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Raport anual 

pentru anul 2016 
 

I. Management şi administrare 
 

(A) Acest raport este completat de:  
Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă 
există: Asociația Obștească ”Juriștii pentru 
Drepturile Omului” 

Numărul de telefon: 022 274 161 
 

Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 2, off. 13, mun. 
Chișinău, MD-2009, Republica Moldova 

Numărul de fax: 022 277 154 
 

 Adresa e-mail: lhr@mtc.md  
 

Persoana de contact:  
Vitalie NAGACEVSCHI 

 

 
(B) Organizaţia este: - fundaţie             - asociaţie obştească 

                                      - reprezentanţă/filială a organizaţiei internaţionale 
                                      - instituţie privată 

(C) Indicaţi tipul organizaţiei:           - republicană 
                                                     - locală 
                                                     - internaţională 
şi raza de activitate a organizaţiei 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(D) Indicaţi numele şi funcţia conducătorului organizaţiei 
 

Numele conducătorului: 
Vitalie NAGACEVSCHI 

Funcţia: 
Preşedinte 

(E) Indicaţi numele fiecărui membru al organului executiv de conducere 
1. 2. 3. 
4. 5. 6. 
7. 8. 9. 
 
Notaţi aici dacă organizaţia nu are organ executiv de conducere. 
 
Organizaţia nu are organ executiv de conducere. 
 
(F) Indicaţi numele şi funcţia angajaţilor organizaţiei: 

MD 2009 Chişinău, Moldova, 2, Vlaicu Pîrcălab st.,  off. 13, tel/fax: + (373 22) 277154, tel: + (373 22) 274161 , web: www.lhr.md  

mailto:lhr@mtc.md


 
Ursu Natalia Contabil 
Steluța Pavlov Director de proiect 
Diana Butnaru Asistent de proiect 
Oleg Postovanu Asistent de proiect 
 

II.  Care este numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei 
 

Membri Voluntari 
6 (șase)  

 
III. Raport de activitate şi realizări 

 
(A) Care sunt scopurile statutare ale organizaţiei? 
 

Organizația este fondată cu scopul promovării și protecției drepturilor omului în Republica 
Moldova și după hotarele ei. 

  
(B) Care sunt programele şi activităţile de bază ale organizaţiei? 
 

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni: 

 În cazurile de violare a drepturilor omului, reprezentarea persoanelor în instanțele 
judecătorești, în fața autorităților naționale și organismelor internaționale; 

 Monitorizarea tuturor cazurilor de violare a drepturilor omului 

 Participarea la elaborarea și expertizarea proiectelor de legi și tratate internaționale ce țin 
de domeniul drepturilor omului 

 Sesizarea autorităților naționale privind incompatibilitatea legislației naționale cu 
instrumentele internaționale ce țin de domeniul drepturilor omului, la care Republica 
Moldova este parte 

 Propunerea căilor de lichidare și prevenire a violării drepturilor omului 

 Participarea la medierea litigiilor apărute în urma cazurilor de violare a drepturilor 
omului 

 Consultarea în domeniul drepturilor omului 

 Propagarea și promovarea standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului 

 Participarea la elaborarea rapoartelor naționale în domeniul drepturilor omului 

 Alte activități ce țin de promovarea și protecția drepturilor omului 
 

(C) Care au fost activităţile concrete ale organizaţiei şi numărul de beneficiari în anul 
precedent? 

