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 Pentru a susţine personalul organizaţiei în implementarea 

proiectului, au fost selectați 10 voluntari, din rândurile 

studenților de la facultatea de Drept a Universității de Stat 

”A. Russo” din m. Bălți. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Au fost expediate 24 de scrisori oficiale către primăriile şi 

consiliile raionale din următoarele localități: 

 Sîngerei, Drochia, Făleşti, Floreşti, Donduşeni, Teleneşti, 

Glodeni, Rîşcani, Şoldăneşti, Soroca, Briceni, Edineț și mun. 

Bălți). 

 Au fost informați 15 para-juriști din raza de acțiune NORD,  

privind serviciile CAS Nord, cu scopul de a direcționa cazurile de 

încălcare a securității alimentare către CAS Nord. 

 

Proiect: Centrul de Asistență a Consumatorului Nord 
 

Perioada: 02.02.2016-31.12.2016 

Scopul: Sporirea și promovarea securității alimentare a consumatorilor din regiunea nord prin 

asistență și consiliere juridică în cadrul Centrului de Asistență a Consumatorilor pentru regiunea Nord 

(CAS Bălți). 

 

Susținut financiar de Fundaţiei Est – Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea 

politicilor în domeniul sanitar și fito-sanitar din Republica Moldova cu cele din Uniunea 

Europeană”, finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al 

Danemarcei. 
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 Au fost realizate 8 campanii de informare (Field Day) a 

consumatorilor, prin distribuirea materialului 

informativ despre securitatea alimentară, în orașele: 

Sîngerei, Florești, Drochia, Rîscani, Dondușeni, 

Soroca, Telenești și Bălți. 

 

 

 Pe tot parcursul proiectului au fost distribuite 

cetățenilor cel puțin 2000 de pliante informative. 

 Au fost informați 30 de agenți economici din mun. 

Bălți și 15 agenți economici din regiunile de Nord ale 

Moldovei cu privire la obligațiile acestora față de 

consumatori. 

 
 

 În data de 15 martie 2016, Clinica Juridică în parteneriat 

cu Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității 

de Stat ”A. Russo” din mun. Bălți a organizat o masă 

rotundă dedicată protecției drepturilor consumatorului, 

cu specific în siguranță și securitate alimentară. Masa 

Rotundă a întrunit la discuții și dezbateri profesori 

universitari, studenți, reprezentanți ai ONG-urilor și 

instituțiilor de sat în domeniu. În calitate de invitați 

speciali au fost reprezentanții Centrului de Sănătate 

Publică și a Agenției pentru Protecția Consumatorului. 
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Proiect: Respectarea drepturilor femeilor cu dizabilități, 

un prim pas spre preîntâmpinarea discriminării 

Susținut financiar de Fundația Soros-Moldova /Programul Egalitate și Participare Civică. 

Implementarea proiectului a avut loc în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și 

Apărarea Femeilor cu Dizabilități „ProFemei”.  

 
 

Perioada: 01.05.2016 - 30.11.2016 

 

Scopul: Identificarea nevoilor specifice ale femeilor cu dizabilități din Republica Moldova, 

inclusiv UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană, și aducerea acestora in atenția opiniei 

publice și a factorilor de decizie. 

 Au fost realizate 10 focus-

grupuri în regiunile de Nord, 

Centru, Sud, inclusiv regiunea 

transnistreană, în localitățile: 

Chișinău, Bălți, Comrat, 

Cahul, Tiraspol, Edineț și 

localitatea Brînzeni din 

raionul Edineț. 

 

 A avut loc atelierul de lucru 

”Abilitarea femeilor cu dizabilități 

în self-advocacy” , în mun. Chișinău, 

care a întrunit 15 participante în 

scopul de a acumula abilități practice 

de apărare a drepturilor și de 

promovare a nevoilor și necesităților 

persoanelor cu dizabilități. 
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 A fost elaborat studiul „Barierele și necesitățile 

femeilor cu dizabilități din Republica Moldova”, în 

baza rezultatelor discuțiilor și chestionării 

femeilor cu dizabilități de diferite categorii 

(locomotorii, auditive, psihoneurologice) și în 

baza relatărilor istoriilor de viață ale acestora. 

