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Familia. Regimuri matrimoniale. Măsuri de ocro�re a familiei.

1. Ce înseamnă familia din perspec�va sistemului de drept?

Noul Cod Civil, prin art.258, ne oferă o definiție:
 “(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe 
egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a 
asigura creșterea și educarea copiilor lor.
 (2) Familia are dreptul la ocro�re din partea societății și a statului.
(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea 
căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei.
 (4) În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin 
căsătorie.”

Am putea crede că familia înseamnă numai unirea prin căsătorie a 
bărbatului cu femeia. Vom vedea, datorită existenței altor legi speciale, ca 
noțiunea de familie înseamnă mult mai mult:

- art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/1997 privind alocaţia suplimentară 
pentru 

familiile cu copii „În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege: 
a) soţul, soţia şi copiii lor sau ai oricăruia dintre ei, având domiciliul comun; 
b) persoana singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia 
cu care domiciliază şi care se află în întreţinerea sa”, iar la alin. (2), „Sunt 
consideraţi ca făcând parte din familie şi copiii adoptaţi, copiii aflaţi în 
plasament familial sau încredinţaţi familiei definite la alin. (1), potrivit legii”. 
-Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei: familie adoptatoare 
– soţul şi soţia care au adoptat sau doresc să adopte, în condiţiile prezentei 
legi; familie
 – părinţii şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora; familie ex�nsă 
– rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv; familie subs�tu�vă 
– persoanele, altele decât cele care aparţin familiei ex�nse, care, în condiţiile 
legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului.



iliei ex�nse, care, în condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului.
- art. 4 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor 
copilului: „În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 
următoarea semnificaţie: ...b) familie – părinţii şi copiii acestora; c) familie 
ex�nsă – copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV inclusiv; d) 
familie subs�tu�vă – persoanele, altele decât cele care aparţin familiei 
ex�nse, inclusiv afinii până la gradul IV şi asistenţii maternali care, în 
condiţiile legii, asigură creşterea şi îngrijirea copilului. 

- art. 2 din Legea nr. 277 din anul 2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, 

care defineşte familia ca fiind formată din soţ, soţie şi copiii aflaţi în 
întreţinerea acestora, care locuiesc împreună,... şi bărbatul şi femeia 
necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună...”

Aşadar, familia nu este numai cea tradițională, ci şi cea 
monoparentală, familia adoptatoare, familia ex�nsă, familia subs�tu�vă, 
familia separată, respec�v minorii în plasament sau dați în tutelă unui străin, 
concubinii, cei care doar gospodăresc împreună, majorul care trăiește singur 
și chiar fostul soț. 

Un lucru este clar: prin căsătorie se naşte o familie.

2. Căsătoria și regimurile matrimoniale?

Viitorii soți pot să aleagă modul  în care vor fi împărțite bunurile 
dobândite în �mpul căsătoriei, dacă vor ajunge la divorț, prin incheierea unei 
convenții matrimonial, la notar, cu cel puțin 20 de zile înainte de ziua 
căsătoriei. Aceasta va fi depusă la oficiul de stare civilă împreună cu actele 
necesare cununiei civile.

Convenția matrimonială poate fi încheiată și în �mpul căsătoriei, caz în 
care intră în vigoare de la data semnării sau de la data stabilită de comun 
acord de soți. Schimbarea regimului matrimonial se poate face numai după 
un an de la căsătorie. 



     În mod obișnuit căsătoria între soți se face sub regimul comunității 
legale, ceea ce presupune că bunurile dobândite în �mpul căsătoriei au 
fost realizate în mod egal, prin urmare la divorț se impart in mod egal. 
Dacă în instanță se dovedește că unul dintre soți a contribuit mai mult, 
partajul se face conform probelor.

Regimul separației de bunuri înseamnă că fiecare soț este proprietar 
asupra bunurilor pe care le dobândește în �mpul căsătoriei, iar în cazul 
bunurilor luate în comun, fiecare deține o cotă-parte.

