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PREZENTARE PROIECT 
SIPOCA 493 

 
Denumire proiect: „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile - Justiție pentru toți”, 

cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435 

 

Perioada de implementare: 07.03.2019 - 06.10.2020 

 
Beneficiar: Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură (ASISED) 

 
Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2.  Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi 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. 

 
Proiectul are o valoare totală de 2.176.528 lei din care asistență financiară nerambursabilă 2.132.997,44 lei, 

iar contribuția proprie este de 43.530,56 lei. 

 
Scopul  proiectului  îl  reprezintă  facilitarea accesului  la  justiție  al  cetățenilor, în  special  al  grupurilor 

vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia dar și 

prin îmbunatățirea calității serviciilor juridice. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1.  Derularea unei campanii de informare în rândul cetatenilor pentru cresterea accesului la serviciile 

juridice, constientizarea drepturilor si serviciilor de care pot beneficia, pe parcursul a 15 luni, cu o 

audienta de peste 250.000 persoane, cu accent pe grupurile vulnerabile. 

2.  Îmbunatatirea calitatii serviciilor juridice oferite cetatenilor prin actiuni de formare a cel putin 600 

de practicieni ai dreptului, pe parcursul a 16 luni, în domeniul protectiei juridice a drepturilor 

omului, cu accent pe grupurile vulnerabile si  organizarea a  18  workshop-uri, cu peste 432 de 

participanti,  pentru  consolidarea  capacitatii  avocatilor  privind  acordarea  asistentei  juridice  în 

cazurile de discriminare. 

3.  Organizarea a 25 de sesiuni de informare la care vor participa cel putin 875 de persoane cu scopul de 

a îmbunatati accesul cetatenilor la justitie, cu accent pe grupurile vulnerabile. 

 
Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt: 

• 1  campanie de  informare cu  o  audienta de  peste  250.000  de  cetateni, cu  accent  pe  grupuri 

vulnerabile; 

• 600 de practicieni ai dreptului care beneficiaza de activitati de dezvoltare/aprofundare cunostinte în 

domeniul protectiei juridice a drepturilor omului; 

• 18  workshop-uri  organizate,  la  care vor  participa  peste  432  de  avocati,  pentru  consolidarea 

capacitatii avocatilor privind acordarea asistentei juridice în cazurile de discriminare; 

• 25 sesiuni de informare în rândul cetatenilor cu scopul de a îmbunatati accesul cetatenilor la justitie, 

cu accent pe grupurile vulnerabile, la care vor participa peste 875 de persoane; 

•    1 Ghid privind acordarea asistentei judiciare gratuite si distribuirea acestuia catre 500 persoane; 

•    Dezvoltarea unei platforme online cu resurse si informatii juridice. 

 
Contact: 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: doina.dragoi12@outlook.com 
Responsabil grup țintă: Doina Drăgoi 
Telefon:0769 635 845 

   Vă așteptăm cu drag!
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