 

Proiect: Asigurarea unei conștientizări mai bune și punerea în aplicare a Convenției Europene 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale în Moldova 

Finanțator: Civil Rights Defenders 

Durata proiectului: 01 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 

Obiectivele Proiectului: Conștintizare și aplicare uniformă a standardelor Convenției Europene 
pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale în  Republica Moldova 

http://www.magistrat.md/
http://www.judecator.magistrat.md/
http://www.procuror.magistrat.md/
http://www.magistrat.md/
http://www.magistrat.md/
http://www.judecator.magistrat.md/
http://www.procuror.magistrat.md/


Activitățile proiectului: 

1. Elaborarea și distribuirea comunicatelor cu privire la deciziile și hotărârile CEDO 
pronunțate în privința Republicii Moldova, precum și cererile comunicate Guvernului 
(plasate pe site-ul CEDO); 

2. Menținerea și dezvoltarea paginii www.lhr.md;  

3. Evaluarea planurilor de acțiune și a rapoartelor de acțiune prezentate de către Guvernul 
Republicii Moldova privind executarea hotărîrilor și evaluarea răspunsurilor Guvernului; 

4. Înaintarea concluziilor Comitetului de Miniștri cu privire la neaplicarea măsurilor 
generale și formularea observațiilor la răspunsurile Guvernului; 

5. Participarea la reuniunea anuală a Comitetului European de Coordonare privind 
Documentarea Drepturilor Omului.  

 

Proiect: Baza de date – Magistrat.MD 

Finanțator: Civil Rights Defenders 

Durata proiectului: 01 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 

Obiectivele Proiectului:  

 Creșterea gradului de conștientizare și control asupra performanțelor judecătorilor și 
procurorilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale privind transparența și 
responsabilitatea; 

 Îmbunătățirea mecanismului de aplicare a Legii cu privire la Consiliul Superior al 
Magistraturii și a Legii cu privire la procuratură. 

Activitățile proiectului: 

1. Modificarea conceptului de www.magistrat.md, care va fi împărțită în două părți 
principale "judecători" - www.judecator.magistrat.md și "procurori" - 
www.procuror.magistrat.md; 

2. Menținerea și dezvoltarea bazei de date www.magistrat.md, care conține 
informații despre perfomanța, calificarea și activele celor  437 de judecători din 
Moldova; 

3. Crearea bazei de date a tuturor procurorilor din Moldova (736 persoane), care va 
conține informații individuale cu privire la performanțele profesionale, informații 
cu privire la eventualele abateri disciplinare comise și declarațiile de venituri și 
active, precum și alte informații relevante; 

4. Monitorizarea și documentarea reacțiilor și sugestiilor parvenite din partea 
cetățenilor, judecătorilor și procurorilor cu privire la informațiile plasate pe 
www.magistrat.md; 

5. Promovarea bazelor de date www.judecator.magistrat.md și 
www.procuror.magistrat.md 

6. Scrierea articolelor de investigație pe baza informațiilor și constatărilor furnizate 
de baza de date. 

 

http://www.lhr.md/


Proiect: Consolidarea  responsabilității judiciare 

Finanțator: National Endowment for Democracy (co-finanțare) 

Durata proiectului: 01 februarie 2016 – 31 ianuarie 2017 

Obiectivele Proiectului: 

 Consolidarea responsabilității sistemului judiciar 

 Perfecționarea cunoștințelor avocaților și judecătorilor din Moldova privind aspectele 
legate de drepturile omului și standarde judiciare internaționale. 

Activitățile proiectului: 

1. Menținerea bazei de date www.magistrat.md, care conține informații despre 
perfomanța, calificarea și activele a  437 de judecători din Moldova; 

2. Extinderea bazei de date www.magistrat.md, cu informații despre 787 procurori; 

3. Menținerea și extinderea site-lui www.lhr.md, care oferă informații despre 
procedura în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și despre 
deciziile luate în cerereriile depuse împotriva Republicii Moldova. 

 

Proiect: Promovarea implementării eficiente a Principiilor privind Securitatea Naţională şi 
Dreptul la Informare în Republica Moldova, apelând la sistemul de litigare cu caracter strategic 
(co-partener) 

Finanțator: Fundația Soros Moldova 

Durata proiectului: 01 septembrie 2016 – 30 iunie 2017 

Scopul Proiectului îl constituie contribuirea la implementarea eficientă a Principiilor Globale 
privind Securitatea Naţională şi Dreptul la Informare, unde accesul la informaţie de interes 
public este obstrucţionat în mod nejustificat, prin utilizarea litigării strategice. 