În regimul comunității legale, ce a fost achiziționat înainte de căsătorie 
este bun propriu, iar ce s-a dobândit după căsătorie devine bun comun.

La divorț se împart numai bunurile comune, În cazul în care în �mpul 
căsătoriei unul dintre soți primește o moștenire, o donație pe numele său, 
acesta este bun personal și rămâne cu acest statut și în urma divorțului.

3. Care sunt măsurile de ocro�re a familiei?
3.1. Ordinul de protecţie.

Cadrul legal este asigurat de Legea nr. 217/2003 ă  pentru  republicat ,
prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

As�el, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este 
pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei 
poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un 
ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau 
mai multe dintre următoarele măsuri/interdicţii:

- evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent 
dacă acesta este �tularul dreptului de proprietate;

- reintegrarea vic�mei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
- limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei 

părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi as�el partajată 
încât agresorul să nu vină în contact cu vic�ma;

- obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate 
faţă de vic�mă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale 
acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de 
învăţământ a persoanei protejate;

- interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau 
zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le 
vizitează periodic.



    Pe lângă oricare dintre măsurile menționate, instanța poate dispune și 
obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie și 
poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita 
internarea nevoluntară. În cazul în care agresorul este consumator de 
substanțe psihoac�ve, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, 
integrarea acestuia într-un program de asistență a persoanelor 
consumatoare de droguri.
Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control 
al respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia, 
precum:
    a) obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de �mp 
stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu 
supravegherea respectării ordinului de protecţie;
    b) obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la 
noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa 
familiei;
    c) verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, 
fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului. Dacă hotărârea nu 
cuprinde nicio menţiune privind durata măsurilor dispuse, acestea vor 
produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.

Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie este de competenţa 
judecătoriei de pe raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa 
vic�ma. 
Cererea poate fi introdusă de vic�mă personal/prin reprezentant legal/de  
procurer/de
reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii 
administra�v-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei vic�melor 
violenţei în familie;
reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul 
prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu 
acordul vic�mei.



Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit unui 
formular special prevazut în lege.

Cererea este scu�tă de taxă judiciară de �mbru; se judecă de urgenţă ( 
soluţionarea acestora nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la 
depunerea cererii), în camera de consiliu, cu par�ciparea obligatorie a 
procurorului.
La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecţie i se poate acorda 
asistenţă sau reprezentare prin avocat. Asistenţa juridică a persoanei 
împotriva căreia se solicită ordinul de protecţie este obligatorie.

În caz de urgenţă, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi 
zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără concluziile 
părţilor.
Hotărârea prin care se soluţionează cererea de emitere a ordinului de 
protecţie este supusă numai apelului, în termen de 3 zile de la pronunţare, 
dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea 
lor.

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către polițiș�i care, în 
exercitarea 
atribuțiilor de serviciu, care constată că există un risc iminent ca viața, 
integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un 
act de violență domes�că, în scopul diminuării acestui risc.
    
Prin ordinul de protecţie provizoriu se dispun, pentru o perioadă de 5 zile, una 
ori mai multe măsuri de protecţie, apte să contribuie la diminuarea riscului 
iminent constatat, dintre următoarele obligaţii sau interdicţii:
    a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, indiferent 
dacă acesta este �tularul dreptului de proprietate;
    b) reintegrarea vic�mei şi, după caz, a copiilor în locuinţa comună;
    c) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate 
faţă de vic�mă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul 
de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;
    d) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de 
supraveghere;
    e) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.
Obligaţiile şi interdicţiile dispuse împotriva agresorilor prin ordinele de 
protecţie provizorii devin obligatorii imediat după emiterea acestora, fără 
somaţie şi fără trecerea vreunui termen.



    3.2.  Măsuri privind reîntregirea familiei.

Direc�va europeană 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
dreptul la reîntregirea familiei vizează stabilirea de norme comune cu privire 
la dreptul la reîntregirea familiei. Scopul este acela de a permite membrilor 
familiei resor�sanților țărilor din afara UE care au reședința în mod legal pe 
teritoriul Uniunii Europene (UE) să se alăture acestora în țara din UE în care 
își au reședința. Obiec�vul este să protejeze unitatea familiei.

