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IDENTITATE

VIZIUNE

MISIUNE

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) este o organizație necom-
ercială care contribuie la consolidarea democrației și a statului de drept în 
Republica Moldova, cu accent pe justiție, drepturile omului și societatea 
civilă. Realizăm activități de cercetare și de advocacy. Suntem independenți 
și neafiliați politic.

Trăim într-o țară democratică și prosperă în care oamenii sunt liberi și re-
sponsabili, trăiesc în siguranță, au oportunități egale, sunt protejați de lege, 
au încredere în justiție și în viitor. 

CRJM promovează justiția independentă, eficientă și responsabilă, re-
spectarea drepturilor omului, un mediu prielnic pentru societatea civilă și 
democrație. În aceste domenii identificăm problemele cu impact sistemic, 
le aducem pe agenda publică, propunem soluții, reacționăm la abuzuri și 
mobilizăm parteneri pentru schimbări în bine.

DESPRE CRJM

PRINCIPII  

VALORI     
CRJM crede în democrație, statul de drept, respectarea drepturilor omului și 
valorile unei societăți deschise.

CRJM se conduce de următoarele principii:
         • Profesionalism 
         • Integritate și transparență
         • Respect pentru etica profesională 
         • Abordare din perspectiva drepturilor omului 
         • Atitudinea pro-activă și constructivă în schimbar ea spre bine 
         • Colegialitate și abordare participativă în luarea deciziilor strategice 
         • Echilibrul de gen 
         • Neafiliere politică



4Centrul de Resurse Juridice din Moldova

R apor t  de ac t iv i tate  2020

CONSILIUL 
DE ADMINISTRARE

Tatiana RĂDUCANU, 
Președintă

Arcadie BARBĂROȘIE

Corina CEPOI 

Elena PROHNIȚCHI 

Victor URSU

MEMBRII CRJM

Raisa BOTEZATU

Andrei BRIGHIDIN 

Vladislav GRIBINCEA

Ion GUZUN

Nadejda HRIPTIEVSCHI

Peter-Vlad IANUȘEVICI

Elena LEȘAN 

Sorina MACRINICI

Cristina MARTIN 

Veronica MIHAILOV-MORARU

Ana REVENCO

Nicolae ROȘCA

Corneliu RUSNAC 

Octavian ȚÎCU



5Centrul de Resurse Juridice din Moldova

R apor t  de ac t iv i tate  2020

ECHIPA CRJM

Vladislav GRIBINCEA, 
Președinte

Nadejda 
HRIPTIEVSCHI, 
Directoare de program

Sorina MACRINICI, 
Directoare de program 

llie CHIRTOACĂ, 
Consilier juridic

Daniel GOINIC, 
Consilier juridic

Ion GUZUN, 
Consilier juridic

Ecaterina POPȘOI, 
Consilieră juridică

Olga BURUCENCO, 
Directoare 
a serviciului administrativ

Aurelia CELAC, 
Manager financiar 
și contabil 

Mihaela CIBOTARU, 
Coordonatoare 
de comunicare 

Nicoleta COJUHARI, 
Manager web 
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https://crjm.org/vladislav-gribincea/
https://crjm.org/vladislav-gribincea/
https://crjm.org/nadejda-hriptievschi/
https://crjm.org/nadejda-hriptievschi/
https://crjm.org/nadejda-hriptievschi/
https://crjm.org/sorina-macrinici/
https://crjm.org/sorina-macrinici/
https://crjm.org/ilie-chirtoaca/
https://crjm.org/ilie-chirtoaca/
https://crjm.org/daniel-goinic/
https://crjm.org/daniel-goinic/
https://crjm.org/aurelia-celac/
https://crjm.org/aurelia-celac/
https://crjm.org/aurelia-celac/
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MESAJUL 
PREȘEDINTELUI

Activitatea Centrului de Resurse Ju-
ridice din Moldova în anul 2020 a fost 
marcată de pandemia COVID-19, de 
alegerile prezidențiale din noiembrie 
2020 și de schimbările politice care 
au avut în aceeași lună. Din cauza re-
stricțiilor de circulație impuse de pan-
demie, posibilitățile CRJM de a pro-
mova schimbările în bine în Republica 
Moldova s-au redus. De asemenea, 
în toamna anului 2020 Parlamen-
tul a avut foarte puține ședințe, iar 
multe inițiative importante nu au fost 

discutate.  Dacă prima jumătate a 
anului 2020 a fost marcată printr-o 
oarecare deschidere a Ministerului 
Justiției pentru colaborare, la sfârșitul 
anului Parlamentul a încălcat orice 
reguli posibile de legiferare, iar polit-
icienii partidului de guvernământ au 
lansat atacuri furibunde împotriva 
societății civile. În domeniul justiției, 
noi am promovat modificarea Con-
stituției, pentru a oferi o mai mare 
independență judecătorilor. Proiectul 
a fost avizat pozitiv de către Comisia 

Vladislav GRIBINCEA
Președinte
 
Centrul de 
Resurse Juridice 
din Moldova 
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de la Veneția și așteaptă votul depu-
taților. De asemenea, mai multe pro-
puneri ale CRJM au fost incorporate 
în viitoarea strategie de reformare a 
justiției. Pentru a facilita activitatea 
specialiștilor în perioada pandemiei, 
noi am sintetizat regulile speciale im-
puse de autorități pe perioada stării 
excepționale. În septembrie 2020, 
am reușit să organizam a doua 
ediție a Forumului privind reformarea 
justiției și combaterea corupției, iar 
în decembrie am publicat rezultatele 
unicului sondaj în rândul judecăto-
rilor, procurorilor și avocaților cu pri-
vire la funcționarea justiției și starea 
corupției din justiție. De asemenea, 
am analizat practicile privind deper-
sonalizarea hotărârilor judecătorești, 
selecția, promovarea și răspunderea 
disciplinară a judecătorilor.

