RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE
– 2016 –

„The way to secure liberty is to place it in the people's hands,
that is, to give them the power at all times to defend it in the
legislature and in the courts of justice.”
John Adams
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DESPRE CENTRUL DE RESURSE JURIDICE (CRJ)
Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie non-guvernamentală, nonprofit înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă care
acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure
respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de
justiţie echitabil.
Organizarea programelor are în vedere urmărirea a două direcţii
strategice:

Obiectivele generale ale programelor CRJ:

 îmbunătăţirea (simplificarea, clarificarea, completarea) cadrului legal în vederea
respectării şi aplicării standardelor naționale și internaționale privind drepturile
şi libertăţile fundamentale ale omului;
 dezvoltarea unui sistem de instituții publice competente și transparente, care să
asigure punerea în aplicare a legii;
 conştientizarea opiniei publice cu privire la drepturile omului garantate de lege.
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ECHIPA CRJ
• Georgiana Iorgulescu – Director executiv
• Valentina Nicolae – Asistent executiv

• Georgiana Pascu – Manager program Pledoarie pentru Demnitate
• Cezara Prepeliţă- Jurist, programul Pledoarie pentru Demnitate
• Cezara David – Manager program Anti-discriminare

• Radu Nicolae – Manager program Integritate Publică

• Delia Niţă - Expert drepturile omului

• Vadim Chiriac – Avocat

• Niculina Popescu – Director economic
• Liliana Florea – Secretară

• Florin Călugăru – Administrator
• Florentina Alexe – Responsabil curăţenie

CONSILIUL DIRECTOR

Eugenia Crângariu – Preşedinte
Radu Moţoc
Ivan Fišer

Valerian Stan

Antonie Popescu
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PROGRAMUL ANTI-DISCRIMINARE

Proiectul Educația fără discriminare e și treaba mea!
(www.educatiefaradiscriminare.ro și www.crj.ro/antidiscriminare/educatia-faradiscriminare-e-si-treaba-mea/), co-finanțat printr-un grant din partea Elveţiei prin
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, a demarat în
ianuarie 2016 si s-a finalizat la 31 martie 2017.

Proiectul a contribuit la creşterea vizibilităţii şi relevanţei dezbaterii publice în jurul
manierei în care copiii sunt educaţi în şcoală din perspectivă nediscriminatorie şi la
creşterea incluziunii educaţionale a celor vulnerabili prin urmatoarele activități:
1. Campanie publică
•

•
•
•
•
•
•

Un website interactiv resursă, în română și engleză, care include studii
recente, legislație, bune practici și diverse analize din perspectiva educației
fără discriminare în România.
Scurt video cu mesajul “Tu ai învățat despre asta la școală”, despre
Holocaustul romilor din România, cu actori de etnie romă și spot TV, în format
de 40 de secunde.
Spot radio
Un testimonial video a doi supraviețuitori romi ai Holocaustului.
Resurse multimedia, Infografice, desene și video, precum infografic despre
Holocaust, video despre personalități LGBT din istoria României, personalități
femei despre care nu am învățat la școală.
o platformă de comunicare pentru vocile actorilor relevanți din perspectiva
educaţiei incluzive: articole scrise de persoane cu expertiză în domeniul
educației și/ sau al antidiscriminării și diversității
O pagină de Facebook

Website-ul www.educatiefaradiscriminare.ro a înregistrat peste 24.000 de vizualizări,
iar postările de pe pagina de Facebook au avut o audiență de peste 430.000 reach și au
beneficiat de peste 2000 de share-uri. Spotul TV a fost difuzat de 7 stații TV timp de 3
luni, iar spotul radio de 2 posturi de radio. Vizualizările spotului și ale testimonialului
online au depășit numărul de 40.000. în mass media au apărut 34 de articole și preluări
în emisiuni TV despre proiect.
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2. Analize conținut manuale/programe școlare şi puncte de vedere transmise MEN

În contextul dezbaterii și adoptării unui nou plan cadru și a unor noi programe școlare
pentru gimnaziu și a obiectivelor stabilite in proiect, s-au realizat puncte de vedere
privind:





Manualele de educație civică de gimnaziu
Manualele de istoria României de gimnaziu si liceu
Programele școlare de gimnaziu
Manualele de engleză de liceu