 

 A fost creată platforma de comunicare și informare pentru femeile cu dizabilități 

„ProFemei” (www.profemei.md), utilizată până în prezent pentru a facilita înțelegerea unor 

căi de apărare juridică în cazurile de încălcare ale drepturilor femeilor cu dizabilități și de a 

crea o comunitate de femei cu dizabilități informată și aptă de a acționa. 

 A fost realizată masa rotundă de 

prezentare a rezultatelor Studiului 

„Barierele și necesitățile femeilor cu 

dizabilități din Republica Moldova”, 

realizată în mun. Chișinău, care a întrunit 

reprezentanți din diverse sfere sociale care 

au tangențe și lucrează cu persoanele cu 

dizabilități și actori sociali implicați în 

promovarea și apărarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități din țară. 

 A avut loc conferința de presă, la care au 

fost prezentate rezultatele proiectului și 

constatările studiului. De asemenea, au fost 

lansate și recomandările de depășire a 

barierelor și problemelor cu care se 

confruntă femeile cu dizabilități din țară. 

http://www.profemei.md/
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Susținut financiar de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Proiect: Tinerii pentru Drepturile Omului 

Perioada: 01.04.2016 – 01.12.2016 

Scopul: Sporirea gradului de cunoaştere a drepturilor omului a tinerilor din regiunea de nord a 

Moldovei și promovarea educației non-formale și extra curriculare în instituțiile de învățământ 

școlar. 

 6 studenți ai Facultății de Drept și Științe 

Sociale a Universității de Stat „A. Russo”au 

fost instruiți în baza Curriculumului 

„Protecția Juridică a Drepturilor Omului”, 

elaborată pentru acest eveniment. 

 A fost elaborată broșura „Cunoaște-ți 

Drepturile”, cu informații utile privind 

drepturile tinerilor și organizațiile 

competente de a interveni în soluționarea 

diverselor probleme de ordin juridic. 

 Au fost realizate 6 seminare de instruire 

pentru elevii din clasele liceale din şcolile 

din regiunea de nord a Moldovei. Astfel, 

seminarele au avut loc în următoarele 

localități: s. Corlăteni, r. Rîșcani, Pelinia, r.  

r. Fălești, s.Cubolta, r. Sîngerei, s. 

Călinești, r. Fălești. 

Prin urmare, 147 de tineri/elevi ai claselor 

6-12 antrenați în discuții despre drepturile 

omului și informați despre instrumentele 

juridice de protecție a drepturilor 

încălcate. 
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Premierea studenților/voluntarilor pentru 

activism și implicare. Cei mai implicați 

studenți sunt și cei mai activi tineri, care 

participă în dezvoltarea comunitară și în 

dezvoltarea abilităților personale. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 Au fost efectuate 6 Campanii de 

informare „De la Mână la Mână”, în 6  

localităţi rurale, în care au avut  loc și 

seminarele informative pentru elevi. 

Astfel, 847 de tineri au fost informați 

prin distribuirea materialului informativ 

în stradă și discutând cu aceștia pe 

diverse subiecte legate de drepturile 

omului. 

 Au fost realizate 2 campanii de 

informare în aer liber Field Day în 

orașele Dondușeni și Telenești. 

 În data de 11 iulie 2016, Clinicii Juridice 

Universitare i-a fost atribuit statutul de 

instituție gazdă a activității de voluntariat a 

Republicii Moldova, prin eliberarea 

Certificatului (MD0000088).  

Acest statut  oferă dreptul legal de a implica 

voluntari și de a utiliza toate instrumentele 

de recunoaștere a activității voluntarilor, 

inclusiv de emitere a carnetelor de voluntar 

tipărite de Ministerul Tineretului și Sportului 

(MTS). 


