„PROGRAM DE EDUCAȚIE ȘI ASISTENȚĂ
JURIDICĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI
CETĂȚENILOR LA JUSTIȚIE – JUST ACCESS”
Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: Administrație
publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul
specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite
la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului
și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Program de educație și asistență juridică pentru
îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție – JUST
ACCESS
Beneficiar: Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), lider de parteneriat
Partener: Fundația Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ)
Valoarea totală a proiectului este de 3.889.726,21 lei iar valoarea cofinanțării UE este de
3.811.931,69 lei (98%).
Contribuția proprie – U.N.B.R.: 70,790.78 lei, CRJ: 7,003.74 lei, reprezentând 2% din
valoarea bugetului alocat fiecărui partener.
Durata de implementare a proiectului este de 16 luni, în perioada 22.06.2018 –
22.10.2019.

Obiectivul general al proiectului:

Îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiție (în special pentru categoriile
aparținând grupurilor vulnerabile) prin informare-conștientizare și prin creșterea
calității serviciilor furnizate de către autoritățile centrale și locale ca urmare a
promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a
interdisciplinarității în abordarea cazurilor.

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate

O.S.1: Creșterea accesului la justiție
al cetățenilor prin derularea de
campanii naționale de informare și
educație juridică în rândul a peste
6000 de tineri (elevi și studenți).

Rezultat proiect nr. 1:
Realizarea unei campanii privind
educația juridică în rândul tinerilor
din șase centre universitare (educaţie
juridică pentru studenţii la asistenţă
socială, sociologie, psihologie, poliţie,
cu privire la drepturile cetăţenilor și
accesul la justiție).

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate
O.S.2: Îmbunătățirea serviciilor și
asistenței juridice oferite cetățenilor
prin formarea a cel puțin 210 angajați
DGASPC și SPAS la nivel național, în
vederea alcătuirii de echipe
multidisciplinare (avocați, juriști,
asistenți sociali, psihologi) care să
răspundă nevoilor cetățenilor cu
privire la accesul la justiție.

Rezultat proiect nr. 2:
Îmbunătățirea serviciilor și a
asistenței juridice oferite de
DGASPC/SPAS și avocați prin crearea
de echipe multidisciplinare în
beneficiul grupurilor vulnerabile
(avocați, juriști, asistenți sociali,
psihologi).

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate
O.S.3: Îmbunătățirea serviciilor juridice puse
la dispoziția cetățenilor, inclusiv a categoriilor
vulnerabile prin crearea unor resurse de
învățare și formare a aprox. 1400 de
profesioniști din domeniul juridic (avocați și
personal din cadrul administrației publice cu
atribuții în legătură cu activitatea sistemului
judiciar) pentru implementarea Noilor Coduri
fundamentale (penal, procedură penală, civil,
procedură civilă).

Rezultat proiect nr. 3:
Crearea unor resurse de învățare pentru
profesioniștii din domeniul juridic, cu precădere
avocați din cadrul Barourilor cu atribuții în legătură
cu funcționarea Serviciilor de Asistență Juridică și
personal din cadrul administrației publice cu
atribuții în legătură cu activitatea sistemului
judiciar, în vederea îmbunătățirii serviciilor
acordate de aceștia și creșterii accesului la justiție
al cetățenilor ce aparțin categoriilor
defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Obiectivele specifice ale proiectului și rezultatele așteptate

O.S.4: Îmbunătăţirea cadrului legislativ

în vederea creşterii accesului la justiţie
al categoriilor defavorizate prin
elaborarea de propuneri de modificare
a legislației în vederea îmbunătăţirii
asistenţei juridice și accesului la justiţie.

Rezultat proiect nr. 4:
Îmbunătățirea cadrului legislativ în vederea
creșterii accesului la justiție al categoriilor
defavorizate/grupurilor vulnerabile prin
elaborarea de propuneri de modificare a
manierei în care se acordă asistență juridică
din oficiu și pentru încurajarea efectivă a
avocaturii pro bono în beneficiul categoriilor
defavorizate/grupurilor vulnerabile.