CRJM a continuat informarea și 
instruirea în domeniul drepturilor 
omului și eforturile de consolidare a 
societății civile în Republica Moldo-
va. Am informat Consiliul Europei, 
Uniunea Europeană și alți parteneri 
de dezvoltare despre gradul de re-
spectare a drepturilor omului în țară. 
De asemenea, am instruit avocați 
care să apere jurnaliștii și am analizat 
practica judecătorească cu privire la 
discriminare. În scopul sporirii nive-
lului educației în spirit democratic în 
rândul tinerilor, CRJM a desfășurat 
lecții publice în universități și școli și 
a organizat școala sa de democrație.

În 2020, am obținut, datorită efor-
turilor conjugate de mai mulți ani și 
în pofida rezistenței partidului de gu-
vernământ, adoptarea unei legislații 
progresiste cu privire la organizațiile 
necomerciale. Anul 2020 a fost al 
patrulea an în care a fost aplicat me-
canismul desemnării procentuale. 
Noi am continuat promovarea aces-
tuia și instruirea organizațiilor soci-
etății civile pentru a valorifica acest 
mecanism, precum și am analizat 
impactul acestuia. Critica mai multor 
organizații ale societății civile față de 
politicile problematice promovate de 
autorități a determinat atacuri dure 
ale guvernării menite să le discred-
iteze. Pentru a descuraja astfel de 
practici, CRJM, împreună cu alte or-
ganizații, a publicat un document de-
spre aceste atacuri. 

În 2020 CRJM a împlinit 10 ani. Am 
încercat să privim în urmă și să ve-
dem rezultatele noastre. Cu această 
ocazie am lansat bursa de merit a 
CRJM pentru cei mai buni și dedicați 
studenți din Republica Moldova. Fo-
losind această ocazie, vreau să mulțu-
mesc încă o dată tuturor partenerilor 
și susținătorilor CRJM pentru buna 
colaborare și susținerea activităților 
noastre. De asemenea, sunt profund 
recunoscător membrilor Consiliului 
de Administrare al Asociației, mem-
brilor Asociației și echipei CRJM pen-
tru devotament, profesionalism și im-
plicare.

Vladislav GRIBINCEA
Președinte

 
Centrul de Resurse Juridice  din Moldova 

https://crjm.org/la-10-ani-de-activitate-crjm-lanseaza-bursa-de-merit-pentru-studentii-tele-din-moldova/
https://crjm.org/la-10-ani-de-activitate-crjm-lanseaza-bursa-de-merit-pentru-studentii-tele-din-moldova/
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INDEPENDENȚA, 
EFICIENȚA ȘI 
RESPONSABILITATEA 
JUDECĂTORILOR

 În 2020, Guvernul a reluat procesul 
de elaborare a unei noi strategii de 
reformare a justiției. CRJM, în part-
eneriat cu Institutul pentru Politici și 
Reforme Europene (IPRE), a elaborat 
trei opinii juridice prin care am reco-
mandat îmbunătățirea proiectului 
publicat pentru consultări. Am reco-
mandat o mai bună sistematizare a 
documentului, acțiuni mai ambițio-
ase, indicatori clari de rezultat și un 

mecanism eficient de asigurare a im-
plementării noii strategii. Multe dintre 
recomandările noastre au fost ac-
ceptate de către Ministerul Justiției, 
însă promovarea ulterioară a docu-
mentului a fost defectuoasă. În con-
secință, Președintele țării a refuzat 
promulgarea strategiei și a solicitat 
Parlamentului să introducă în ea eval-
uarea externă a justiției.

Justiția independentă, responsabilă, integră și eficientă în Republi-
ca Moldova este primul obiectiv strategic al CRJM. Justiția moldove-
nească, chiar dacă se bucură de numeroase garanții legale, nu este 
percepută ca fiind independentă politic. Deși situația actuală din 
justiție este uneori determinată de legislația deficientă, cel mai des 
problemele rezidă nu din textul legii, ci din practica de aplicare a ei.  

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/Opinie-IPRE-CRJM-Proiectul-Plan-actiuni-sector-justitie.pdf
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Odată cu declararea în Republica 
Moldova a stării de urgență determi-
nată de pandemia COVID-19, CRJM 
a sintetizat  regulile speciale impuse 
de autorități care afectau sistemul 
de justiție și justițiabilii. O atenție spe-
cială a fost acordată noilor reguli cu 
privire la calcularea termenelor le 
gale, examinarea cauzelor, precum și 
executarea hotărârilor judecătorești. 
 