Direc�va nu se aplică Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit. 

Pot solicita reîntregirea familiei resor�sanții țărilor din afara UE �tulari ai 
unui permis de ședere pe o perioadă de cel puțin un an într-una dintre țările 
UE și care au o perspec�vă întemeiată de a obține un drept de ședere 
permanent.

Direc�va nu se aplică membrilor familiei unui cetățean al UE, nici 
resor�sanților țărilor din afara UE care solicită recunoașterea statutului de 
refugiat.

Pot beneficia de reîntregirea familiei:
- soțul (soția) susținătorului reîntregirii;
- copiii minori ai cuplului (și anume copiii necăsătoriți sub vârsta 

majoratului 
legal din țara UE în cauză), sau ai unuia dintre membrii cuplului, dacă acesta 
exercită drepturile părinteș� asupra copiilor și aceș�a se află în întreținerea 
sa, inclusiv copiii adoptați.
Țările UE pot autoriza, în anumite condiții, reîntregirea familiei și pentru:

- rudele de gradul întâi pe linie ascendentă directă (tatăl și mama 
resor�santului 

străin);
- copiii majori necăsătoriți;
- partenerul necăsătorit.



Principii orizontale

Dezvoltare durabila

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și 
metodelor de dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe 
asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice și 
elementele capitalului natural.
Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată 
de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare (WCED) în raportul 
„Viitorul nostru comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: 
„dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește sa�sfacerea nevoilor 
prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și 
sa�sface propriile nevoi”.
Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică 
determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea 
con�nuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității mediului 
înconjurător, în prezent conceptul s-a ex�ns asupra calității vieții în 
complexitatea sa, și sub aspect economic și social. 
Obiect al dezvoltării durabile este acum și preocuparea pentru dreptate și 
echitate între state, nu numai între generații. 
O societate durabilă este, o societate care își modelează sistemul economic și 
social as�el încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții 
să fie menținute. Dezvoltarea durabilă promovează conceptul de conciliere 
între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al 
planetei. Ideea care stă la baza acestui concept este aceea de a asigura o 
calitate mai bună a vieţii pentru toţi locuitorii planetei, atât pentru generaţia 
prezentă, cât şi pentru generaţiile viitoare.
Fiecare om, conș�ent sau nu, poate contribui la dezvoltarea durabilă. Se 
poate vorbi de o gândire de durată atunci când se colectează (depun) deșeuri 
din plas�c sau hâr�e în locurile special amenajate. Multe fabrici folosesc 
deșeuri drept combus�bil, iar în anumite localități se încearcă 
implementarea unor sisteme de încălzire casnică pe bază arderii deșeurilor. 
Unele companii au conș�en�zat importanța economică (dar și ecologică) a 
recuperării și refolosirii deșeurilor.
În România, ca stat membru al Uniunii Europene, în anul 1997 a fost creat 
Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, sub egida Academiei Române, 
care în �mp a reuşit să devină cea mai autorizată voce din societatea civilă în 
domeniul elaborării de propuneri şi strategii pentru dezvoltarea durabilă a 
României.



Conceptul de dezvoltare durabilă poate fi caracterizat din mai multe 
puncte de vedere, prin următoarele elemente :
� economie: eficiență, creștere, stabilitate
� societate: nivel de trai, echitate, dialog social și delegarea 
responsabilităților, protejarea culturii/patrimoniului
� ecologie: conservarea și protejarea resurselor naturale, 
biodiversitate, evitarea poluării
 
Poluatorul plătește
Promovarea conceptului „conservarea și protejarea biodiversității” va fi 
efectuată prin: - includerea în materialele de prezentare (inclusiv cu ocazia 
evenimentelor organizate în cadrul proiectului) a mesajelor de informare și 
conș�en�zare cu privire la protejarea biodiversității - par�cipanții vor fi 
îndrumați să nu desfășoare ac�vități în zone protejate, zone verzi, etc - 
colectarea selec�vă a tuturor materialelor reciclabile (hâr�e, cartușe de 
imprimantă, toner) și consumul eficient al energiei electrice, atât de către 
echipa de implementare a proiectului, cât și de către membrii rețelei 
tema�ce.