3. Documente de analiză a politicilor publice relevante pentru incluziunea
educaţională

Prin analiza prevederilor legale și a normelor existente, dar și prin consultarea altor
actori de la nivel local (3 dezbateri locale) și national, s-au elaborat documente de
politici publice:

 Combaterea excluziunii de la educația de calitate. Priorități din prisma politicilor
publice
 Modulul psiho-pedagogic: Formarea inițială a cadrelor didactice pentru
incluziunea tuturor copiilor
 Harta excluziunii în școala românească
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Proiectul eMore – Monitorizarea si raportarea discursului urii în mediul
online
CRJ este partener în proiectul eMore, finanţat de Comisia Europeană, alături De
Rissc- Centro Ricerche E Studi Su Sicurezza E Criminalità (coordonator), Centro Studi E
Ricerche IDOS ŞI LAND S.R.L. (Italia), KISA - Action For Support, Advice, Antiracism
(Cipru), Migration Policy Group (Belgia), North West Migrants Forum (Irlanda de Nord),
Institutul de Pace (Slovenia), ILGA (Portugalia), Solidarity Overseas Service (Malta), A
Jewish Contribution to an Inclusive Europe – CEJI (Belgia) şi University of Applied
Sciences for Public Administration and Legal Affairs Police Department (Germania).
Proiectul eMORE dezvoltă un sistem de management al informaţiilor privind
infracţiunile motivate de ură (cu focus pe discursul instigator la ură – hate speech), care
va combina informaţiile/ datele colectate de partenerii din consorţiu cu o aplicaţie
online de identificare a acestor cazuri (un crawler) şi o aplicaţie pentru telefon (un app),
ca modalitate de monitorizare și semnalare a discursului urii în Europa.
Comunicate de presă:

http://www.crj.ro/istorie-in-40-de-secunde-tu-ai-invatat-despre-asta-la-scoala/
http://www.crj.ro/sos-educatia-romaneasca/

http://www.crj.ro/excluziunea-educationala-vocile-celor-de-pe-teren/

http://www.crj.ro/nevoie-imperativa-de-schimbare-a-paradigmei-in-educatiaromaneasca-www-educatiefaradiscriminare-ro/

http://www.educatiefaradiscriminare.ro/comunicate-de-presa/centrul-de-resursejuridice-lansat-proiectul-educatia-fara-discriminare-e-si-treaba-mea/
Buget Program Anti-discriminare în 2016: 135,218 Euro
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PROGRAMUL PLEDOARIE PENTRU DEMNITATE

Clinica Juridică Mobilă (CJM) se desfășoară în cadrul proiectului „SOS: ONG-urile
din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale
închise în instituții”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul
Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă. Ideea acestei clinici mobile a
apărut după o experienţă de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi de 12 ani, respectiv din necesitatea de a asigura persoanelor cu dizabilități
intelectuale şi /sau cu probleme de sănătate mintală accesul la justiție, altfel inexistent.
Activitatile principale ale proiectului:
•

•

•

•

•

•

Selectarea și instruirea de reprezentanţi ai societăţii civile din Iaşi, Bucureşti,
Cluj, Sibiu, Timişoara, Mureș şi Constanţa în aplicarea instrumentelor de
asistență și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;

Organizarea şi furnizarea serviciilor de consiliere şi asistenţă juridică şi suport în
luarea deciziilor prin Clinica Juridică Mobilă (CJM) în cel puţin 20 judeţe din ţară;
Dezvoltarea de instrumente aplicate în Clinica Juridică Mobilă și în monitorizare
în domeniul promovării drepturilor persoane cu dizabilităţi mintale și
intelectuale închise în instituții;

Dezvoltarea unui manual de instrumente standard de consiliere, asistență
juridică și de monitorizare a respectării dreptului de acces efectiv la servicii a
persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate/în pericol de a fi
instituționalizate și a familiilor acestora;

Vizite de studiu și întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor/instituţiilor
din alte țări care derulează proiecte de tipul Clinicii Juridice Mobile;
Elaboarea unui proiect/iniţiativă de politică publică și promovarea proiectului de
politică publică în rândul instituţiilor cu atribuţii în domeniu pentru preluarea și
introducerea acestuia pe agenda publică.
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Au fost organizate peste 20 de vizite inopinate ale echipelor CJM şi elaborate
rapoarte de monitorizare/studii de caz elaborate şi transmise autorităţilor publice
locale şi centrale şi ONGurilor din domeniul social, educaţie, sănătate:.
 Centrul de Plasament nr. 8 Speranța, Huedin, jud. Cluj

 Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap
Călinești, sat Cătina, com. Florești, jud. Prahova

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, com. Cornu
Luncii, jud. Suceava

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, jud. Mureș
 Asociația Endemedica Holding 4 Life, Bragadiru, jud. Ilfov

 Centrul de Îngrijire și Asistență Casa Max, sector 3, București

 Centrul de Îngrijire și Asistență Floarea Speranței, sector 3, București

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gheorghe Șerban, sector 2,
București

 Centrul de Îngrijire și Asistență Sf. Laurențiu, Cernavodă, jud. Constanța

 Asociația Speranța pentru ocrotirea bolnavilor de SIDA, Mihail Kogălniceanu, jud.
Constanța

justiție. demnitate. egalitate.

STR. ARCULUI 19, SECTOR 2, 021032, BUCUREȘTI
TELEFON: (+40) 21-212.06.90, (+40) 21-212.05.20 | FAX: (+40) 21-212.05.19
OFFICE@CRJ.RO | WWW.CRJ.RO | FACEBOOOK.COM/CRJro

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică și Centrul de Asistență și
Îngrijire, Techirghiol, jud. Constanța

 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, com. Jucu de Sus, jud. Cluj
Rapoartele precum şi răspunsurile autorităţilor pot fi vazute aici:

http://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/clinica-juridica-mobila/rapoartesi-raspunsuri/
Informaţii
despre
echipa
CJM
pot
fi
găsite
aici:
http://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/clinica-juridica-mobila/experti/

Ca urmare a vizitelor echipei Clinicii Mobile, au fost transmise 35 de sesizări şi au
fost construite 8 speţe. Acestea pot fi văzute aici:
http://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/clinica-juridica-mobila/spete/

Proiectul a demarat în luna inauarie 2016 și va continua până în decembrie 2017.

Inovare în formarea avocaţilor europeni pentru promovarea drepturilor copiilor
cu dizabilităţi, proiect finanţat de Comisia Europeană, cu aplicant principal Mental
Disability Advocacy Center (MDAC), BCNL – The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law
Foundation (BG) / Centrul Bulgar pentru Fundația Legii Non-profit, DLA Piper (BE),
AK Matiasko – Casa de avocatură AK Matiasko din Republica Cehă și Slovacia (CZ & SK),
Children’s Rights Alliance (IE) / Alianța pentru Drepturile Copiilor, PSP – Mental Health
Perspectives (LT) / Perspective despre Sănătatea Mintală, HFHR – The Helsinki
Foundation for Human Rights (PL) / Fundația Helsinki pentru Drepturile Omului.
http://www.crj.ro/inovarea-in-formarea-avocatilor-europeni-pentru-promovareadrepturilor-copiilor-cu-dizabilitati/
Proiectul a urmărit:
•

•

Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților avocaților ce reprezintă copii cu
dizabilități mintale în cadrul procedurilor judiciare în opt state membre ale UE
Diseminarea materialelor de instruire și lecțiilor învățate de către avocații din UE
pentru a permite implementarea unei formări similare.

Sesiunea de instruire a avocaţilor români a avut loc la Bucureşti, în decembrie 2016
http://www.crj.ro/sesiune-de-instruire-reprezentarea-copiilor-cu-dizabilitati-inprocedurile-juridice/
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Proiectul ”Lagărele de lângă tine!”, finanțat prin Fondul ONG în România, Mecanismul
Financiar al SEE 2009-2014, început în iulie 2014, a continuat și în 2016 până la 30
aprilie
(http://www.crj.ro/pledoarie-pentru-demnitate/lagarele-de-langa-tinedescrierea-proiectului) și a avut ca rezultate principale:

