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Onorați stakeholderi, anul 2021 a fost unul plin de provocări și încercări în condiția

pandemiei COVID 19. Asociația noastră a făcut tot posibilul ca să putem garanta accesul

la justiție pentru toate categoriile de oameni.

Ne mândrim că am reușit să dezvoltăm organizația, cât și capacitățile echipei pentru a

oferi asistență de calitate beneficiarilor, totodată reușind să contribuim și la dezvoltarea

comunității.

Obiectivile propuse au fost realizate datorită partenerilor și donatorilor, pe această cale

mulțumim tuturor pentru încredere și susținere.

Noile forțe și încrederea dvs, a partenerilor, beneficiarilor și a altor colegi de breaslă ne

motivează și vom continua să ne implicăm activ în soluționarea problemelor din

comunitate cât și a fiecărui cetățean în parte.

Maria Zugravu 
Președintă AO CJS ”ECHITATE”

Raportul anual CJSE



Despre asociație 

Numele asociației

Centrul de Justiție
Socială ”ECHITATE”

Data înscrierii

14 februarie 2007

Misiune:

Acordarea asistenței juridice gratuite populației în
cunoașterea și apărarea drepturilor și libertăților lor
legitime.

Viziune:
Promovarea principiilor justiției sociale prin apărarea
și revendicarea drepturilor și intereselor civile,
economice, sociale și culturale în favoarea grupurilor
dezavantajate și cu risc de excludere socială.

Justiția socială ca prim obiectiv
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Anul 2021 în cifre:
 de cetățeni consultați, care s-au adresat la sediul asociației sau au solicitat
asistența juridică la telefon sau online. 
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proiecte implimentate cu succes, în valoare totală de circa 38,550 USD 

249249249
777
111 masă rotundă organizată de Centrul de Justiție Socială ECHITATE cu

genericul ”Drepturile omului în zona de securitate” 

545454 de acoduri de parteneriate încheiate cu asociațiile donatoare și
Autoritățile publice locale din comunitatea de activitate.



Acces la justiție în Zona de securitate
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Scopul: Sporirea nivelului de cultură juridică primară a persoanelor din categoriile dezavantajate din
Zona de securitate

Suma proiectului:
24,956 USD

36 instruiri cu participarea a minim 15 persoane per localitate

3 materiale vizuale pentru instruiri și 3 ateliere practice

Minim 100 consultații juridice individuale

1 deplasare per fiecare localitate pentru instruire și campania de informare

18 articole în Ziarul Est-Curier

Câte 1 pliant informativ pentru fiecare subiect a câte 100 exemplare

Câte 1 campanie de informare per localitate 

Rezultate:

 

Perioada de implimentare: 01.10.2021-30.09.2022

Acest proiect este realizat în cadrul Campaniei
Naționale pentru o Justiție Sănătoasă ☝

Proiectul ”Acces la justiție în Zona de Securitate”
este  finanțat de către Departamentul de Stat al
SUA, Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului
și Muncă, implementat de Millenium DPI Partners.



„Monitorizarea transparenței și accesului la informații
pentru sporirea integrității publice și echității sociale” 
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Scopul: Sporirea nivelului de integritate și echitate socială prin monitorizarea gradului de transparență activității autorităților
publice locale din raioanele Criuleni și Dubăsari și a accesului cetățenilor la informații de interes public 

 Perioada de implimentare:01.08.2021 - 28.02.2022
 
 

Rezultatele proiectului:

- 2 articole publicate în Ziarul Est-Curier

- 1 video-interviuri cu primarii

- 1 Raport de studiu a opiniei locuitorilor despre măsurile de integritate realizate

- 4 materiale grafice realizate în baza constatărilor și rezultatelor sondajului

- 2 Rapoarte alternative de monitorizare a PLA pentru r. Criuleni și r. Dubăsari, inclusiv gradul de transparență și

accesibilitate a informațiilor a 25 primării din r. Criuleni și 11 primării din r. Dubăsari, și înaintarea recomandărilor

de remediere a situației;

-  200 de cetățeni chestionați: 150 cetățeni în r. Criuleni

și 50 cetățeni în r. Dubăsari

- 36 primari ai APL de nivelul I instruiți în domeniul
integrității și asigurării transparenței și accesibilității
informațiilor de interes public;

- 2 politici anticorupție (transparența în activitatea APL

și asigurarea accesului la informații de interes public)

monitorizate la nivel de 36 autorități publice locale de

nivelul I.

Suma proiectului:
142.000 MDL
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“Civil Society Actors as Drivers of Change in South
Caucasus and Moldova” Proiect operațional

 Codul de conduită și etică profesională;
 Politica antifraudă și anticorupție;
 Politica de salarizare;
 Strategia de comunicare.