Obiectivele Proiectului: 

 Contribuţia la realizarea schimbărilor sistemice în societate, care să depăşească remediile 
individualizate şi să implice schimbări structurale prin preluarea cazurilor de litigare 
strategică, unde accesul la informaţie de interes public este obstrucţionat în mod 
nejustificat; 

 Mediatizarea şi sensibilizarea publicului, inclusiv a furnizorilor de informaţie, în privinţa 
îngrădirii nejustificate a accesului la informaţie de interes public. 

Activitățile proiectului: 

1. Identificarea cazurilor de litigare strategică, susceptibile de a avea un impact la 
nivel național, cum ar fi schimbări în legislație, în practicile abuzive şi politicile 
publice (activitate va fi realizată în primele două luni de implementare a 
proiectului). Solicitările de informaţii vor fi expediate mai multor furnizori, în 
total 30 de solicitări, iar în dependenţă de răspuns sau refuz, vor fi selectate 4 
cazuri de litigare strategică. 

2. Formularea cererilor de chemare în judecată şi participarea în procedurile 
judiciare. Urmare a refuzurilor de furnizare a informaţiilor de interes public, vor fi 
redactate şi înaintate cereri de chemare în judecată in instanţele judecătoreşti 
competente să examineze litigiile respective. 

http://www.magistrat.md/
http://www.magistrat.md/
http://www.lhr.md/


3. Organizarea cluburilor de presă. În parteneriat cu Centrul de Investigații 
Jurnalistice, vor fi organizate 4 cluburi de presă cu tematici specifice de îngrădire 
a accesului la informaţiile de interes public. 

4. Elaborarea şi diseminarea materialelor jurnalistice tematice. În parteneriat cu 
Centrul de Investigații Jurnalistice, vor fi elaborate şi diseminate 5 materiale 
jurnalistice tematice, care vor aborda problematica îngrădirii nejustificate la 
informaţiile oficiale. 

5. Formularea rezultatelor proiectului şi prezentarea recomandărilor în cadrul unui 
eveniment public. Vor fi compilate rezultatele activităţilor de litigare strategică, 
care vor conţine şi recomandările de amendare a legislaţiei şi practicii judiciare 
naţionale. 

 

Proiect: Jurnalism de calitate pentru democrație (co-partener) 

Finanțator: Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova 

Durata proiectului: 01 aprilie 2016 – 31 decembrie 2017 

Obiectivele Proiectului: 

 Consolidarea responsabilității autorităților de stat în ceea ce privește respectarea 
prevederilor legale privind transparența informațiilor de interes public; 

 Îmbunătățirea mecanismului de aplicare a Legii privind accesul la informație. 

Activitățile proiectului: 

1. Litigare strategică privind asigurarea accesului nerestricționat a jurnaliștilor la 
informații de interes public; 

2. Consultarea și acordarea asistenței juridice jurnaliștilor implicați în proiect. 

 
 

(D) (1) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară şi alte activităţi ce nu 
servesc beneficiului public. 

(D) (2) Marcaţi acest pătrat dacă organizaţia desfăşoară activităţi economice. 
(D) (3) Dacă aţi marcat pătratul de la întrebările (D)(1) sau (D)(2), descrieţi 

aceste activităţi: 
 
 
 
 
 
 

 
(E) Organizaţia a efectuat tranzacţii cu angajaţii: directorii; membrii organizaţiei 

sau cu familiile acestora (ex. arendă, plată de servicii, etc)?       Da         ^Nu 
Dacă răspunsul este da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Trebuie să 
indicaţi Numele şi Funcţia persoanelor implicate în tranzacţie, ce beneficii sau 
mijloace a obţinut persoana respectivă şi orice altă informaţie ce explică caracterul 
tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi declaraţia din pagina 7. 