Protecția biodiversității
Proiectul aplică principiile dezvoltării durabile prin u�lizarea eficientă și 
ra�onală a resurselor, cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce privește 
păstrarea, conservarea, folosirea “durabilă” a resurselor naturale. In cadrul 
pla�ormei se vor folosi fișiere electronice pentru corespondența între 
u�lizatori, se va încuraja mul�plicarea materialelor și printarea 
documentelor doar când este absolut necesar, precum și u�lizarea hâr�ei 
reciclabile; comunicarea prin mijloace electronice va suplini comunicarea pe 
hâr�e, asigurând dezvoltarea de bune prac�ci între beneficiarii programului 
și grupul de exper�. Pentru ac�vitatea de management se va folosi hâr�e 
reciclabilă.

U�lizarea eficientă a resurselor
În cadrul conferintei de la ac�vitatea A5.1 se va aborda problema�ca 
nevoilor și oportunităților generate de tranzi�a la o economie cu emisii de 
carbon scăzute și rezistența la schimbarile clima�ce, crescând gradul 
general de cons�en�zare asupra acestor aspecte și creându-se premisele 
necesare ca partenerii asociați în rețeaua tema�că să �nă cont de acele 
ac�vități care ar putea afecta în mod nega�v mediul.



Atenuarea și adaptarea la schimbările clima�ce

În cadrul proiectului, pe durata conferinței de la finalul proiectului se va 
include o secțiune referitoare la promovarea comportamentului 
beneficiarilor cu privire la rezistența la dezastre, crescând gradul de 
conș�en�zare asupra acestui concept și creându-se premisele necesare ca 
cei implicați în ac�vitățile proiectului să țină cont de acele măsuri de 
protecție împotriva unor dezastre naturale sau tehnologice care le-ar putea 
produce pagube materiale în desfasurarea ac�vității proprii.

Egalitate de șanse

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt 
libere să-și dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse 
de roluri stricte. Conceptul are la bază asigurarea par�cipării depline a 
fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire de origine 
etnică, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală. Dreptul la 
egalitate de şanse este un drept fundamental în cadrul Uniunii Europene. 

Egalitate de șanse între femei și bărbați

Egalitatea de șanse şi de tratament între femei și bărbați reprezintă un 
principiu fundamental al drepturilor omului cu o largă aplicare în diferite 
domenii. În același �mp, realizarea egalității de drept și de fapt între femei și 
bărbați este un element cheie în prevenirea și eliminarea inechităților sociale 
manifestate pregnant la nivelul societății contemporane. În fapt, persistența 
inegalităților dintre femei și bărbați reprezintă o consecință a relațiilor istoric 
inegale de putere dintre femei și bărbați, care au condus la discriminarea 
împotriva femeilor de către bărbați și la împiedicarea progresului deplin al 
femeilor. În mod indiscutabil, egalitatea de șanse și de tratament între femei 
și bărbați se referă la relațiile sociale între indivizi, atât în spațiul public, cât și 
în cel privat.
Egalitate de șanse între femei și bărbați se poate defini, atât în general, cât și 
în cazul actualului proiect, printr-un set de măsuri printre care: oferirea de 
venituri egale pentru munca de valoare egală a angajaților de gen masculin 
și feminin, condiții de muncă ce respectă normele de menținere a sănătății și 
securității în muncă, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, 
asigurarea accesului nediscriminatoriu la angajare în toate posturile 
vacante și la toate nivelurile ierarhice pentru femei si barbați în aceeași 
măsură. 