Rezultate:

1. Au fost elaborate sau ajustate următoarele documente
strategice:

2. Au fost promovate serviciile asociației și mecanismul de
2 %

Suma proiectului:
2.500 USD

Perioada de implimentare: 01.01.2021 -30.06.2021



”Implicare și Monitorizare pentru Dreptate și
Echitate” 1
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Scopul: Elaborarea Rapoartelor alternative de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție
incluse în Planurile locale anticorupție ale Consiliilor raional Criuleni și Dubăsari

 
 
 
 
 
 

Suma proiectului:
9.995 USD

15 agenți publici angajați în Consiliul Raional Criuleni;
15 agenți publici angajați în Consiliul Raional Dubăsari; 
5 reprezentanți ai OSC locale din raionul Criuleni 
5 reprezentanți ai OSC locale din raionul Dubăsari.

Beneficiari:

 
 
 

Perioada de implimentare: 15.07.2020-31.03.2021
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”Implicare și Monitorizare pentru Dreptate și
Echitate” 2

2 rapoarte alternative de monitorizare a PLA
2 training-uri de abilitare a cel puțin 10 ONG-uri locale din raioanele
Criuleni și Dubăsari
2 interviuri video cu responsabilii de implementare a planurilor;
2 focus grupuri cu cel puțin 15 agenți publici din raioanele Criuleni și
Dubăsari 
2 training-uri cu participarea a cel puțin 15 agenți publici din
raioanele Criuleni și Dubăsari pentru consolidarea integrității
profesionale
1 eveniment final de prezentare a totalizării proiectului.

Rezultate: 

 
 
 
 

Centrul de Justiție Socială ”Echitate” a  implementat”Implicare și
Monitorizare pentru Dreptate și Echitate” în cadrul Programului de
granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție
sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea
integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu
suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.



„Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă
pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” 1

Am organizat audieri publice cu cetățenii
Am aflat principalele probleme din comunitate prin
chestionare și focus-grupui
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Scopul: Sporirea implicării societății civile la nivel local și creșterea transparenței, eficienței și eficacității
proceselor de elaborare și executare a bugetelor, prin participarea și monitorizarea din partea societății.

Perioada de implimentare:15.08.2020-31.12.2021
 

Timp de mai mult de un an Centrul De Justiție Socială ”ECHITATE” a fost secretarul Coaliției Locale
pentru Transparență Bugetară Criuleni



„Informează, abilitează și acţionează! Societatea civilă
pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova” 2
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Am asigurat suportul logistic penru organizarea audierilor publice
pe marginea bugetului, organizate de către Primăria Criuleni

Am identificat și încurajat membrii comunității să se alăture Coaliției
Locale, în scopul sporii transparenței bugetare prin elaborarea și
distribuirea anunțurilor de încurajare de a participa la instruirile
planificate în cadrul Coaliției locale.

un chestionar la care au participat 58 de cetățeni; 
un focus-grup la care au participat 15 persoane 
consultările publice pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
implimentarea mecanismului de bugetare participativă 
am participat la ședința consiliului local unde am prezentat și
aprobat Regulamentul cu privire la implimentarea mecanismului de
bugetare participativă. Evenimentul a fost transmis de mass-media
locală 

Rezultate: 

Pentru a consulta opinia cetățenilor referitor la problemele cu care 
se confruntă orașul Criuleni, am realizat:
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”Justiție echitabilă pentru toți” 

Proiectul "Justiție echitabilă pentru toți" a fost
implimentat de Centrul De Justiție Socială

”ECHITATE” ,care este un cadou al Guvernului
Statelor Unite și este organizată de INVENTO în
cadrul proiectului "Mobilizarea societății civile

întru susținerea integrității în justiție în
Republica Moldova", împlimentat de către

Freedom House  in Moldova cu sprijinul
Departamentului de Stat al SUA, Biroului

Internațional de Asistență în Combaterea
Traficului de Droguri și aplicare a Legii.

Suma proiectului: 5320 USD
 

Perioada de implimentare :
 Noiembrie 2020 - aprilie 2021

                                Scopul:
Sporirea cunoștințelor juridice
primare ale persoanelorcu risc de
excludere socială din raionul Criuleni.

Rezultate:
 

1. 30 persoane vulnerabile instruite și abilitate
2. 90 persoane consultate și ghidate în a-și cere drepturile

3. 1000 materiale informative elaborate și distribuite
4. 3 reprezentanți ai APL, 3 asistenți sociali și 3 bibliotecari

- informați și abilitați privind protecția drepturilor
persoanelor vulnerabile și al posibilității beneficierii de

servicii juridice primare calificate, gratuite și garantate de
stat

5. 3 lecții publice petrecute cu persoanele vulnerabile din 3
localități a rn. Criuleni
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”AMBASADORII ECHITĂȚII ȘI DREPTĂȚII”

Suma proiectului: 
5000 EU

Scopul: Abilitarea cu cunoștințe juridice primare a agenților publici din 25 Primării din raionul Criuleni

Perioada de implimentare: 15.05.2021-30.09.2021

Rezultate:
1. 25 de acorduri de colaborare semnate între Centru de Justiție

Socială ”ECHITATE” și APL-urile din raionul Criuleni.
2. 25 de secretari ai consiliilor locale și  asistenți sociali abilitați cu

cunoștințe juridice pentru a ghida cetățenii din localitate
3. 5 materiale vizuale pentru instruiri elaborate

4. 2 Ghiduri pentru secretarii consiliilor și asistenții sociali,
elaborate

 "Ambasadorii dreptății și echității" a fost
implimentat de Centrul de Justiție Socială ECHITATE
care este parte a proiectului „Actorii societății civile –
promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și
Republica Moldova” implimentat de People in Need
Moldova, finanțat de Uniunea Europeană/ European

Union in the Republic of Moldova



”Schimbarea prin Monitorizare, Abilitare, Responsabilizare și
Transparență în Holercani - SMART în Holercani” // 1
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Scopul: Consolidarea capacităților de monitorizare a serviciilor publice de către locuitorii din satul Holercani în
vederea unui trai mai bun, transparent, eficient.