În vara lui 2020, Ministerul Justiției 
a reinițiat procesul de modificare a 
Constituției, pentru a oferi o mai mare 
indendență judecătorilor. Această 
modificare este una din condițion-
alitățile pentru acordarea asistenței 
financiare de către Uniunea Euro-
peană. CRJM împreună cu IPRE au 
expediat Ministerului Justiției repetat 
opinii juridice pentru îmbunătățirea 
proiectului. Principalele recomandări 
formulate de noi au fost acceptate, iar 
proiectul a fost avizat pozitiv de către 
Comisia de la Veneția și așteaptă să 
fie votat în Parlament până la sfârșitul 
lui 2021.

 Forumul „Reformarea Justiției și combaterea corupției” 

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/04/SISTEMUL-DE-DREPT-pe-perioada-starii-de-urgenta-redactat.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/04/SISTEMUL-DE-DREPT-pe-perioada-starii-de-urgenta-redactat.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-30-Opinie-CRJM-IPRE-proiect-mod-Constitutie-justitie-CSM.pdf
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Pe 24 și 25 septembrie 2020, CRJM a organizat una dintre cele mai 
importante platforme de comunicare din domeniul justiției – Foru-
mul „Reformarea Justiției și combaterea corupției”. La forum s-au 
discutat prioritățile cu privire la reformarea justiției și combaterea 
corupției în Republica Moldova, atât din perspectiva Guvernului, 
Parlamentului, reprezentanților sectorului justiției, cât și a societății 
civile și a partenerilor de dezvoltare. Forumul a fost urmărit online 
de peste 5,000 de persoane, iar CRJM a sintetizat discuțiile de la 
eveniment. 

https://crjm.org/forum-reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei/
https://crjm.org/forum-reformarea-justitiei-si-combaterea-coruptiei/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Sumar-Forum-Justitie-Anticoruptie-2020-RO.pdf
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În ianuarie, CRJM a publicat studiul 
„Transparența justiției versus date-
le cu caracter personal”, care ana-
lizează modul de depersonalizare 
a hotărârilor judecătorești. Premisa 
acestei cercetări a constituit-o prac-
tica de anonimizare excesivă a 
hotărârilor judecătorești publicate pe 
internet. În urma studierii a 1,340 de 
hotărâri judecătorești selectate ale-
atoriu am constatat că mai mult de 
55% dintre acestea au fost deperson-
alizate cu încălcarea regulilor. CRJM 
a recomandat Consiliului Superior al 
Magistraturii să asigure că hotărârile 
judecătorești nu sunt anonimizate 
excesiv.  

O altă analiză publicată de CRJM în 
ianuarie 2020 a fost „Exproprierea 
dobânditorilor de bună-credință 
– este oare uniformă practica ju-
decătorească?”, care are drept scop 
impulsionarea uniformizării practicii 
judecătorești. În urma analizei prac-
ticii Curții Supreme de Justiție din 

anii 2017 – 2019 am constatat că 
soluțiile din hotărârile judecătorești 
analizate nu sunt perfect compati-
bile, însă numărul devierilor este mic. 

CRJM a colaboraborat cu judecătorul 
român, Cristi DANILEȚ, la elaborarea 
studiului „Răspunderea disciplinară a 
judecătorilor în Republica Moldova. 
Evaluarea legislaţiei şi a practicilor”. 
Cercetarea face o radiografie a legis-
lației și practicilor din domeniu și con-
stată că, în ultimii 5 ani, Consiliul Su-
perior al Magistraturii a recepționat 
peste 7,500 de plângeri privind com-
portamentul judecătorilor, fiind apli-
cate 49 de sancțiuni. Expertul a notat 
că procedura disciplinară împotriva 
unui judecător este greoaie, implică 
peste 30 de persoane, iar durata me-
die a fiecărui caz este de 400 de zile. 

Studiul conține un șir de recomandări 
de ordin legislativ și managerial care 
ar putea eficientiza procedura discipli 
nară împotriva judecătorilor.

Răspunderea disciplinară  
a judecătorilor în Republica 
Moldova. Evaluarea legislaţiei 
şi a practicilor

iuLie 

2020

DOCuMenT 
AnALiTiC

Cristi DANILEŢ

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Transparenta-just-vs-date-caract-pers.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Transparenta-just-vs-date-caract-pers.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Expropriere-dobandit-buna-credinta.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Expropriere-dobandit-buna-credinta.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Expropriere-dobandit-buna-credinta.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-Expropriere-dobandit-buna-credinta.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/Raspunderea-disciplinara-a-judecatorilor-in-Republica-Moldova-interactiv.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/Raspunderea-disciplinara-a-judecatorilor-in-Republica-Moldova-interactiv.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/Raspunderea-disciplinara-a-judecatorilor-in-Republica-Moldova-interactiv.pdf
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În mai 2020, CRJM a publicat un 
document de politici care se referă la 
procesul de selectare și promovare 
a judecătorilor în Republica Moldo-
va. Documentul analizează concur-
surile de numire și promovare din 
justiție care au avut loc în perioada 
2013-2019 și recomandă mai multe 
schimbări în practica Consiliului Su-
perior al Magistraturii pentru a face 
aceste concursuri să fie echitabile, 
inclusiv îmbuntățirea modului de ți-
nere a interviului de către Consiliu și 
renunțarea la votul majorității în cazul 
promovării judecătorilor.  

