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Proiectul „Consolidarea capacităților OSC care
furnizează servicii juridice comunitare,

promovarea procesului de integrare europeană și
promovarea legii 2% și a altor mecanisme de

finanțare a OSC-urilor”

Perioada 1 august 2014 – 31 martie 2018

Susținut de către FHI 360 în cadrul programului Parteneriate
pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova (MPSCS),
 implementat de către FHI 360 și susținut financiar de Agenţia
SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)

PRINTRE OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE
PROIECTULUI SUNT:

1. Consolidarea capacității organizaționale a OSC - furnizorilor de
servicii juridice comunitare prin dezvoltarea sistemului unificat /
unic al standardelor de asistență juridică
Pentru a promova și a dezvolta comunitatea legală gratuită în
colaborare cu organele statale (instituții de stat și administrații
publice locale), CJU a desfășurat 3 ateliere de lucru în orașele
Telenești, Glodeni și Rîșcani la care au participat 62 de
participanți.



2. Consolidarea parteneriatelor cu  Consiliul Național de Asistență
Juridică Garantată de Stat, prin integrarea în sistem și oferirea de
expertiză, cooperare, asistență și consiliere pentru parajuriști.

Acest obiectiv a fost conceput pentru a promova serviciile gratuite
oferite de OSC și organele de stat precum Consiliul Național de
Asistență Juridică Garantată de Stat, reprezentat de 5 birouri
teritoriale (Bălți, Comrat, Cahul, Chișinău și Bender). Scopul
principal al colaborării cu Consiliul Național de Asistență Juridică
este integrarea furnizorilor de asistență juridică în sistemul
național de asistență juridică, ca subiect/partener de colaborare și
de informare a cetățenilor. Parteneriatul dintre OSC și CNAJGS
include referirea persoanelor care solicită asistență juridică
calificată. CJU a semnat cel de-al doilea acord de colaborare cu
CNAJGS la 10 aprilie 2015, pentru o perioadă de 3 ani.  
Potrivit statisticilor interne, peste 2.665 de cetățeni au aflat despre
sistemul de asistență juridică națională și beneficiile serviciilor
gratuite oferite de CNAJGS, prin intermediul Clinicii Juridice
Universitare. 

3. Menținerea și dezvoltarea serviciilor comunitare prin
asistență juridică gratuită cetățenilor în nordul țării.

Problema accesului cetățenilor la servicii juridice calificate și accesibile
persistă. Există mai multe cauze - sărăcia, lipsa de informații, lipsa
activismului civic care contribuie la încălcarea drepturilor omului și limitarea
accesului la justiție pentru categoriile defavorizate. În acest fel, CJU a
informat cât mai multe persoane defavorizate din nordul Moldovei despre
posibilitățile de asistență juridică și despre furnizorii de servicii publice
gratuite.



Clinica Juridică Universitară și-a propus să promoveze servicii juridice
gratuite și să contribuie la dezvoltarea serviciilor juridice comunitare în
localitățile rurale. Pentru a atinge acest obiectiv, CJU a efectuat 20 de
întâlniri publice cu 210 reprezentanți ai APL din nord și a locuitorilor din
mediul rural, informând oamenii despre serviciile juridice gratuite și
despre posibilitatea tuturor cetățenilor de a le primi de la furnizorii de
asistență juridică. De asemeni, personalul CJU a efectuat 20 de întâlniri
cu APL din localitățile din nord, pentru a promova Strategia de
dezvoltare a societății civile și serviciile comunității legale.  
De la începutul proiectului (august 2014 până în martie 2018), CJU a
oferit 5.646 de consultații juridice primare și a asistat 1896 de
persoane în întocmirea de cereri, petițiim demersuri către diverse
instituții de stat (inclusiv și instanțele de judecată). 
Beneficiarii CJU sunt categorii sociale dezavantajate din regiunea de
nord a țării, în special din localitățile rurale. Marea majoritate a
beneficiarilor sunt pensionarii, persoanele fără un loc de muncă stabil,
mamele tinere cu copii, migranții, familiile monoparentale. Ca de obicei,
femeile rămân a fi mai active în apărarea drepturilor lor, deoarece
drepturile lor sunt mai frecvent încălcate decât drepturile bărbaților
(concedieri ilegale, ne acordarea concediilor medicale legate de sarcină
și de îngrijirea copiilor minor ș.a.). 



4. Dezvoltarea capacităților OSC-urilor moldovenești în noi
mecanisme de finanțare, cum ar fi legea 2%, donații,
contractarea socială, antreprenoriatul social și altele și
promovarea acestor metode în rândul OSC-urilor și cetățenilor.