În faza de implementare a proiectului se va lua în considerare egalitatea 
de gen la nivelul cons�tuirii echipei de proiect. În ceea ce privește 
managementul proiectului, în stabilirea echipei de management vor fi 
u�lizate aceleași criterii de competență, urmărindu-se pe cât este posibil 
realizarea unui echilibru între numărul de barbați și de femei. Numărul 
barbaților și femeilor selectați pentru grupul țintă va respecta, pe cât 
posibil, structura demografică a populației. Fiecare ghid și brosură 
elaborate vor conține în mod obligatoriu, urmatoarele măsuri: egalitatea 
de șanse, nediscriminarea și egalitatea de gen - o secțiune de promovare a 
egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, 
fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, 
vârsta, orientare sexuala- în contextul accesului nediscriminatoriu la 
serviciile si aplicațiile dezvoltate prin proiect.

Nediscriminare
Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea și sancționarea tuturor 
formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, 
excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, 
limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o 
categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții 
de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul poli�c, economic, social și 
cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.
Proiectul respectă în toate etapele sale principiul nediscriminarii. Atât în 
etapa de elaborare, cât și în cea de implementare și pos�mplementare, în 
toate operațiunile sale (management, iden�ficare a grupurilor þinta etc.), 
respecta principiile non-discriminarii, adoptând poli�cile si prac�cile prin 
care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință pe 
bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boli cornice 
contagioase, apartenență la o categorie defavorizată precum și orice alt 
criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, 
folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul 
poli�c, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.



surse: 

h�p://www.serviciisociale.info/js/ckfinder/userfiles/files/Dezvoltare%20d
urabila.pdf
h�p://comunitatedurabila.ro/ar�col/8/ce-este-dezvoltarea-durabila.html
h�p://planningoradea.blogspot.ro/2011/11/principiile-dezvoltarii-
durabile.html
h�p://success-romania.ro/economie-sociala/ce-este-dezvoltarea-durabil-
.htm

Despre proiect

Apel : POCA/219/2/3/Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la 
nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității 
serviciilor furnizate la nivelul acestuia/3/Asigurarea unei transparențe și 
integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii 
accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia

Titlu proiect: ” Jus��e si mediere pentru toata lumea/ Law and media�on for 
everyone”

Cod proiect:126480

Beneficiar: Asocia�a Liga Apararii Drepturilor Colec�ve

Durata desfasurare: 29.03.2019-28.03.2020

Scop/Obiec�v general:  Obiec�vul general al proiectului este atat de a 
sprijini popula�a din mediul rural in procesul de iden�ficare si de intelegere a 
drepturilor cetatenilor conform legisla�ei in vigoare precum si de a 
imbunata�i si facilita accesul romanilor la serviciile de mediere si asistenta 
juridica.

Obiec�ve specifice:
1. Media�zarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a informa�ilor 
cu privire la prevederile introduse de noile coduri privind drepturile 
cetatenilor.
2. Cresterea accesului comunita�i rurale la jus��e. 
3. Promovarea medierii ca metoda alterna�va de solu�onare a li�giilor.
4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informa�ilor juridice de maxim interes 
pentru cetatenii din mediul rural.



Rezultate:
Grad crescut de acces la jus��e al cetatenilor din mediul urban prin 
derularea de campanii de informare/educa�e juridica si oferirea de servicii 
suport, inclusiv de asistena juridica, puse la dispoziia cetatenilor:
� 4 ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor conform noilor coduri 
elaborate si distribuite cetatenilor din mediul rural in 3 comune din judetul 
Cluj
� 12 brosuri care vizeaza 12 domenii de interes juridic elaborate si 
distribuite
� 1 Pla�orma online “Jus��e si mediere pentru toata lumea”.

Grup �nta:
Grupul �nta al proiectului este alcatuit din cetateni din 3 comune din judetul 
Cluj: Comuna Cornes�, Comuna Caianu si Comuna Valea Ierii. Aces�a vor fi 
informa� cu privire la drepturile lor conform noilor coduri ( civil, penal, de 
procedura civila si de procedura penala). De asemenea, se vor iden�fica 
problemele juridice pe care aces�a le au si se vor realiza 12 brosuri pe tema 
acelor probleme pentru ca cetatenii sa aiba acces la jus��e si sa fie informa� 
corespunzator in vederea rezolvarii problemelor. Prin intermediul pla�ormei 
online care va fi realizata in cadrul proiectului vor avea acces la toate 
materialele de informare si la toate serviciile pla�ormei to� cetatenii din tara 
care sunt interesa�.