În octombrie 2020, CRJM a publicat 
documentul de politici „Instanța an-
ticorupție – este oare aceasta nece-
sară în Republica Moldova”, elaborat 
în contextul inițiativei anunțate de 
Ministerul Justiției de a crea o ju-
decătorie specializată pe cauze de 

corupție. Noi am conchis că aceată 
inițiativă nu se încadrează în măsuri-
le de politici întreprinse în ultimii ani, 
iar experința altor țări confirmă că, 
crearea judecătoriilor anticorupție nu 
eficientizează lupta cu corupția. Doc-
umentul recomandă specializarea 
judecătorilor din instanțele existente, 
precum și limitarea competenței pro-
curorilor anticorupție doar la cauzele 
de mare corupție, ceea ce va impul-
siona investigarea cauzelor de mare 
corupție.

Tot în octombrie 2020, CRJM a pub-
licat analiza practicii judecătorești cu 
privire la acordarea compensațiilor 
pentru încălcarea termenului de ju-
decare a cauzelor sau de executare a 
hotărârilor judecătorești. Elaborarea 
acestui studiu a fost determinată de 
monitorizare acestui subiect de către 
Consiliul Europei. 

Eficienţa mecanismului 
de reparare de către stat 
a prejudiciului cauzat prin 
examinarea prea lungă a 
cauzelor sau neexecutarea 
hotărârilor judecătorești

octombrie 

2020

raport

Ilie CHIRTOACĂ Vladislav GRIBINCEA Ecaterina POPȘOI

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetare-sistem-selectie-si-promovare-2013-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetare-sistem-selectie-si-promovare-2013-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/Resetare-sistem-selectie-si-promovare-2013-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-Oportunit-instanta-anticoruptie-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/10/CRJM-2020-10-15-Raport-Legea-87.pdf
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Studiul a analizat practica judecătore-
ască pentru perioada octombrie 2017 
– martie 2020 și a constatat că com-
pensațiile acordare sunt prea mici, iar 
durata examinării acestor cauze este 
prea mare. CRJM a recomandat ulte-
rior Consiliului Europei să intensifice 
dialogul cu Republica Moldova în ve-
derea soluționării acestor probleme. 

În decembrie 2020, CRJM a publicat 
sondajul Percepţia judecătorilor, pro-
curorilor și avocaţilor privind reforma 
în justiţie și combaterea corupţiei. În 
cadrul acestui sondaj au fost chest-
ionate 562 de persoane, reprezentând 
19% din toți judecătorii, procurorii și 
avocații care activează în Republica 
Moldova. Ei au fost întrebați despre 
organizarea sistemului judecătoresc, 

reformele din justiție, autoadministra-
rea, independența și calitatea justiției, 
precum și despre egalitatea de gen 
și corupția din justiție. Aceasta este 
principala cercetare sociologică din 
Moldova a opiniei actorilor din dome-
niul justiției. Datele din acest sondaj 
pot fi folosite la promovarea politicilor 
în domeniul justiției. 

În 2020, politicienii au continuat să 
exercite presiuni asupra justiției. 
CRJM, alături de alte ONG-uri, au 
reacționat public la atacurile gratuite 
ale politicienilor în adresa justiției și 
ezitarea acestora de a promova ju-
decători onești la Curtea Supremă de 
Justiție. Cu regret, aceste reacții pub-
lice au fost în mare parte neglijate de 
politicieni.

 În ce măsură sunteți de acord cu afirmația că înprezent 
calitatea actului de justiție este mai bună decât acum 5 ani?

JUDECĂTORI

50.3%

19.3%

9.0%

32.9%

39.2%

26.4%

10.1%

25.5%

24.9%

5.4%

9.9%

20.9%

1.3%

1.0%

6.1%

17.9%

PROCURORI

AVOCAȚI

întru totul 
deacord

mai curînd
sunt deacord

mai curînd
nu sunt deacord

deloc
nu sunt deacord

îmi vine greu
să răspund

neutru

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-2020-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-2020-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/CRJM-Perceptia-judecatorilor-procurorilor-si-avocatilor-2020-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-04-declaratie-atacuri-ConstCourt-si-justitie-fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-04-declaratie-atacuri-ConstCourt-si-justitie-fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-22-declaratie-Parl-Puica-CSJ_fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-22-declaratie-Parl-Puica-CSJ_fin.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-22-declaratie-Parl-Puica-CSJ_fin.pdf
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RESPECTAREA 
DREPTURILOR OMULUI 

În ianuarie 2020, a fost publicată 
analiza tradițională privind situația 
Republicii Moldova la Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului (CtEDO) 
în anul 2019. În 2019, CtEDO a primit 
cel mai mic număr de cereri îndrep-

tate împotriva Moldovei din ultimii 12 
ani. Totuși, raportat la populația țării, 
cererile la CtEDO împotriva Moldovei 
au fost depuse de 3,4 ori mai des 
decât media europeană. 

