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Centrul de Resurse Juridice din Moldova 
Raport de activitate anual - 2011 

 
 
Activitatea CRJM în anul 2011 în special s-a axat pe promovarea organizației și fundraising pentru 
activităție planificate. Raportul include sumarul domeniilor de activitate, proiectelor implementate și 
bugetul administrat în 2011.  
 

Domenii de activitate și principalele realizări în 2011: 

Justiție: 

În anul 2011 activitatea CRJM în domeniul justiției s-a manifestat în special prin participarea în cadrul 
grupurilor de lucru la elaborarea Strategiei de reformare a sectorului justiției (SRSJ). SRSJ a fost 
aprobată de Parlament la 25 noiembrie 2013. 
 
CRJM, în mod individual sau în colaborare cu alți reprezentanți ai societății civile:  
- a formulat recomandări la proiectul programulului de activitate al Guvernului (10 ianuarie 2011);  
- a emis un apel public privind starea în justiție, solicitând Guvernului şi Parlamentului Republicii 

Moldova să lanseze procesul de reformare a justiției după o evaluare amplă a sistemului şi 
situației actuale, cu abținere de la abordări politizate şi care ar putea afecta principiile statului de 
drept;1 

- a reacționat de mai multe ori și a solicitat asigurarea transparenţei şi probităţii în procesul de 
alegere a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie;2 

- a exprimat îngrijorarea pentru eforturile reale de reformare a justiţiei şi a resurselor insuficiente 
alocate justiției pentru anul 2011;3  

- A reacționat la replicile publice din partea Curții Supreme de Justiție.4 
 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului: 

 
În ianuarie 2011 CRJM a elaborat o analiză care se referirea la activitatea Curții Europene pentru 
Drepturile Omului pentru anul 2010.5 În perioada următoare a fost elaborat propunerea de proiect 
cu referire la monitorizarea și evaluarea hotărârilor CtEDO în privința Moldovei. 6 

                                                           
1
 A se vedea Apelul privind starea justiției din 14.01.2011, disponibil pe http://crjm.org/news/view/207.  

2
 A se vedea apelurile publice privind asigurarea transparenţei şi probităţii în procesul de alegere a Preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie din 24.03.2011, disponibil pe http://crjm.org/news/view/210 și din 31.10.2011, disponibil pe 
http://crjm.org/news/view/212.  
3
 A se vedea Apelul public privind bugetul justiţiei în anul 2011 din 04.03.2011, disponibil pe 

http://crjm.org/news/view/209.  
4
 A se vedea Apelul public către Curtea Supremă de Justiţie cu privire la replicile publice din 18 octombrie 2011, disponibil 

pe http://crjm.org/news/view/211.  
5

 A se vedea Raportul Curții Europene a Drepturilor Omului pentru anul 2010 din 28.01.2011, disponibil pe 
http://crjm.org/news/view/208.  
6
 Mai multe detalii a se vedea la http://crjm.org/categories/view/137.  
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http://crjm.org/categories/view/137


2 

 

 

Tratatele internaționale și drepturile omului 

În februarie 2011 CRJM, împreună cu alte organizații locale și Centre for Civil and Political Rights, a 
depus raport de monitorizare (follow up to concluding observations) a implementării recomandărilor 
Comitetului pentru Drepturile Omului al ONU, prezentând opinia ONG-urilor cu privire la progresul 
realizat de Guvern.  
 
CRJM, în cooperare cu alte persoane individuale și organizații, a elaborat un șir de recomandări 
pentru îmbunătățirea proiectului de lege cu privire la prevenirea și combaterea discriminării7 și a 
întreprins un șir de acțiuni de advocacy pentru promovarea proiectului de lege.8  

 

Reprezentanții CRJM au fost implicați în elaborarea rapoartelor alternative privind drepturile omului 
și reforma justiției către instituțiile internaționale relevante. CRJM a contribuit la (i) elaborarea 
raportului de progres al Politicii Europene de Vecinătate prezentate la UE în decembrie 2010, (ii) 
informarea cu privire la reforma sectorului justiției, anti-discriminare și de prevenire a relelor 
tratamente în cadrul dialogului UE - Republica Moldova în domeniul drepturilor omului din 2011 și 
2012, și (iii) elaborarea raportului alternativ către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în cadrul 
Evaluării Periodice Universale a Republicii Moldova din 2012.  
 
Rapoartele, recomandările, apelurile publice și avizele menționate în raport pot fi accesate pe pagina 
web a CRJM (www.crjm.org) sau solicitate de la angajații CRJM. 
 

Proiecte implementate în anul 2011 
Mai jos sunt menționate sumar proiectele implementate de CRJM în anul 2011, aflate la diferite 
etape de implementare:  

 
1. Explorarea lecţiilor învăţate din Georgia şi noile state membre ale UE în contextul 

reformelor în justiţie începute în R. Moldova 
Activități: (i) Vizita de studiu în Georgia pentru a oferi experților din Moldova posibilitatea de 
a face cunoștință cu practica partenerilor din Georgia în procesul de reformare a justiției și a 
se familiariza cu specificul mecanismelor aplicate și a instrumentelor pentru implementarea 
acesteia. (ii) Organizarea unei vizite de studiu în Moldova a experților din Georgia și noile 
state membre ale UE pentru a evalua starea curentă în implementarea și provocările 
reformei în justiție.  
Perioada de implementare: 30 mai – 1 octombrie 2011 
Finanțator: Fundația Soros-Moldova și OSI în parteneriat cu ABA-ROLI și oficiul Consiliului 
Europei în Chișinău 
 

2. Evaluarea Finală a reformei sistemului de justiție juvenilă în Republica Moldova  
Activități: (i) Elaborarea metodologiei studiului; (ii) Colectarea datelor și intervievare; (iii) 
Elaborarea raportului de evaluare finală a proiectelor UNICEF în domeniul justiției juvenile în 
Republica Moldova pentru perioada 2008 – 2011. 
Perioada de implementare: 2011 - 2012 
Finanțator: UNICEF Moldova și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare Internațională (SIDA). 
 

