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Actele de stare civilă

1. Ce reprezintă actele de stare civilă?

Existenţa şi înregistrarea nașterii, căsătoriei, decesului se 
dovedeşte 

prin actele de naştere, căsătorie şi deces întocmite, potrivit legii, şi 
înscrise în registrele de stare civilă, precum şi prin certificatele de stare 
civilă eliberate pe baza acestora.

2. Care sunt reglementarile legislative care se refera la actele de 
stare civilă?

- Noul Cod Civil- reglementează la modul general, în cadrul 
câtorva art. 98-103

Art.99
1) Starea civilă se dovedeşte prin actele de naştere, căsătorie şi deces 
întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum şi prin 
certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora.
(2) Actele de stare civilă sunt înscrisuri autentice şi fac dovada până la 
înscrierea în fals, pentru ceea ce reprezintă constatările personale ale 
ofiţerului de stare civilă, şi, până la proba contrară, pentru celelalte 
menţiuni.
(3) Hotărârea judecătorească dată cu privire la starea civilă a unei 
persoane este opozabilă oricărei alte persoane cât timp printr-o nouă 
hotărâre nu s-a stabilit contrariul.

art.100

(1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a 
menţiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei 
hotărâri judecătoreşti definitive.
(2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe 
marginea acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai în temeiul 
dispoziţiei primarului de la primăria care are în păstrare actul de stare 



Art.101
Anularea, completarea, modificarea şi rectificarea unui act de stare civilă 
sau a unei menţiuni înscrise pe acesta, dispuse prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă ori, după caz, prin dispoziţie a 
primarului, se înscriu numai prin menţiune pe actul de stare civilă 
corespunzător. 

Art.103
Starea civilă se poate dovedi, înaintea instanţei judecătoreşti, prin orice 
mijloace de probă, dacă:
a) nu au existat registre de stare civilă;
b) registrele de stare civilă s-au pierdut ori au fost distruse, în tot sau în 
parte;
c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatului de stare 
civilă sau a extrasului de pe actul de stare civilă;
d) întocmirea actului de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată.

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (ultima 
modificare adusă 

prin Legea nr. 14/2018)

3. Cine intocmeşte şi eliberează actele de stare civilă?

Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 
(acolo unde sunt constituite), ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor 
în care nu funcţionează servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor.

Sunt ofiţeri de stare civilă:
    a) primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, 
oraşelor şi comunelor;
    b) şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră 
ale României;
    c) comandanţii de nave şi aeronave;
    d) ofiţerii de stare civilă desemnaţi prin ordin al ministrului 
apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi 
internelor. 



4. Ce trebuie să facem pentru obţinerea unui act de stare civilă?

4.1. Ne naştem... 

Când declarăm? Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile 
pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. 

Dacă am depăşit termenul, cum procedăm? După împlinirea 
termenului de 30 de zile, întocmirea actului de naştere se face la cererea 
scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al 
serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după 
caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului 
Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la 
data solicitării.

Cum procedăm? Actul de naştere se face pe baza declaraţiei verbale 
a oricăruia dintre părinţi, (dacă, din diferite motive, nu o pot face, 
obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la 
naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de 
asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau 

oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului), a 
actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului medical 
constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al 
părinţilor. De obicei, mândrul tată merge să declare naşterea fiului/fiicei.

Situaţii speciale:
- Nu există certificat medical constatator al naşterii. Actul de 

naştere se întocmeşte pe baza celorlalte documente, a expertizei 
medico-legale cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi şi 
sexul persoanei, şi a declaraţiei de recunoaştere a mamei

- Nu există declaraţia de recunoaştere a mamei. Actul de naştere se 
întocmeşte fără a se completa rubricile referitoare la părinţi. În 
acest caz, numele de familie şi prenumele se stabilesc prin 
dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către 
primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează 
naşterea.



- Dacă declaraţia priveşte un copil din afara căsătoriei, iar 
recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii, se 
înscriu datele privind tatăl copilului în rubricile corespunzătoare din 

cuprinsul actului de naştere. 
- Întocmirea actului de naştere al copilului găsit se face în termen 

de 30 de zile de la data găsirii acestuia, de către serviciul public 
comunitar de evidenţă a persoanelor în a cărui rază administrativ-
teritorială a fost găsit copilul, pe baza unui proces-verbal întocmit 
şi semnat de reprezentantul serviciului public de asistenţă socială, 
de reprezentantul unităţii de poliţie competente şi de medic.

