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Scopul proiectului  

 
Creşterea accesului la justiţie pentru 
cetăţenii - în special cei din grupurile       

vulnerabile - care sunt victime ale unor 
abuzuri sau nereguli din administraţia    

publică şi sistemul judiciar, prin crearea şi 
operaţionalizarea unei reţele de centre de 

documentare şi asistenţă juridică.  
 
 
 
 

 

  

1.Deschiderea a 6 centre de documentare şi 

asistenţă pentru cetăţenii care sunt victime ale 
unor abuzuri sau nereguli din administraţia pub-
lică şi sistemul judiciar, în special pentru 
cetăţenii din grupurile vulnerabile. 
 
 

          2.Formarea a 150 de persoane care  

 desfăşoară o activitate juridică,          
 specialişti în domeniul dreptului,     
 personal din sistemul   judiciar sau 
 administraţia  publică, pentru a acorda 
 asistenţă şi consiliere juridică cetăţeni-
 lor din grupurile vulnerabile. 

 

3.Informarea cetăţenilor, a persoanelor care 

desfăşoară o activitate juridică, cu privire la 
asistenţa juridică  disponibilă pentru cetăţeni, 
inclusiv cu privire la centrele nou deschise. 
 
 
 

   4.Prevenirea abuzurilor şi neregulilor 

 din administraţia publică şi sistemul                                                                                
 judiciar, prin consolidarea metodelor 
 alternative de soluţionare/prevenire a 
 litigiilor, pe baza a 3 modele de proce-
 duri administrative de asistenţă  şi  
 soluţionare a plângerilor cetăţenilor 
 cu privire la abuzuri si nereguli. 

 
Grad crescut de acces la justiţie prin 
oferirea de servicii suport în 6 centre 
înfiinţate prin proiect, susţinute de o 
aplicaţie web.  
 

 
 de persoane mai bine pregătite 
pentru a acorda asistenţă şi consi-
liere juridică cetăţenilor vulnerabili 
care sunt victime ale unor abuzuri/

nereguli din partea admi-nistraţiei publice şi/ 
sau a sistemului judiciar. 
   

de persoane din administraţia publică  
mai bine pregătite pentru rezolvarea 
alternativă rapidă a litigiilor, ca      
urmare a participării la seminarii şi 
mentorat post-formare. 

 

 
Grad crescut de informare a publicului despre  

serviciile de asistenţă juridică disponibile.  

 

Rezultate aşteptateRezultate aşteptate  

6 

Două studii cu informaţii relevante despre 
soluţiile de asigurare a accesului la justiţie. 

Trei proceduri-model de asistenţă şi                                 
soluţionare pe cale administrativă a             

plângerilor cetăţenilor. 

Un ghid privind drepturile cetăţenilor                  
în raporturile cu administraţia publică                

şi sistemul judiciar. 

 
Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului  
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Suntem alături de tine în 
lupta împotriva  abuzurilor 
din administraţie şi justiţie. 

www.acces-justitie.ro 