Al doilea obiectiv strategic al CRJM se referă la respectar-
ea Convenției Europene pentru Drepturile Omului, sporirea 
nivelului de informare a societății despre drepturile omului 
și accesul facil al jurnaliștilor la informația de interes public 
și contracararea abuzurilor autorităților împotriva acestora. 

Vladislav GRIBINCEA

notă 
analitică

31 IANUARIE 

2020

REPUBLICA MOLDOVA 
LA CURTEA EUROPEANĂ 
A DREPTURILOR OMULUI 
ÎN ANUL 2019

Daniel GOINIC Ecaterina POPȘOI

Prezentarea publică a notei analitice privind situația Republicii Moldova la CtEDO

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Nota-analitica-CtEDO-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Nota-analitica-CtEDO-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Nota-analitica-CtEDO-2019.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Nota-analitica-CtEDO-2019.pdf
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La 31 decembrie 2019, 1,056 de 
cereri moldoveneşti încă aşteptau 
să fie examinate, mai mult decât 
numărul total de cereri în baza căro-
ra Moldova a fost condamnată în cei 
22 de ani de când Moldova a 

acceptat jurisprudența CtEDO. 
Pentru a facilita găsirea juris-
prudenței de către specialiști, CRJM 
a sintetizat întreaga jurisprudență a 
CtEDO în cauzele Moldovenești pent-
ru perioada 1997 – 2020.

Și în 2020 CRJM a fost una dintre cele mai active organizații necomerciale în 
domeniul instruirii juriștilor. Astfel, în perioada iulie-noiembrie 2020, CRJM a 
organizat cinci instruiri în domeniul libertății de exprimare pentru 17 juriști care 
vor consulta și apăra presa. Instruirea a fost organizată pentru a îmbunătăți 
protecția presei și a facilita accesul acesteia la informații de interes public. Pa-
ralel, în iulie 2020, a fost organizat seminarul „Dreptul la un proces echitabil 
garantat de art. 6 din CEDO”. La seminarul de două zile au participat 25 de 
avocați și avocați-stagiari. 

Programul de instruiri privind dreptul mass-media 2020

https://crjm.org/moldova-la-curtea-europeana-a-drepturilor-omului-peste-600-de-violari-in-23-de-ani-2/
https://crjm.org/moldova-la-curtea-europeana-a-drepturilor-omului-peste-600-de-violari-in-23-de-ani-2/
https://crjm.org/moldova-la-curtea-europeana-a-drepturilor-omului-peste-600-de-violari-in-23-de-ani-2/
https://crjm.org/un-grup-de-avocati-au-fost-instruiti-sa-apere-drepturile-jurnalistilor-din-moldova-prin-programul-crjm-privind-dreptul-mass-media/#prettyPhoto
https://crjm.org/un-grup-de-avocati-au-fost-instruiti-sa-apere-drepturile-jurnalistilor-din-moldova-prin-programul-crjm-privind-dreptul-mass-media/#prettyPhoto
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La 20 octombrie și 17 noiemebrie, 
CRJM a organizat lecții publice 
despre CtEDO, la care au participat 
studenți ai facultăților de drept, dar și 
profesioniștii interesați de acest do-
meniu.

Un număr mare de hotărâri ale Ct-
EDO îndreptate împotriva Moldovei 
rămân neexecutate de mai mulți ani, 
iar problemele sistemice persistă. 
Pentru a le înlătura, în 2020 CRJM 
a prezentat Comitetului de Miniștri 
al Consiliului Europei, care supre-
veghează executarea hotărârilor 
CtEDO, informații despre arestările 
nemotivate și lipsa garanțiilor la 
îndepărtarea cetățenilor străini din 
Moldova.

În vara anului 2020, Guvernul a 
anunțat concursul pentru selectarea 
noului judecător ales din partea Re-
publicii Moldova la CtEDO. Într-o 
opinie comună, CRJM împreună cu 
IPRE au solicitat Ministerului Justiției 

să introducă o procedură mai trans-
parentă și mai clară de selectare a 
acestuia, inclusiv o comisie de con-
curs independentă, o procedură clară 
de apreciere a candidaților, publicar-
ea interviurilor și a tuturor rezultate-
lor. Multe din recomandările noastre 
au fost acceptate, însă procesul de 
selecție, finalizat la începutul anului 
2021, a fost marcat de suspiciuni de 
conflicte de interese și de manipu-
lare a rezultatelor.

Împreună cu expertul român Ro-
manița-Elena IORDACHE, CRJM a 
analizat practica judiciară în cauzele 
de discriminare. Analiza a confir-
mat că judecătorii analizează su-
perficial fondul acestor cauze, fără 
a se lua în considerare impactul pe 
care hotărârile judecătorești îl pot 
avea asupra victimelor discriminării. 
Analiza recomandă acordarea unor 
competențe mai largi și a unei inde-
pendențe mai bune Consiliului pen-
tru Egalitate, precum și capacitarea 
judecătorilor în domeniul egalității și 
nediscriminării.

