screening
Proiectul “Sporirea securității alimentare
a consumatorilor din regiunea de nord” a
prevăzut realizarea activităților de
screening (monitorizarea respectării
drepturilor consumatorilor și siguranței
alimentelor) în locurile în care se
comercializau produse alimentare. În
total au fost efectuate 19 activități de
screening și în 15 cazuri s-au depistat
încălcări ale drepturilor consumatorului
și/sau siguranței alimentelor.

Asistenţa consumatorilor din regiunile rurale de nord
După lansarea proiectului Clinica Juridică Universitară a început recepționarea apelurilor telefonice
pe subiectele de protecție a drepturilor consumatorului și securității alimentare. Astfel, în perioada
de implementare a proiectului au fost recepționate 52 de apeluri telefonice pe diverse subiecte în
domeniul drepturilor consumatorului și siguranței alimentelor.
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Proiect: “Îmbunătățirea rolului avocaților publici în sectorul justiției”,
finanțat din fondurile Departamentul de Stat al SUA.
Perioada de implementare: 01 mai 2015 – 31 octombrie 2015
Scopul: Consolidarea rolului avocaților publici în procesul de implementare a Strategiei de
reformă a sectorului justiției.
Obiective:
1. Uniformizarea practicii privind constatarea deficienților din sistemul de justiție al
Republicii Moldova ce au tangență cu dreptul la apărare;
2. Combaterea izolării avocaților publici din regiunile țării;
3. Diminuarea divergențelor în acordarea asistenței juridice garantate de stat de către
avocații din regiune și cei din mun. Chișinău.

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea rolului avocaților publici în sectorul justiției”, finanțat din
fondurile Departamentul de Stat al SUA. CJU, în colaborare cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică
Garantată de Stat a realizat un seminar de instruire pentru toți avocații publici din sistemul de asistență
juridică garantată de stat.

Ca urmare a acestei instruiri s-au obținut următoarele rezultate:

1. Perfecționarea cadrului legal privind activitatea avocaților publici;
2. Stabilirea unei practici uniforme de întocmire şi prezentare a notelor informative privind
deficienţele în justiţie ce au tangenţă cu dreptul la apărare.

În cadrul proiectului au fost instruiți 16 avocați publici și 9 reprezentanți din sistemul de
asistență juridică garantată de stat.
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Proiect: ”Testarea instrumentelor de monitorizare a respectării drepturilor
persoanelor reținute și aflate în custodia Inspectoratului de Poliție Bălți”,
susținut financiar de către Fundația Soros Moldova.
Perioada: 1 iulie -31 decembrie 2015
Scopul: Testarea Ghidului Practic de Monitorizare a Respectării Drepturilor Persoanei
Reţinute elaborat în cadrul Programului de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova şi lansat în
martie 2015
Obiective:
1. Determinarea aplicabilităţii instrumentelor de monitorizare propuse şi îmbunătăţirea
lor în rezultatul testării în cadrul Inspectoratului de Poliţie din mun. Bălţi
2. Îmbunătăţirea cunoştinţelor practice ale studenţilor Facultăţii de Drept a Universităţii
de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi în domeniul drepturilor procesuale ale persoanelor
reţinute prin implicarea lor în activităţi de monitorizare.

Activităţi realizate:
1. Au fost contractați 2 monitori - avocaţi specializaţi în domeniul penal care au avut în ”tutelă”
câte 2 voluntari, studenţi de la Facultatea de Drept de la Universitatea de Stat din Bălţi ”Alecu
Russo”.
2. A fost contractat şi un expert (avocat) pe cauze penale, care a elaborat Raportul (final) de
aplicabilitate a instrumentelor de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor
reţinute în baza datelor colectate de către monitori şi voluntari în procesul de testare a
instrumentelor de monitorizare în cadrul Inspectoratului de Poliţie Bălţi.
3. A fost organizat training de instruire şi informare a monitorilor şi voluntarilor implicaţi
în implementarea proiectului.
La training au participat 10 persoane: 2 monitori, 4 voluntari, trainerul, expertul şi 2 persoane
din echipa de implementare. În calitate de trainer, a fost invitat Dl Tudor Osoianu, conf. univ.
la Academia ”Ştefan cel Mare”, care deţine experienţă relevantă în monitorizarea
Inspectoratului de Poliţie Chişinău, realizată în anul 2014 cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova.
Monitorii împreună cu voluntarii, au fost instruiți în tehnicile de aplicare a instrumentelor de
monitorizare, propuse în Ghidul Practic de Monitorizare, si anume:
 discuţia cu ofiţerul de urmărire penală; cu persoana reţinută (dacă este posibil);
 intervievarea la ieşirea din inspectorat, imediat după eliberare din detenţia poliţiei;
 intervievarea rudelor;
 intervievarea persoanelor care au venit la inspectorat pentru alte audieri, interviuri;
 intervievarea personalului medical;
 examinarea celulelor de detenţie, înregistrarea timpului de intrare şi ieşire a
persoanelor chemate la inspectorat
 verificarea registrelor de intrare şi ieşire.
4. A avut loc procesul propriu-zis de testare a instrumentelor de monitorizare disponibile şi
prezentate în Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor reţinute în
Inspectoratul de Poliţie Bălţi.
5. Ultima activitate din cadrul acestui proiect, a fost lansarea “Raportului de testare a
instrumentelor de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute”. Acest

raport poate fi descărcat de pe situl www.clinicajuridica.md.
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