- o inițiativă legislativă depusă la Senatul României, privind funcționarea
Mecanismului Național de Monitorizare, ulterior adoptată Legea 8/2016 - Privind
înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu
dizabilități,
- rapoarte de monitorizare publicate pe pagina web a campaniei și transmise
instituțiilor publice cu competențe în domeniu și un raport sinteză în format online
(fotografii, text, grafice);
- jurnaliști de investigație instruiți pentru investigarea abuzurilor asupra
drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate.
- harta digitală interactivă, „Harta Deceselor” realizată, unde sunt marcate centrele
vizitate, cu fotografii și cifre relevante
- o instalație fotografică cu sistem de iluminat încorporat unde au fost expuse
fotografii realizate în centrele vizitate, folosită în campanii stradale din Bucuresti, Tg.
Mureș, Brașov, Cluj, Constanța
- dezbateri publice organizate în cadrul Caravanei stradale cu factori politici
decidenți, reprezentanți ai autorităților locale și centrale competente, ong-uri, cetățeni.
- pagina de facebook a proiectului: fb.com/LagareleDeLangaTine și petiția în
mediul virtual: petitieonline.com/sunt_singur_pe_lume_cine_ma_apara
Buget program Pledoarie pentru demnitate în 2016: 196,517 Euro
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PROGRAMUL PENTRU INTEGRITATE PUBLICĂ

Poiectul „PAYBACK - Towards an EU Data Management System for Seized
Assets”, în parteneriat cu Centre for the Study of Democracy (Bulgaria), Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice (France), Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili (Italy), AGRASC, Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, France, CAB, Criminal Assets Bureau,
Ireland, CIAF, Bulgaria, COSC, Central Office for Seizure and Confiscation, Belgium, Dept.
of Movable Assets – Asset Management Section, Ministry of Interior, Czech Republic,
Rome Tribunal, Italy.
Proiectul vizează dezvoltarea unei soluţii informatice (software tip DMS) cu privire
la managementul bunurilor sechestrate şi confiscate, aplicabilă la nivelul statelor
membre ale Uniunii Europene. În cadrul proiectului au fost dezvoltate 2 chestionare
(unul a fost elaborat de CRJ) cu privire la modelele de baze de date privind bunurile
sechestrate existente in statele UE şi aşteptările instituţiilor de aplicare a legii cu privire
la un sistem de management al datelor (DMS). CRJ a dezvoltat o analiză cu privire la
bazele de date din România pe baza răspunsurilor la cereri de informaţii publice (DNA,
DIICOT, PICCJ, ANI, ANABI, ICCJ). CRJ a avut responsabilitatea de aduna date cu privire la
aşteptările stakeholderilor (ARO, AMO, instituţii de aplicare a legii) din 8 state membre
UE: Spania, Portugalia, Polonia, România, Lituania, Letonia, Slovacia, Cehia.
Consilierea de etică

CRJ a organizat în iunie 2016 cu sprijinul Ministerului Justiţiei, o masă rotundă
privind alternativele de reglementare a statutului consilierului de etică. În cadrul
dezbaterilor au fost stabilite 8 principii care să ghideze consolidarea consilierii de etică
şi au fost analizate trei alternative de politici publice pe dimensiunile: rolul consilierii de
etică, numirea şi evaluarea consilierului de etică, formarea profesională a consilierului
de etică, răspunderea consilierului de etică.

Alternativa 1: un drept al oricărui angajat din instituţiile publice, o facilitatea pusă
la dispoziţie de instituţie, indiferent de statutul repectivei persoane (funcţionar public,
personal contractual, demnitar). Consilierul de etică este doar un facilitator în procesul
de luare a deciziei din punct de vedere etic (oferă argumente pro sau contra,
alternative).
Alternativa 2: un drept şi o obligaţie de consultare (atunci când nu esti sigur) care
să aibă o anumită valoare în ipoteza unei cercetări disciplinare sau a altui tip de anchetă.
De ex., în SUA, există biroul consilierului juridic şi de etică care oferă în scris (prin
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email) raspunsuri la intrebari cu privire la conduita de urmat în diverse situaţii. Nu
exista obligativitatea urmarii sfatului, dar în cazul în care au fost urmate sugestiile
biroului de etică, funcţionarul este protejat.

Alternativa 3: consilierul de etica monitorizează implementarea codului de
conduită şi consiliază doar în privinţa normelor de conduită stabilite în cod.

De asemenea, CRJ împreună cu ANFP şi Ambasada Statelor Unite ale Americii în
România a organizat seminarul „Ethical Decision Making in the US Government” prin
care consilierii de etică din instituţiile administraţiei publice centrale au beneficiat de
experienţa şi bunele practici dezvoltate în Statele Unite.