 
 
 
 
 
 

 
(F) Organizaţia a efectuat tranzacţii afiliate?   Da       ^ Nu 

Dacă da, indicaţi fiecare tranzacţie în spaţiul de mai jos. Organizaţie afiliată este 
organizaţia cu care ONG-ul, directorii săi, angajaţii, membrii sau rudele lor au interese de 
proprietate sau management. Trebuie să indicaţi Numele şi Adresa organizaţiei afiliate, 
caracterul relaţiilor dintre organizaţii, ce beneficii sau mijloace a obţinut ONG-ul în urma 
tranzacţiei, ce beneficii sau mijloace a obţinut organizaţia afiliată în urma tranzacţiei precum 
şi orice altă informaţie ce explică caracterul tranzacţiei. Dacă răspunsul este nu, completaţi 
declaraţia din pagina 7. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Declaraţie financiară  

pentru anul 2016 

 

   Rapoartele financiare 
I.1. La prezenta declaraţie se anexează copiile rapoartelor 

financiare întocmite de către organizaţia necomercială 
pentru anul raportat ce se încheie la 31 decembrie, cu 
semnăturile şi sigila organelor financiare de statistică 
cărora au fost prezentate. 

I.2. În caz dacă organizaţia necomercială a fondat societăţi 
comerciale, la prezenta declaraţie se anexează copiile 
rapoartelor financiare a acestor societăţi cu semnăturile şi 
sigila organelor financiare de statistică cărora au fost 
prezentate. 

Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale 
obţinute pe parcursul anului raportat. 

 

II. Sursele şi valoarea mijloacelor financiare sau materiale obţinute pe parcursul 
anului raportat vor fi enumerate pe larg în ordinea, după cum urmează în tabelul 
1. 

 
Tabelul 1. 

(MDL) 
Sursa de venit Valoarea 

sursei 
1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute în 
actele de constituire: 

 

1.1.Taxele de aderare, cotizaţii, contribuţii materiale şi 
nemateriale a fondatorilor, membrilor organizaţiei necomerciale 

19051 

  
  
Total pe 1.1. 19051 
1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie specială  
A) Donaţii filantropice  
  
B) Granturi 2.607.885 

  
C) Donaţii simple  
  
Total pe 1.2 2.607.885 



 
1.3. Alte venituri din activitatea statutară (încasări din organizarea 
lecţiilor, expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor de colectare a 
fondurilor, acţiunilor sportive şi altor acţiuni) 

 

  
  
Total pe 1.3. 0 
1.4. Veniturile rezultate din activitatea economică prevăzută în 
actele de constituire 

 

  
Total pe 1.4. 0 
1.5. Venituri financiare/materiale obţinute din alte activităţi 
prevăzute în actele de constituire 

 

  
Total pe 1.5. 0 
II. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii economice 
auxiliare (neprevăzute în actele de constituire) 

 

2.1. Venituri obţinute în formă de dividende în urma investiţiilor 
(titlurilor, obligaţii, depozite bancare sau alte investiţii)  

 

  
Total pe 2.1. 0 
2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării 
proprietăţii 

 

  
Total pe 2.2. 0 
2.3. Venituri obţinute din alte surse neinterzise de legislaţia în 
vigoare 

 

  
Total pe 2.3. 0 
Total pe II. 0 
Total surse 2.626.936 

 
Finanţările încasate în valută străină se indică în Tabelul 1 în MDL, în mărimea, 
care corespunde echivalentului valutei la data de primire a ei. 
 
 
 
          Date despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite. 

3.1. Utilizarea mijloacelor financiare şi/sau materiale primite. 
Prezentarea datelor despre folosirea mijloacelor financiare şi/sau materiale 
primite se face în Tabelul 2, indicându-se sursele de acoperire a cheltuielilor 
pe direcţii de activitate. 