Analiza practicii judiciare  
și a Consiliului Egalităţii  
privind egalitatea  
și nediscriminarea  
în Republica Moldova

octombrie 

2020

raport

Romaniţa-Elena IORDACHE

https://www.facebook.com/CRJM.org/posts/3826445454046645
https://m.facebook.com/CRJM.org/posts/3905281889496334
https://crjm.org/arestul-in-continuare-se-aplica-des-si-nemotivat-in-republica-moldova/
https://crjm.org/arestul-in-continuare-se-aplica-des-si-nemotivat-in-republica-moldova/
https://crjm.org/en/legislatia-nationala-permite-abuzuri-la-indepartarea-cetatenilor-straini/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-13-Opinie-CRJM-IPRE-proiect-selectare-judecatori-CtEDO.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-13-Opinie-CRJM-IPRE-proiect-selectare-judecatori-CtEDO.pdf
https://crjm.org/en/crjm-recomanda-consolidarea-mecanismului-de-protectie-impotriva-discriminarii-in-republica-moldova/
https://crjm.org/en/crjm-recomanda-consolidarea-mecanismului-de-protectie-impotriva-discriminarii-in-republica-moldova/
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PROMOVAREA UNUI 
MEDIU FAVORABIL 
PENTRU DEZVOLTAREA 
SOCIETĂȚII CIVILE ȘI 
A DEMOCRAȚIEI 

Al treilea obiectiv strategic al CRJM ține de societatea civilă. 
În acest domeniu ne-am propus promovarea unei legislații 
mai bune cu privire la organizațiile neguvernamentale, facili-
tarea valorificării de către ONG-uri a beneficiilor mecanismu-
lui de desemnare procentuală și protecția ONG-urilor de 
presiuni.

O parte importantă a eforturilor CRJM în anul 2020 au fost îndreptate spre 
promovarea noii Legi cu privire la organizațiile necomerciale. Legea a fost 
adoptată și a intrat în vigoare la 27 august 2020, oferind o protecție sporită 
împotriva ingerințelor statului și simplificând modul de activitate al ONG-urilor.  
De asemenea, CRJM a elaborat ghiduri pentru ONG-uri despre implicarea în 
procesul decizional la Parlament, înregistrarea ONG-urilor și obținerea de către 
acestea a statutului de utilitate publică. 

CRJM a făcut o analiză a datelor 
statistice privind organizațiile ne-
comerciale din Republica Moldova. 
De asemenea, în septembrie 2020, 
pe parcursul a trei zile, CRJM a or-
ganizat o campanie online la care au 
participat peste 100 de organizații 
necomerciale. 

Organizațiile au împărtășit din expe-
riența lor în perioada pandemiei de 
COVID-19, au aflat despre novațiile 

noii Legi cu privire la organizațiile 
necomerciale, s-au familiarizat cu 
regulile de bază privind securitatea 
digitală, au învățat cum să comu-
nice în perioadele de criză, cum să 
deosebească știrile false care abun-
dă în perioada de pandemie, etc. De 
asemenea, participanții au avut posi-
bilitatea să aibă un dialog cu princi-
palele organizații donatoare prezente 
în Republica Moldova.

https://crjm.org/en/platforma-nationala-a-republicii-moldova-a-forumului-societatii-civile-din-parteneriatul-estic-cere-adoptarea-neintarziata-a-proiectului-legii-cu-privire-la-organizatiile-necomerciale-in-lectura-final/
https://crjm.org/en/sesiunea-novatiile-legii-cu-privire-la-organizatiile-necomerciale-ce-schimbari-aduce-pentru-sectorul-onc/
https://crjm.org/en/sesiunea-novatiile-legii-cu-privire-la-organizatiile-necomerciale-ce-schimbari-aduce-pentru-sectorul-onc/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/02/Ghid-pentru-OSC-uri-privind-implicarea-in-procesul-legislativ-RO-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/02/Ghid-pentru-OSC-uri-privind-implicarea-in-procesul-legislativ-RO-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/11/CRJM-Ghid-inregistrare-RO-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Ghid-procedura-de-obtinere-a-statutului-de-utilitate-publica-RO-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/12/Ghid-procedura-de-obtinere-a-statutului-de-utilitate-publica-RO-2020.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Doc-analitic-ONC-in-cifre_final.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Doc-analitic-ONC-in-cifre_final.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Doc-analitic-ONC-in-cifre_final.pdf
https://crjm.org/peste-100-de-reprezentanti-ai-organizatiilor-societatii-civile-au-discutat-subiecte-actuale-pentru-activitatea-osc-urilor-in-perioade-de-criza/
https://crjm.org/peste-100-de-reprezentanti-ai-organizatiilor-societatii-civile-au-discutat-subiecte-actuale-pentru-activitatea-osc-urilor-in-perioade-de-criza/
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Tot în februarie 2020, CRJM, în colaborare cu EFOR România, a organizat 
încă o ediție a școlii „Democrația aplicată”. În cadrul școlii, timp de patru zile, 
22 de studenți au avut ocazia să afle mai multe despre alegeri, justiție, com-
baterea corupției, drepturile omului și societatea civilă. De asemenea, partic-
ipanții au avut ocazia să învețe despre tehnicile de manipulare pe internet și 
cum să se protejeze în mediul online.

