Str. Vlaicu Pîrcălab, 2, of. 13, MD-2009, Chișinău, Moldova,
Telefon: (+373 22) 27 41 61; (+373 22) 26 09 37, Fax: (+373 22) 27 71 54
E-mail:info@lhr.md, www.lhr.md

RAPORT DE ACTIVITATE 2018
RAPORT NARATIV
I.

Management şi administrare

(A) Acest raport este completat de:
Denumirea organizaţiei şi acronimul dacă Numărul de telefon: 022 274 161
există: Asociația Obștească ”Juriștii pentru
Drepturile Omului”
Adresa: str. Vlaicu Pîrcălab nr. 2, of. 13, mun. Numărul de fax: 022 277 154
Chișinău, MD-2009, Republica Moldova
Adresa e-mail: info@lhr.md
Website: www.lhr.md
Persoana de contact:
Vitalie IORDACHI
(B)

Organizaţia este: - asociaţie obştească

(C)

Tipul organizaţiei: - republicană

(D) Organele de conducere:
Consiliul de Administrare:
Vitalie NAGACEVSCHI
Nicolae FRUMOSU
Vitalie ZAMA
Președintele Asociației:
Vitalie IORDACHI
Cenzorul:
Victor CONSTANTINOV
Consiliul de Supraveghere:
Olesea CAZACU
Radu MOLDOVANU
Victor GOTIȘAN
(E)

Angajații organizaţiei:
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Location: Moldova

Ursu Natalia
Steluța Pavlov
Diana Butnaru
Oleg Postovanu
II.

Contabil
Director de proiect
Asistent de proiect
Asistent de proiect
Numărul de voluntari şi membri ai organizaţiei

Membri
6 (șase)

Voluntari
III. Raport de activitate şi realizări

(A) Scopurile statutare ale organizaţiei
Organizația este fondată cu scopul promovării și protecției drepturilor omului în Republica
Moldova și după hotarele ei.
(B)

Programele şi activităţile de bază ale organizaţiei

Pentru atingerea scopului şi sarcinilor Asociaţia efectuează următoarele acţiuni:
 Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea
fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea
realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare
de activitate ale Asociaţiei;
 Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii
Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;
 Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză,
evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice, în special în
domeniul drepturilor omului;
 Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la
nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al
Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei;
 Reprezentarea persoanelor, în cazurile de violare a drepturilor omului, 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;
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Promovarea standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului;
Participarea la elaborarea rapoartelor naționale în domeniul drepturilor omului;
Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice pentru copii şi tineret;
Alte activități ce țin de promovarea și protecția drepturilor omului.

(C)

Proiectele implementate și activitățile organizației

Proiect: Respectarea dreptului la informație de interes public prin intermediul litigării cu caracter
strategic și prin crearea unei platforme deschise de acces la informație
Finanțator: Freedom House
Durata proiectului: 01 iulie 2017 – 30 iunie 2019
Obiectivele Proiectului:


Să contribuie la aducerea unor schimbări sistemice în societate care depășesc căile de atac
individuale și implică schimbări structurale prin preluarea de cause de litigare strategice
în care accesul la informațiile publice este obstrucționat în mod nejustificat;



Să motiveze cetățenii să uzeze de dreptul privind libertatea de informare și să încurajeze
autoritățile să reacționeze și să respecte dreptul cetățenilor la libertatea de informare.

Activitățile proiectului:
1. Identificarea a 15 cauze de litigare strategică care ar putea avea un impact național,
cum ar fi schimbările în legislație, practicile abuzive și politicile publice, precum
și înaintarea cererilor de chemare în judecată și participarea la procedurile
judiciare;
2. Dezvoltarea unui instrument on-line inovator, ușor de utilizat și receptiv, care să
mobilizeze cetățenii să uzeze în mod semnificativ de dreptul privind libertatea de
informare, să fie mai activi în a-și revendica dreptul la acces la informații.
Proiect: Consolidarea responsabilității judiciare
Finanțator: National Endowment for Democracy
Durata proiectului: 01 februarie 2018 – 31 ianuarie 2019
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;
3. Menținerea bazei de date www.procuror.magistrat.md, cu informații despre 787
procurori;
4. Monitorizarea și documentarea reacțiilor și sugestiilor parvenite din partea
cetățenilor, judecătorilor și procurorilor cu privire la informațiile plasate pe
www.magistrat.md.
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Proiect: “Mobilizing Civil Society to Support Judicial Integrity in the Republic of Moldova”
Finanțator: Freedom House
Durata proiectului: 15 November 2018 – 31 October 2019
Activitățile proiectului:
 Încheierea unui Contract de colaborare dintre JDO și Consiliul Superior al Magistraturii
pentru a facilita activitățile de monitorizare.
 Dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a ședințelor de judecată și incidentelor de
justiție selectivă.
 Identificarea până la 10 ONG uri regionale din Bălți și Cahul pentru a desfășura activități
de monitorizare în instanțe și jurnaliști locale pentru a monitoriza și raporta cazurile de
justiție selectivă.
 Organizarea a 3 traininguri în Bălți, Cahul și Chișinău pentru reprezentanții ONGurillor
regionale și jurnaliștii locali.
 Monitoriarea ședințelor de judecată de către echipe de monitorizare a cazurilor de justiție
selectivă în Bălți, Cahul și Chișinău.

RAPORT FINANCIAR
Sursa de venit
1. Surse rezultate în urma desfăşurării activităţii prevăzute de Statut:
1.1. Venituri aferente finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială, inclusiv:
- Granturi
- Desemnarea procentuală
Total Venituri 2018
Descifrare pe tipuri de Cheltuieli
Cheltuieli privind retribuirea muncii inclusiv taxele sociale și medicale
Serviciile avocaților (onorarii)
Cheltuieli privind locațiunea oficiului
Cheltuieli de întreținere a oficiului (serv.comunale, etc)
Servicii Internet, telefonie fixă
Deservirea bazelor de date
Rechizite de birou, toner
Servicii de promovare
Servicii de programare si asistență IT
Servicii de organizare a evenimentelor (arenda sălii/pauza de cafea, etc)
Comisioane bancare
Alte cheltuieli (literatură specializată, hosting/domeniu website, etc)
Cheltuieli din desemnarea procentuală
TOTAL Cheltuieli 2018
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Valoarea sursei
(Lei)

1224727
2802
1227529
Suma (Lei)
753222
197894
80600
36941
8119
12304
9652
33820
60777
5894
6562
18942
2802
1227529

Informațiile privind contractele de grant care au fost implementate pe parcursul anului
2018 și soldul mijloacelor bănești, aferent acestor proiecte, înregistrat pe conturile bancare
ale Asociației la finele anului sunt prezentate în următorul tabel:
Buget total
aferent
grantului
(valută)

Soldul mijloacelor
bănești disponibil la
31.12.2018
Valuta
Lei
Grantului

Nr.
crt.

Contract de Grant

Perioada grantului

Valuta

1.

Grant nr.18-INT00101
Grant nr.2018-0141
Grant nr.2017-138
Agreement No. 19DOS129-CON10

01.07.17 - 30.06.19

USD

52500

75

1289

01.02.18 - 31.01.19
01.02.17 - 31.01.18

USD
USD
USD

42150
67255
31000

3932
0
8822

67407
0
151236

2.
3.
4.

15.11.18 - 31.10.19

Președintele Asociației: Vitalie Iordachi
Contabil: Natalia Ursu
29.03.2019

5