Beneficiari și Grup țintă:
● Avocați, în general, și în mod special avocații care sunt înscriși pe listele de ”curatori judiciari” și
personalul angajat din cadrul Barourilor, cu atribuții în legătură cu funcționarea Serviciilor de
Asistență Juridică, inclusiv avocați din oficiu (peste 1000 persoane).
Din totalul grupului țintă reprezentat de avocați, 100 persoane vor reprezenta personalul angajat din
cadrul Barourilor cu atribuții în legătură cu funcționarea Serviciilor de Asistență Juridică, cel puțin 50
avocați din oficiu și aprox. 400 de persoane vor fi avocați care sunt înscriși pe listele de curatori
judiciari.
● 1400 persoane reprezentând personal din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului (DGASPC) și ai Serviciilor Publice de Asistență Socială (SPAS) cu atribuții în legătură
cu activitatea sistemului judiciar (consilieri juridici dar și asistenți sociali, manageri de caz, psihologi,
etc.).

Activități previzionate:
Activitatea 1. Managementul proiectului
Subactivități:
1.1. Management de proiect
1.2. Informare și comunicare (asigurarea respectării identității vizuale a POCA, conferința
de lansare a proiectului, conferință finală a proiectului)
1.3. Principii orizontale POCA
implementarea principiilor orizontale (dezvoltare durabilă și egalitate de șanse) în
campaniile de informare, în sesiunile de formare, precum și în procesul de management și
implementare a proiectului.

Activitatea 2. Organizarea unei campanii naționale de informare, educație
juridică și conștientizare, cu privire la drepturile cetățenilor, promovarea
informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de
acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.
2.1. Pregătirea și elaborarea strategiei de campanie și elaborarea materialelor
promoționale;
2.2. Organizarea de activități de informare la nivelul DGASPC/SPAS;
46 de sesiuni de informare în care se au în vedere următoarele direcţii: (a) Informare cu privire la
Ajutorul Public Judiciar în materie civilă; (b) Informare cu privire la Asistența Judiciară în materie
penală. Sesiunile vor fi susținute de către specialiști ai Liderului de parteneriat pentru a creşte nivelul
de cunoaştere şi înţelegere al lucrătorilor sociali care oferă servicii unor persoane vulnerabile cu
privire la procedurile în instanţă, drepturi și mecanisme administrative și juridice de protecţie a
acestora.

Activitatea 2. Organizarea unei campanii naționale de informare, educație
juridică și conștientizare, cu privire la drepturile cetățenilor, promovarea
informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de
acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.
2.3. Organizarea de activități de informare în cadrul instituțiilor de învățământ;
- 2 campanii în 6 centre universitare (București, Iași, Craiova, Cluj, Timișoara, Brașov)
constând în acțiuni de diseminare informații și materiale promoționale precum și
sesiuni de informare în care experți în drept și antidiscriminare vor aborda subiecte
legate de accesul cetățenilor la justiție. Beneficiari ai campaniilor de informare derulate
în centrele universitare: estimativ 600 studenți.
- sesiuni IEC (Informare Educare Conștientizare) în cadrul liceelor: vor fi selectate câte 2
licee din fiecare județ pentru stabilirea de acorduri de colaborare în vederea
promovării educației juridice și a drepturilor cetățenilor.

Activitatea 2. Organizarea unei campanii naționale de informare, educație
juridică și conștientizare, cu privire la drepturile cetățenilor, promovarea
informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de
acestea cu accent pe drepturile grupurilor vulnerabile.

2.4. Derularea campaniei media la nivel național
Campania media națională pentru promovarea accesului tuturor cetățenilor la justiție:
creația și distribuția unui clip TV + spot radio, pe canale media naționale și locale, creație
și amplasare bannere în centrele universitare.