În cadrul acestui obiectiv, CJU a urmărit să crească capacitatea și
sustenabilitatea financiară a OSC-urilor locale, promovând legea 2%, ca
modalitate alternativă de sprijin din partea statului pentru OSC-uri.
Începând cu ianuarie 2017, OSC-urile au avut o mare posibilitate de a
primi fonduri suplimentare din impozitul pe venit al cetățenilor după un
an fiscal. Procedura de primire a fondurilor este complexă și implică
unele acțiuni și schimbări organizatorice, modificări sau adaptări ale
reglementărilor interne și ale politicilor OSC. CJU a informat și a asistat
OSC-urile să primească această finanțare pentru aplicarea
mecanismului. Pentru a informa un număr cît mai mare de beneficiari,
CJU a desfășurat o campanie de informare pentru a ajuta organizațiile
neguvernamentale să promoveze mecanismul de finanțare și să
încurajeze cetățenii să redirecționeze către OSC acele 2% din impozitul
pe venit.

De  la  lansarea  acestui
obiectiv ,  CJU  a  desfășurat
șapte  (7 )  campanii
informative  în  localități le
Sîngerei ,  Florești ,  Glodeni ,
Drochia  Edineț ,  Florești  și
Rîșcani ,  informând  peste  2
835  de  persoane  despre
redirecționarea  de  2%.



Campania „Europa pentru Tine”

Obiectivul principal al proiectului a fost creșterea nivelului de
înțelegere a valorilor democratice și ale Uniunii Europene (UE) ca
parte a obiectivului național de integrare europeană a Guvernului
Republicii Moldova și de informare a tinerilor cu privire la valorile
și oportunitățile de dezvoltare oferite de către UE

CJU a desfășurat
campania de sensibilizare

a integrării europene în
partea de nord a Moldovei

(orașul Bălți, Sîngerei,
Fălești, Florești, Rîșcani,

Glodeni, Drochia și
Telenești). Această
campanie a inclus 8

discuții publice cu 2.500
de locuitori din 8 orașe din
nordul țării (FloreȘti, Bălți,

Sîngerei, Glodeni,
Rîșcani, Drochia, Fălești și

Telenești) 



În cadrul acestui obiectiv, CJU a dezvoltat un Spot TV despre
mecanismul 2%, care a fost difuzat la 9 (nouă) posturi TV. CJU le-a
răspândit prin diferite rețele sociale, ajungând la peste 900.000 de
vizualizatori. Videoclipul a fost difuzat la televizor în aprilie - martie 2017
și în perioada 1-31 martie 2018. Numărul estimat de beneficiari indirecți,
sau persoane informate despre Legea 2% prin spot video este de
1.243.000 de persoane (în concordanță cu mediaplanul și statistica
posturilor TV).

De asemenea, CJU a desfășurat  nouă (9) ateliere de lucru în Bălți,
Fălești, Soroca, Sîngerei, Rîșcani, Florești, Telenești, Glodeni, Drochia,
cu implicarea a peste 80 de ONG din mediul rural.



De asemenea, au fost
realizate 8 Campanii de
informare (Field Days),
fiecare acoperind peste
10.000 de locuitori. Pentru a
informa cetățenii cu privire
la integrarea în UE și la
valorile europene, CJU a
produs și distribuit materiale
promoțional: 3.500 de
pliante, 1.800 de
autocolante (dimensiunea
A6) conținând informații
despre valorile UE, 3.000
de afișe / calendare, 30 de
tricouri cu logo-ul UE tipărit,
800 de baloane cu logo-ul
UE tipărit, 1.000 unități de
stilouri cu logo-uri de
donatori și organizație și
500 de carduri de vizită
pentru promovarea
serviciilor juridice
comunitare gratuite pentru
categoriile social-
vulnerabile. 



Discuțiile privind procesul de integrare în UE și valorile europene au
continuat în cadrul a 7 discuții în grup cu 141 de rezidenți din mediul
rural, în cooperare cu parajuriștii. Discuțiile au avut loc în regiunile
rurale - satele Dușmani și Fundurii Vechi, raionul Glodeni, satul
Călinești, raionul Fălești, satele Chiștelnita și Săratenii Vechi, raionul
Telenești și satele Chetrosu și Șuri, raionul Drochia. 

CJU a lucrat în școli pentru a explica valorile europene și elevilor.
Astfel, 425 de tineri și-au îmbunătățit cunoștințele la 13 sesiuni
informative în satele Bilicenii Vechi, Alexandruni și Mărinești, satele
din orașul Biruința, Sângerei, Corlăteni și Grinăuți, raionul Rîșcani,
satele Ilenuța, Glinjeni și Răutel, raionul Fălești, satul Cobani, Satul
Pelinia, raionul Drochia și Bălți. 