Școala de Iarnă „Democrația Aplicată” februarie 2020

În februarie 2020, CRJM a organi-
zat atelier de instruire pentru 25 de 
ONG-uri despre mecanismul 2%. În 
primăvara anului 2020, CRJM a or-
ganizat campanie de promovare a 
mecanismului 2% în rândul contrib-
uabililor. La trei ani de la implemen-
tare a mecanismului 2% în Repub-

lica Moldova, CRJM a elaborat un 
raport despre modul de aplicare a 
mecanismului, numărul și profilul 
contribuabililor care au optat pentru 
direcționarea a 2% din impozitul pe 
venit, precum și profilul organizațiilor 
beneficiare.

https://crjm.org/en/22-de-tineri-au-invatat-cum-sa-promoveze-democratia-si-sa-fie-activi-civic/
https://crjm.org/en/reprezentanti-ai-ong-urilor-din-moldova-au-invatat-cum-sa-implementeze-eficient-o-campanie-de-informare-privind-mecanismul-2/
https://crjm.org/en/reprezentanti-ai-ong-urilor-din-moldova-au-invatat-cum-sa-implementeze-eficient-o-campanie-de-informare-privind-mecanismul-2/
https://crjm.org/en/2-din-impozitul-pe-venit-2-de-solidaritate-fata-de-comunitatea-in-care-traiesti/
https://crjm.org/en/2-din-impozitul-pe-venit-2-de-solidaritate-fata-de-comunitatea-in-care-traiesti/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/02/Trei-ani-de-implementare-a-mecanismului-2-la-suta.pdf-web.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2021/02/Trei-ani-de-implementare-a-mecanismului-2-la-suta.pdf-web.pdf
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Radiografia atacurilor asupra 
organizațiilor societății civile din Republica Moldova

de organizații ale societății civile au 
semnat o alertă publică prin care 
au condamnat atacul lui Țîrdea. De 
asemenea, CRJM a monitorizat 
legislația națională și documentele 
de politici publice cu privire la inter-
zicerea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, care în multe state a 
servit drept paravan pentru a re-
strânge spațiul civic.

În 2020, CRJM a fost ales membru 
al Consiliului Coaliției civice pentru 
Alegeri Libere și Corecte (CALC). În 
această calitate, împreună cu alți 
membri ai Consiliului CALC, CRJM 
a monitorizat campania electorală și 
alegerile prezidențiale din noiembrie 
2020, a reacționat la încălcările care 
au avut loc și a cerut Comisiei Elec-
torale Centrale crearea unor condiții 
mai bune de votare pentru alegători.

 În 2020, CRJM, în colaborare cu alte 
ONG-uri, a publicat și radiografia ata-
curilor asupra organizațiilor societății 
civile din Republica Moldova din anul 
2019. Radiografia constată că în 
2019 au fost mai puține atacuri în 
adresa OSC-urilor, ce se explică prin 
schimbările politice majore in iunie 
2019. Câteva OSC-uri au fost ținta 
directă a atacurilor, printre care Aso-
ciația Promo-LEX, CRJM, Amnesty 
International Moldova și Fundația 
Soros-Moldova. Un judecător de la 
Curtea Supremă de Justiție chiar a 
declarat la un eveniment public că 
CRJM trebuie lichidat deoarece a 
promovat remanieri în justiție. Cel 
mai grav atac împotriva societății 
civile a fost lansat la 21 octombrie 
2020 de deputatul socialist Bogdan 
ȚÎRDEA. Acesta a acuzat ONG-uri-
le, pe bază de falsuri, de spălare de 
bani și partizanat politic. Peste 100 

https://crjm.org/en/alerta-publica-opriti-atacurile-impotriva-societatii-civile-din-republica-moldova-2/
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-02-10-comentarii-Strategia-PA-AML-TF.pdf
https://alegeliber.md/wp-content/uploads/2021/05/CALC_Nota-pozitie_SV-in-strainatate_alegeri-parlamentare-anticipate-2021-4.pdf
https://alegeliber.md/wp-content/uploads/2021/05/CALC_Nota-pozitie_SV-in-strainatate_alegeri-parlamentare-anticipate-2021-4.pdf
http://alegeliber.md/sectiune/alegeri-prezidentiale-2020
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-13-Timeline-attacks-CSOs-RO.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-13-Timeline-attacks-CSOs-RO.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-05-13-Timeline-attacks-CSOs-RO.pdf
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CRJM 
ÎN CIFRE 

19

498

7,581

STUDII ȘI ALTE 
PUBLICAȚII 

APARIȚII ÎN 
MASS-MEDIA

APRECIERI PE 
FACEBOOK 

338

20

1,465

EVENIMENTE 
PUBLICE

URMĂRITORI PE 
TWITTER 

ABONAȚI 
LA PRODUSELE CRJM

10 ÎN 2019 16 ÎN 2019

6,724 ÎN 2019 28O ÎN 2019

685 ÎN 20191,247 ÎN 2019
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Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională USAID- contract de grant 
Nr AID-117-A-1600003 (USAID RoL)

Agenția Suedeză pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională, contractul nr. 12136 (SIDA CORE)

Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Contract BKR-18-MATRA-02 \ (MATRA-IS)

US State Department – contractul de grant nr. SINLEC20GR3100 (INL2)

Embassy of the Netherlands, contract de grant nr. 4000004172/BKR-20-HR-12 \ (MATRA-HR)

International Center for Non-for-Profit Law \ contract de grant Netherlands.2020.LRCM.01(ICNL)
                                                                             