Activitatea 3. Dezvoltarea de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate
nevoilor cetățeanului, prin cooperarea cu specialiștii din DGASC și SPAS

3.1. Elaborarea metodologiei de organizare a sesiunilor de formare
3.2. Organizarea a 41 sesiuni de formare/workshop-uri dedicate avocaților
Workshop-urile se vor organiza la nivel județean și vor aborda, în principal, următoarele
teme: tratarea reglementarilor privitoare sau cu incidență în facilitarea accesului la justiție
a cetățenilor, inclusiv grupuri vulnerabile, din perspectiva noilor coduri (Noul Cod Civil,
Noul Cod de Procedură Civilă, Noul Cod Penal, Noul Cod de procedură Penală); analiza
acestor modificări din perspectiva jurisprudențială; ajutorul public judiciar și asistența
judiciară în materie penală.

Activitatea 3. Dezvoltarea de servicii de consiliere și asistență juridică adecvate
nevoilor cetățeanului, prin cooperarea cu specialiștii din DGASC și SPAS

3.3. Organizarea a 15 de sesiuni de formare multidisciplinare dedicate avocaților,
specialiștilor DGASPC/ SPAS, pe tema Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme
minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității.
Acestea se vor organiza în următoarele județe: Bihor, Satu Mare, Maramureș, Suceava,
Bistrița Năsăud, Alba, Mureș, Bacău, Vaslui, Galați, Caraș-Severin, Gorj, Prahova, Brăila,
Teleorman.

Activitatea 4. Instrumente inovatoare pentru promovarea accesului la justiție

4.1. Manual privind accesul grupurilor vulnerabile la justiție - politici publice, legislație,
proceduri și cazuistică relevante:
care sa vină în sprijinul sistemului de justiție și al cetățeanului, abordări în cazuri speciale
(copii, categorii defavorizate, minorități, victime ale violenței de gen, refugiați/solicitanți
de azil, etc.). Distribuirea manualului către specialiștii din domeniu asigură
transferabilitatea rezultatelor proiectului și diseminarea informațiilor pentru
îmbunătățirea serviciilor juridice puse la dispoziția cetățenilor.
4.2. Crearea și dezvoltarea unui website al proiectului cu resurse de tip platforma elearning.

Activitatea 5. Propuneri de modificări legislative

5.1 Elaborarea de propuneri de modificări legislative
Vor fi elaborate propuneri de modificări legislative ca urmare a evaluărilor/consultărilor
derulate în cadrul activităților proiectului (ex. sesiunile de formare vor include chestionare
distribuite participanților în care li se va cere feedback-ul privitor la probleme specifice
legate de accesul la justiție, iar formatorii vor redacta rapoarte de formare în care vor
reflecta cu privire la problemele ridicate în cadrul formărilor, respectiv cu privire la nevoi
suplimentare de formare).

Activitatea 5. Propuneri de modificări legislative

5.2. Rolul avocatului în promovarea accesului la justiție
Organizarea unui eveniment de final cu scop de networking pe tema accesului la justiție, și
în vederea discutării unor noi activități/posibile proiecte ulterioare și stabilirea de
parteneriate. In cadrul evenimentului vor fi prezentate activitățile și rezultatele
proiectului, exemple de cazuri și opinii ale avocaților din practica pro bono și nevoia de
recunoaștere a practicii în reglementările profesionale ale avocaților.

Date de contact

Beneficiar – Uniunea Națională a Barourilor din România, Splaiul Independenței nr. 5,
sector 5, București, tel: 021/3134875, 021/3160739, fax: 021/3134880, www.unbr.ro, email: unbr@unbr.ro, justa@unbr.ro

Partener – Fundația Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului nr. 19, sector 2, București, tel:
021/212.05.20, 021/212.06.90, fax: 021/212.05.19, www.crj.ro, e-mail: office@crj.ro