De asemenea, CJU a deschis
Centrul european de resurse
informaționale și continuă să
furnizeze informații despre
valorile UE, legislația UE,

expertiza Curții Europene în
problemele drepturilor omului și

altele pentru toți oamenii
interesați, studenți de la

universitate și alte școli locale,
informații în formarea lor zilnică.

De la începutul proiectului,
Centrul European de Resurse a

fost vizitat de 1 589 de tineri,
preponderent studenți de la

Universitatea de Stat din Balti și
liceele locale din mun. Bălți. 



 

Scopul proiectului este de a contribui la consolidarea capacităților organizațiilor

societății civile de a monitoriza respectarea drepturilor persoanelor reținute de

poliție, de a colecta/procesa date veridice și de a scrie rapoarte în baza acestora,

pentru a fi aduse la cunoștința societății, organizațiilor naționale și

internaționale în domeniul respectării drepturilor omului. 

 

 Proiectul „Monitorizarea respectării drepturilor
omului în procesul de reținere în cadrul a 3
Inspectorate de Poliție din Nordul Republicii

Moldova”

Perioada: septembrie 2016 – noiembrie 2017

Astfel, în cadrul proiectului au fost realizate următoarele
activități:

A fost realizată vizită de studiu în România la organizații
active în domeniul monitorizării drepturilor omului în locurile
de detenție și instituții ale justiției penale (poliție,

jandarmerie, procuratură) la organizația  Asociația pentru
Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki. 

Susținut financiar de către Fundația Soros - Moldova



La finisarea monitorizării a avut loc 

procesarea datelor colectate și elaborarea
raportului de monitorizare ;

P R O C E S A R E A  D A T E L O R

În data de 26 octombrie 2017 , a avut loc
evenimentul de lansare a raportului de
monitorizare în cadrul unei mese rotunde cu
invitați din diverse sfere precum : MAI/IGP ,

inspectorate de poliție din nordul țării ,
reprezentanți ai Oficiului Avocatului Poporului ,
organizații din domeniul apărării drepturilor
omului și mediul academic (sfera juridică).

P R E Z E N T A R E A  R A P O R T U L U I  D E
M O N I T O R I Z A R E

A avut loc trainingul de formare și consolidare a capacităților echipei
de monitori în ce privește monitorizarea activității poliției și a
respectării drepturilor persoanei reținute; 

Au fost realizate vizite de monitorizare în 4 inspectorate de poliție din
nordul țării. Astfel, urmărirea asigurării drepturilor persoanei reținute
(dreptul la informare, dreptul la apărare, dreptul la traducere și
interpretare, dreptul de contacta rudele, dreptul la asistență medicală,

dreptul de a nu fi supus torturii și relelor tratamente, dreptul la tăcere) a
fost efectuată pentru o perioadă de 5 luni consecutive. 
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CENTRUL DE ASISTENȚĂ A
CONSUMATORULUI NORD

Perioada: ianuarie 2017 - decembrie 2018

Scopul proiectului este de a spori și promova securittea alimentară a
consumatorilor din regiunea nord prin asistență și consiliere juridică în
cadrul Centrului de Asistență a Consumatorilor pentru regiunea Nord
(CAS Bălți)

Activitățile și realizările în acest proiect:

Au fost selectați 10 voluntari, din rândurile studenților de la facultatea
de Drept a Universității de Stat ”A. Russo” din m. Bălți și implicați în
activitățile proiectului. 

Prin urmare, cu ajutorul voluntarilor, au fost desfășurate 3 campanii
de informare a locuitorilor despre pagina web www.alegesanatos.md
și serviciile CAS NORD în or. Rîșcani, în or. Florești și în or. Glodeni.
Astfel, circa 1000 de persoane au primit informație cu privire la
drepturile sale de consumator și siguranța alimentelor. 

Susținut financiar de către Fundaţia Est – Europeană în cadrul
proiectului ” Promovarea siguranței alimentelor in Republica
Moldova”, finanțat de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor
Externe al Danemarcei



În data de 14 martie 2017, a
fost organizată masa rotundă
dedicată Zilei Mondiale a
Drepturilor Consumatorului cu
genericul „Siguranța alimentară
și securitatea produselor din
carne și semifabricatelor din
carne”. Evenimentul a întrunit
peste 48 de participanți, 
studenți și lectori universitari,
reprezentanți ai Agenției pentru
Protecția Consumatorului și ai
operatorilor alimentari. 

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului

De asemenea, CAS Nord a
informat 32 agenți economici din
or. Bălți și din alte localități din
nordul țării privind obligațiile
acestora față de consumatori. 

Au fost înregistrate 554 de
adresări la CAS Nord pentru
anul 2017, în urma cărora au
fost depistate 328 de încălcări.