Descriere ac�vita�:
Elaborarea si distribuirea de ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor 
conform noilor coduri
In cadrul acestei ac�vita� se vor elabora 4 ghiduri cu privire la modificarile 
aduse in materie de drepturi ale cetatenilor de catre noile ghiduri: Ghid 
privind modificarile introduse prin noul cod civil privind drepturile 
cetatenilor; Ghid privind modificarile introduse prin noul cod de procedura 
civila privind drepturile cetatenilor; Ghid privind modificarile introduse prin 
noul cod penal privind drepturile cetatenilor;  Ghid privind modificarile 
introduse prin noul cod de procedura penala privind drepturile cetatenilor. 
Accentul se va pune in situa�a acestor materialelor pe vulgarizarea dreptului 
prin punerea la dispozi�a cetatenilor a informa�ilor in limbaj comun, 
accesibil acestora, pe acordarea unor cereri �p/formulare u�le ori de cate ori 
este posibil si pe indicarea textelor legale si a surselor principale de 
informare, inclusiv link-uri u�le. 



Elaborarea si distribuirea de materiale informa�ve cu privire la 12 domenii 
de interes pentru cetatenii din mediul rural 
Se va realiza o cercetare din cuprinsul careia vor rezulta care sunt nevoile de 
informare din sfera juridicului ale cetatenilor din mediul rural. In urma 
cercetarii realizate vor rezulta care sunt domeniile actuale de interes din 
sfera juridicului pentru cetatenii din mediul rural. Primele 12 domenii cu 
procentajul cel mai ridicat de interes pentru cetateni vor fi cuprinse fiecare in 
cadrul unei brosuri, rezultand as�el 12 brosuri cu informa�i juridice u�le 
pentru cetatenii din mediul rural. 

Pla�orma online “Jus��e si mediere pentru toata lumea”
Pla�orma va cuprinde doua sec�uni. O sec�une dedicata transparentei, 
asistentei juridice si consilierii si o sec�une dedicata serviciilor de mediere. În 
vederea u�lizarii pla�ormei de catre cetatenii din regiunile mai pu�n 
dezvoltate, se va desfasura un training cu func�onarii din primarii, as�el 
încât, în momentul în care cetateanul solicita ajutor primariei, func�onarul 
sa-i poata da informa�i despre pla�orma si despre modul de accesare. Prin 
crearea unui cont pe pla�orma cetateanul poate sa posteze problema cu 
care se confrunta, iar avoca�i inscrisi pe pla�orma ii vor acorda sfaturi 
juridice.  Pla�orma va respecta prevederile General Data Protec�on 
Regula�on. Acestea vor fi aduse la cunos�nta u�lizatorilor in momentul 
accesarii pla�ormei si a creari contului. Pla�orma va putea fi folosita si la 
nivel na�onal de catre avoca� si mediatori din toata tara si normal, de catre 
to� cetatenii interesa� de servicii de mediere si de servicii de informare 
referitor la diverse probleme juridice. In ceea ce priveste sec�unea dedicata 
medierii, se urmareste, evitarea apelarii cetateanului la instanta de judecata 
in cazul in care problema sa se poate rezolva prin metode ADR. Serviciile 
oferite de pla�orma vor fi promovate in mediul online prin intermediul site-
ului public al solicitantului si prin intermediul paginii de facebook a 
solicitantului. De asemenea, informa�ile legate de pla�orma vor fi 
diseminate online in grupurile de mediatori, de juris� si in cele specializate pe 
diferite probleme juridice ale cetatenilor.�
           
Valoare totala a proiectului: 1.063.336,56 lei
Valoare eligibila a proiectului: 1.052.696,56 lei
Valoare eligibila nerambursabila din FSE: 876.896,26 lei
Valoare eligibila nerambursabila din bugetul na�onal: 154.746,38 lei
Cofinantare eligibila a beneficiarului: 21.053,92 lei
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