Perioada de implimentare: 01/03/2021 - 31/08/2021

Suma proiectului:
 313 000 MDL



”Schimbarea prin Monitorizare, Abilitare, Responsabilizare și
Transparență în Holercani - SMART în Holercani” // 2
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În cadrul proiectului au fost realizate:

6 sesiuni de abilitare a peste 33 participanți, printre care atât tineri cât și

adulți;

 4 solicitări de informații și clarificări suplimentare privind documentele

relevante lucrărilor de investiții;

 15 ședințe de mentorat, dintre care 10 ședințe cu tinerii și 5 ședințe cu

maturii;

 2 vizite de monitorizare cu participarea tinerilor și părinților elevilor din LT
”Holercani”, însoțiți de experții în domeniul eficienței energetice și a
experților în domeniul construcțiilor. 

 2 interviuri cu informație relevantă proiectului ”Sporirea Eficienței Energetice

a clădirii Liceului Teoretic „Holercani” din satul Holercani” 

 2 focus-grupuri realizate cu chestionarea a 13 pedagogii în cadrul primului

focus grup și 10 părinții în cadrul celui de-al doilea focus grup;

 150 de locuitori din satul Holercani chestionați despre calitatea serviciilor

publice prestate de autoritățile publice locale din satul Holercani 

1 campanie de conștientizare în cadrul căreia au fost prezentate constatările

și recomandările Raportului de monitorizare a lucrărilor de reabilitare a clădirii

Liceului Teoretic ”Holercani”, 

Rezultate: 

 



10 Decembrie - ”Ziua internațională a drepturilor omului”

Page | 16Raportul anual CJSE/ Evenimente

  Videoclip Vox Populi- un interviu pe tema a ceea ce gândesc cetățenii care
locuiesc în zona de securitate despre respectarea drepturilor și libertăților lor
fundamentale în localitatea lor.

1.

https://www.youtube.com/watch?v=H-ry4LuAdXk&t=133s&ab_channel=IonCalcatinge

2. O masă rotundă  în format mixt privind protecția drepturilor și libertăților omului în
zona de securitate, cu participarea deputaților, consilierilor locali,
experți în drepturile omului, membri ai organizațiilor non-sociale, alte persoane
interesate.
La masa rotundă au participat 16 persoane
https://www.facebook.com/CJS.Echitate/posts/1320320708450175

3. Un concurs de desen pe tema anticorupției și respectării drepturilor omului.
52 de copii au participat la concurs, au fost prezentate 47 de desene
Evenimentul a fost mediatizat de "Est-Curier"
https://estcurier.md/de-ziua-drepturilor-omului-centrul-echitate-i-a-premiat-pe-
invingatorii-concursului-de-desene/?
fbclid=IwAR3cXhc98KNLrhIGUHl088DJMwtOkBByOPdN3Isup9UAMWN5KDL5ERVnkPM

4. O modelare a bugetului comun ca o modalitate de promovare a drepturilor omului
cu participarea copiilor și tinerilor.
52 de copii au participat la simulare
https://www.facebook.com/CJS.Echitate/posts/1320549588427287

În cadrul Zile internaționale a  Drepturilor omului Centru de Justiție Socială ”ECHITATE” a realizat: 

https://www.youtube.com/watch?v=H-ry4LuAdXk&t=133s&ab_channel=IonCalcatinge
https://www.facebook.com/CJS.Echitate/posts/1320320708450175
https://estcurier.md/de-ziua-drepturilor-omului-centrul-echitate-i-a-premiat-pe-invingatorii-concursului-de-desene/?fbclid=IwAR3cXhc98KNLrhIGUHl088DJMwtOkBByOPdN3Isup9UAMWN5KDL5ERVnkPM
https://www.facebook.com/CJS.Echitate/posts/1320549588427287
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Diplome de merit 



Donatori, parteneri, prieteni !

Page | 17Raportul anual CJSE/ Proiecte



Mulțumim

Adresă

bd. Biruința 12, of. 200, 
or Criuleni

Telefon

0-240-22-1-90

Website

www.echitate.md

Sperăm ca în perioada ce urmează să fim la fel de productivi și să
reușim să ajutăm și mai mulți cetățeni aflați în impas. 
Mulțumim tuturor pentru suport și colaborare.

Suntem aici să ajutăm oamenii !

Page | 18Raportul anual CJSE