În anul 2016 au fost finalizate proiectele: Reutilizarea în scopuri sociale a
bunurilor confiscate și Transparenţă şi integritate în gestionarea bugetelor locale,
începute în anul 2015 și care s-au derulat până la 30 aprilie 2016, finanțate prin Fondul
ONG în România, Mecanismul Financiar al SEE 2009-2014.
Operaţionalizarea reutilizării sociale


CRJ a participat cu amendamente la proiectul de lege privind reutilizarea
instituţională a imobilelor confiscate. O parte din acestea au fost însuşite în Parlament,
punând pe picior de egalitate solicitările de atribuire a unui imobil confiscat primite din
partea ONGurilor cu cele primite din partea instituţiilor publice şi garantând rolul
ANABI de unică autoritate care propune modul de valorificare a bunurilor imobile
confiscate. Proiectul de lege a fost aprobat în luna noiembrie 2016 devenind Legea nr.
216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate.

Elaborarea regulamentului pentru reutilizarea socială şi participarea întrun grup de lucru la Ministerul Justiţiei. Toate propunerile CRJ au fost incluse în forma
finala a hotărârii de guvern: HG nr. 933 din 8 decembrie 2016 pentru aprobarea
Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015
pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Conform HG 933/2016, sumele alocate pentru proiectele ONGurilor vor fi
distribuite de către ANABI în regim competitiv şi vor fi gestionate în conformitate cu
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
pentru activităţi non-profit. Elaborarea de propuneri privind regulamentul pentru
reutilizarea imobilelor confiscate.

Informarea reţelei de ONG-uri dezvoltată de CRJ cu privire la noutaţile în
materia reutilizării sociale, inclusiv participarea la diferite conferinte în care a fost
prezentat mecanismul reutilizării sociale.
Proiectul Transparenţă şi integritate în gestionarea bugetelor locale a fost
necesar deoarece analiza bugetară și financiară este percepută ca o zonă rezervată
specialiștilor, și nu cetățenilor. Cetățenii află despre investiții, fără să știe cât de mult au
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costat acestea, dacă prețul plătit este corect sau dacă investiția este în conformitate cu
strategia de dezvoltare locală. Teoretic elaborarea bugetului reflectă prioritățile stabilite
în urma consultării publice, dar în practică, cetățeni, mediul de afaceri și ONG-urile
locale nu sunt implicaţi în luarea deciziilor bugetare.

În acest context, proiectul a prezentat în format ușor de înțeles cheltuielile publice a
patru municipalități din România (Sector 6 București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași) și a
implicat cetățenii și actorii locali în evaluarea cheltuielilor publice și monitorizarea
bugetelor locale, bugetele fiind elemente esențiale pentru o bună guvernare, iar
participarea cetățenilor poate îmbunătăți procesul bugetar. Au fost elaborate 4 broșuri
(câte una pentru fiecare municipalitate) care au prezentat cheltuielile bugetare într-un
format prietenos, un ghid cu privire la modul de monitorizare a bugetelor și 4 campanii
de informare pentru cetățeni (una în fiecare municipalitate) cu privire la evaluarea
bugetelor locale. Proiectul a pus, de asemenea, transparența bugetelor locale, sub
control, în patru mese rotunde organizate în întreaga țară, iar recomandările au fost
transmite către de 250 de autorități locale. O conferință a pus laolaltă toate inițiativele
naționale menite să facă cheltuieli publice transparente pentru cetățeni. Au fost instruiți
18 jurnaliști și 23 de activiști ai ONG-urilor și trei articole de investigație au fost
elaborate și publicate de către jurnaliștii instruiți pe parcursul proiectului.
http://www.crj.ro/transparenta-bugetara-initiative-pentru-asigurarea-integritatii/
http://www.crj.ro/ghid-de-monitorizare-a-bugetelor/

Buget Program Integritate publică în 2016: 155,205.00 Euro
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DONATORI PRINCIPALI / AUTORITĂŢI CONTRACTANTE
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CONTACT

- CENTRUL DE RESURSE JURIDICE (CRJ) -

Str. Arcului, nr. 19, Sector 2, Bucureşti, 021032
Tel.: (+40) 21-212.06.90; (+40) 21-212.05.20
Fax: (+40) 21-212.05.19
E-mail: office@crj.ro
www.crj.ro

www.facebook.com/CRJro
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