UNDP Moldova - proiectul “MiDL -Migratie si Dezvoltare Locala”

Încasări din vânzarea de mijloace fixe
Desemnare procentuală 2 %
Fondul de auto-finanțare al Asociatiei

Surse de finanțare USD
Surse de finanțare EUR
Surse de finanțare MDL

Total surse de finanțare, echivalent MDL

SURSE DE FINANȚARE

 VALUTA                 MDL                  USD/EUR         MDL          USD/EUR               cumulat

USD

USD

EUR

USD

EUR

USD

MDL

MDL
MDL
MDL

USD
EUR 
MDL

MDL

4,911,562

1,590,369

107,301

1,466,882

882,239

156,235

5,283

29,450
4,784

71,803

8,125,048
989,540

   111,320

9,225,908

280,954

89,880

5,497

82,476

45,000

9,170

462,480
50,497

19,900,177

5,958,041

1,957,849

1,466,882

882,239

156,235

5,283

1,199,887

341,738

98,802

82,476

45,000

9,170

1,200,000

625,000

103,671

258,275

150,000

16,884

PENTRU ANUL 2020    
CUMULAT LA 

31DECEMBRIE 2020 

SURSELE DE FINANȚARE CRJM 
ÎN ANUL 2020* 

Notă: 

Total finanțare 2020 (încasată) în valoare de 9,225,908 MDL este echivalentul a 532,671 USD. 
Total ieșiri de fonduri 2020 (plăți) în valoare de 8,645,995 MDL este echivalentul a 499,189 USD. 
Rata oficială medie de schimb pentru anul 2020 – 17.3201 MDL/USD.

* Extras din Raportul de audit al CRJM pentru anul 2020, întocmit de PriceWaterhouseCoopers
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BILANŢUL CRJM 
PENTRU ANUL 2020 (MDL) 
ACTIV

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale în curs de execuție

Terenuri

Mijloace fixe

Investiții financiare pe termen
 
Alte active imobilizate

Total active imobilizate

3,895

           

254,078

257,973

010

020

030

040

050

060

070

261,345

261,345

ACTIVE IMOBILIZATE

Materiale

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

Producția în curs de execuție și produse

Creanțe comerciale și avansuri acordate

Creanțe ale bugetului

Creanțe ale personalului

Alte creanțe curente, din care

Creanțe privind mijloacele cu destinație specială

Numerar

Investiții financiare curente 

Alte active circulante

Total active circulante 

Total active     

080

090

100

110

120

130

140

141

150

160

170

180

190

64,079

           

3,135

130,613

130,613

2,594,041

904,423

3,696,291

3,954,264

64,079

99,054

105,454

105,454

3,355,179

676,051

4,299,817

4,561,162

ACTIVE CIRCULANTE

SOLD LA
ÎNCEPUTUL PERIOADEI 

DE GESTIUNE (MDL) 
COD 
RD.

SFÎRȘITUL PERIOADEI DE 
GESTIUNE (MDL) 
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BILANŢUL CRJM 
PENTRU ANUL 2020 (MDL) 
PASIV

Finanțări și încasări cu destinație specială 
pe termen lung

Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung

Total datorii pe termen lung  

270

280

290

300

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune

Aporturi inițiale ale fondatorilor

Fond de active imobilizate

Fond de autofinanțare

Alte fonduri

Total capital propriu

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

Datorii financiare curente

Datorii comerciale și avansuri primite

Datorii față de personal

Datorii privind asigurările sociale și medicale

Datorii față de buget

Venituri anticipate curente

Alte datorii curente

Total datorii curente 
 

Total pasive

257,973
      

1,499,641

1,757,614

1,983,983

2,349

             

79,705

130,613

2,196,650

3,954,264

200

210

220

230

240

250

260

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

34,733

261,345

1,691,437

1,987,515

2,295,820

3,019

169,354

105,454

2,573,647

4,561,162

CAPITAL PROPRIU

DATORII CURENTE

DATORII PE TERMEN LUNG

SOLD LA
ÎNCEPUTUL PERIOADEI 

DE GESTIUNE (MDL) 
SFÎRȘITUL PERIOADEI DE 

GESTIUNE (MDL) 
COD 
RD.
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SITUAŢIA DE VENITURI 
ȘI CHELTUIELI (MDL)
1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2020

Venituri aferente mijloacelor cu destinație specială

Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinație specială

Excedent (deficit) aferent mijloacelor cu destinație specială 

Alte venituri (cu excepția veniturilor din activitatea economică)

Alte cheltuieli (cu excepția cheltuielilor din activitatea economică)

Excedent (deficit) aferent altor activități)

Venituri din activitatea economică

Cheltuieli din activitatea economică

Rezultatul: profit (pierdere) din activitatea economică 

Cheltuieli privind impozitul pe venit

Excedent net (deficit net) al perioadei de gestiune 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

7,875,567

7,875,567

3,848

3,848

8,104,386

8,074,936

29,450

10,328

10,328

5,283

5,283

34,733

INDICATORI

PERIOADA DE GESTIUNE
PRECEDENTĂ 
(2019) MDL 

CURENTĂ 
(2020) MDL 

COD 
RD.
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