Tabelul 2. 
(MDL) 

Utilizarea mijloacelor financiare 
şi/sau materiale 

Cheltuieli cu desti-naţie 
specială 

 
 
 

Sursa de acoperire a cheltuielilor 

 
Proiecte 

În scopuri 
generale 

 
Cheltuieli 
administrative 

1. Surse rezultate în urma desfăşurării 
activităţii prevăzute în actele de constituire 

2428535 19051  

1.1. Taxe de aderare, cotizaţii, contribuţii 
materiale şi nemateriale a fondatorilor, 
membrilor organizaţiei necomerciale 

  
19051 

 

1.2. Finanţări şi încasări cu destinaţie 
specială 

   

A) Donaţii filantropice    
B) Granturi 2.428.535   
C) Donaţii simple    
1.3. Alte venituri din activitatea statutară 
(încasări din organizarea lecţiilor, 
expoziţiilor, licitaţiilor, acţiunilor) 

   

1.4. Venituri rezultate din activitatea 
economică prevăzută în actele de 
constituire 

   

1.5. Venituri financiare/materiale obţinute 
din alte activităţi prevăzute în actele de 
constituire 

   

2. Surse rezultate în urma desfăşurării 
activităţii economice auxiliare 
(neprevăzute în actele de constituire) 

   

2.1. Venituri obţinute în formă de 
dividende în urma investiţiilor (titlurilor de 
valoare, obligaţii, depozite bancare sau alte 
investiţii) 

   

2.2. Venituri obţinute în rezultatul utilizării 
sau înstrăinării proprietăţii 

   

2.3. Venituri obţinute din alte surse 
neinterzise de legislaţia în vigoare 

   

    
Total acoperire cheltuieli 2.428.535 19051  



 
3.2. Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării. 
Cuantumul articolelor de cheltuieli în funcţie de direcţia utilizării mijloacelor 
financiare şi/sau materiale se indică în tabelul 3. 

Tabelul 3 

(MDL) 
Direcţiile de utilizare a mijloacelor 

financiare şi/sau materiale 
 

Articole de cheltuieli proiecte Scopuri 
generale 

Total 

1. Cheltuieli directe de program 
total, inclusiv: 

2.428.535  2.428.535 

Consumabile 16177  16177 
Salarii şi defalcări în fondul 
social / medical 

1.064.190  1.064.190 

Echipament    
Cheltuieli de delegare şi transport 26900  26900 
Alte cheltuieli (comis.bancare, 
serv.locațiune, întreținere oficiu, 
telecomunicații, deservire baze de date, 
onorarii, servicii de audit, etc.)  

 

 
1.321.268 

  
1.321.268 

2. Cheltuieli generale şi 
administrative total,  
inclusiv: 

  
19051 

 
19051 

Consumabile (de birou şi 
gospodărie) 

   

Salarii şi defalcări în fondul 
social 

   

Cheltuieli de delegare şi transport    
Alte cheltuieli (serv.locațiune, etc.)  19051 19051 
Total cheltuieli 2.428.535 19051 2.447.586 
 



 
3.3.  Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, 
angajaţilor, consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea 
serviciilor şi valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii. 
Informaţie despre numărul membrilor organelor de conducere, angajaţilor, 
consultanţilor, experţilor, persoanelor angajate pentru prestarea serviciilor 
şi valoarea salariilor şi altor retribuiri a muncii se reflectă în forma 
prevăzută de tabelul 4. 

Tabelul 4. 
(MDL) 

Funcţia 
Numărul de 
persoane 

Costuri 
personale 

Membrii organelor de conducere 4 0 
Angajaţii permanenţi 3 571986 
Angajaţi prin cumul 1 39579 
Consultanţi    
Experţi   
Alte retribuiri a muncii (pentru servicii 
prestate) 

4 223093 

Total cheltuieli privind retribuirea muncii 8 834658 
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