                                                           
7
 Spre exemplu, Recomandările Ministerului Justiției din 24 octombrie 2011.  

8 
Spre exemplu, briefing-ul Discriminatory attitudes, impact on society and negative consequences from the Human Rights 

Perspective, transmis la 24 martie 2013 pentru Dialogul UE-Moldova pe drepturile omului.  

http://www.crjm.org/
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3. Atlasul Torturii: Monitorizarea şi prevenirea torturii la nivel mondial în baza activităţii 
Raportorului Special al ONU 
Activități: (i) Elaborarea raportului de monitorizare a implementării recomandărilor 
formulate de raportorul ONU împotriva torturii în urma vizitei din 2011; (ii) Elaborarea 
modificărilor la Codul Penal al Republicii Moldova referitor la interzicerea şi combaterea 
torturii şi altor rele tratamente; (iii) Elaborarea propunerilor la elaborarea proiectului de lege 
privind avocatul parlamentar (ombudsman) și activitatea Mecanismului Național de 
Prevenire a Torturii (iv) Elaborarea recomandărilor cu privire la consolidarea cadrului 
instituţional de investigare şi urmărire penală a alegaţiilor de tortură şi rele tratamente; (v) 
Contribuție la elaborarea unui Ghid pentru procurori la investigarea torturii și relelor 
tratamente.  
Perioada de implementare: Noiembrie 2011 – Mai 2013 
Finanțator: Ludwig Boltzmann - Institute of Human Rights 
 

4. Promovarea executării efective a hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului de 
către Moldova  
Activități: (i) Elaborarea metodologiei studiului; (ii) Colectarea datelor, intervievare și 
colaborarea cu mass-media; (iii) Elaborarea studiului „Executarea hotărârilor Curţii Europene 
a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, 1997-2012”. 
Perioada de implementare: Iunie 2011 – Decembrie 2012 
Finanțator: Institutul pentru o Societate Deschisă (Open Society Institute) 
 

5. Suport organizaţiilor societăţii civile pentru elaborarea raportului alternativ pentru Pactul 
Internaţional pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale 
Activităţi: (i) Organizarea şi desfăşurarea unei mese rotunde referitor la conţinutul şi 
mecanismele Pactului Internaţional pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale; (ii) 
Comunicarea cu ONG-urile pentru compilarea proiectului de raport alternativ; (iii)Depunerea 
şi susţinerea raportului alternativ elaborat de ONG-uri la sesiunea 46 a ECOSOC.  
Perioada de implementare: 1 – 31 martie 2011 
Finanţator: PNUD Moldova  

 

Bugetul administrat în 2011 
 

Indicatori Note  

Total în MDL Total în USD 

Sold iniţial la 01.01.2011  0 0 

    

Total Venituri:   853 194,23 73 606,03 

Donaţii:  852 744,23 73 568,03 

Fundaţia Soros – Moldova – grant Nr. 13494   1 124 307,70 11 000,00 

Proiect UNICEF, Nr. SSA/MOLA/2011/ 

000004444-0 

 

2 86 966,00 7 367,50 

Proiect Institute of Human Rights  

„Atlas of Torture” 

3 

55 925,53 4 692,53 

Proiect OSI-ZUG Nr.2253 4 579 755,00 50 000,00 

Proiect U.N.D.P Moldova 5 5 790,00 508,00 
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Alte venituri: cotizații  450,00 38,00 

Cheltuieli pe proiecte  592 441,72 51 349,19 

Fundaţia Soros – Moldova – grant Nr. 13494   1 124 307,70 11 000,00 

Proiect UNICEF, Nr. SSA/MOLA/2011/ 2 50 802,97 4 280,70 

Proiect Institute of Human Rights  

„Atlas of Turture” 

 

3 

 

43 336,11 

 

3 804,36 

Proiect OSI-ZUG Nr.2253 4 367 532,81 31 756,13 

Proiect U.N.D.P Moldova 5 5 790,00 508,00 

Diferenţa de curs valutar  672,13   

Rezultatul financiar pe proiecte   260 752,51 22 256,84 

Fundaţia Soros – Moldova – grant Nr. 13494   1 0,00 0,00 

Proiect UNICEF, Nr. SSA/MOLA/2011/ 2 36 163,03 3 086,80 

Proiect Institute of Human Rights  

„Atlas of Turture” 

 

3 

 

10 405,25 

 

888,17 

Proiect OSI-ZUG Nr.2253 4 213 734,23 18 243,87 

Proiect U.N.D.P Moldova 5 0,00 0,00 

Cotizaţii de membru  450,00 38,00 

 