- Întocmirea actului de naştere, în cazul copilului părăsit de mamă 
în unităţi sanitare, se face imediat după împlinirea termenului de 
30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare a 
părăsirii copilului, semnat de reprezentantul direcţiei generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi 
de cel al unităţii sanitare.

- În cazul adopţiei se va întocmi un nou act de naştere de către 
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, 
după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii 
administrativ-teritoriale în raza căreia s-a aflat domiciliul 
adoptatului până la momentul încuviinţării adopţiei ori sediul 
instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia s-a aflat adoptatul 
anterior încuviinţării adopţiei.

Exemple: Minora de 10 ani nu a fost înregistrată la naştere din cauză că 
mama sa nu avea acte de identitate valabile la momentul naşterii, iar tatăl  
nu exista. 
Mama şi-a refăcut actele de identitate după mai multă vreme de la 
naşterea minorei. Cum orice naştere nedeclarată în termen e declarata ca 
înregistrare tardivă şi necesită o hotărâre judecătorească, iar mama nu a 
ştiut ce trebuie să facă, până la vârsta de 10 ani minora nu a fost 
înregistrată, neavând cod numeric personal si nici posibilitatea de a 
accesa niciun serviciu medical, educaţional.
    

4.2. Ne căsătorim... 

Unde? La serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor 
sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul 
consular unde urmează a se încheia căsătoria.



Cum?

Printr-o declaraţie de căsătorie, care se face personal de către viitorii 
soţi, în scris,. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu 

există niciun impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de 
familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul 

matrimonial ales(comunitate/separaţie de bunuri).
Ofiţerul de stare civilă care primeşte declaraţia de căsătorie solicită 
viitorilor soţi să prezinte:
-  actele de identitate, certificatele de naştere, certificatele medicale 
privind starea sănătăţii acestora, precum şi:
    a) autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are 
domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în 
cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie 
firească sau adopţie;
    b) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a 
tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie 
minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei 
unor impedimente legate de vârsta matrimonială; 

Ofiţerul de stare civilă dispune publicarea declaraţiei de căsătorie 
în ziua primirii acesteia, prin afişarea în extras într-un loc special 
amenajat, precum şi pe pagina de internet a acestuia/acesteia. După caz, 
declaraţia de căsătorie se afişează şi la sediul serviciului public 
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau al primăriei unde celălalt 
soţ îşi are domiciliul sau reşedinţa.   

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de 
căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data 
încheierii căsătoriei.

La încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă ia consimţământul 
viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în prezenţa a 2 martori (naşii), 
după care îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile privind drepturile şi 
îndatoririle soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.Actul de 
căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au 
convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei 2 martori şi de către 
ofiţerul de stare civilă.



Pot să apară urmatoarele situaţii:

- Au trecut 30 de zile de la data depunerii declaraţiei de căsătorie şi 
căsătoria nu a fost încheiată ori dacă viitorii soţi doresc să 
modifice declaraţia iniţială.  Viitorii soţi vor face o nouă 
declaraţie de căsătorie şi se reia procedura.

- Nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru încheierea 
căsătoriei. Ofiţerul de stare civilă refuză să încheie căsătoria şi 
consemnează refuzul într-un proces-verbal; persoana nemulţumită 
poate ataca refuzul la instanţa de tutelă în raza căreia 
domiciliază.

- La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi 
cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul 
în care unul sau ambii viitori soţi au handicap auditiv sau 
surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, 
interpret autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens 
un proces-verbal.

4.3. Murim... 

Unde? La serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor 
sau, după caz, la primăria competentă, misiunea diplomatică ori oficiul 
consular unde urmează a se încheia căsătoria. 

Când? Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data 
încetării din viaţă a persoanei. Când decesul se datorează unei sinucideri, 
unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui 
cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul 
decesului sau al găsirii cadavrului. În aceste cazuri, pentru întocmirea 
actului de deces este necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de 
parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată 
despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenele mentionate, 
întocmirea actului de deces se face cu aprobarea parchetului.



   Cum? Declarantul va depune certificatul medical constatator al 
decesului, documentul de identitate şi, după caz, documentul de evidenţă 
militară ale celui decedat. Documentul cu care se face dovada identităţii 
persoanei decedate şi documentele de evidenţă militară ale acesteia, după 
caz, se reţin de către ofiţerul de stare civilă şi se înaintează serviciului 
public comunitar de evidenţă a persoanelor. Ofiţerul de stare civilă, după 
întocmirea actului de deces, eliberează declarantului o adeverinţă de 
înhumare sau de incinerare a cadavrului.

Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreşti 
definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea 
persoanei interesate, după caz, de către serviciul public comunitar local 
de evidenţă a persoanelor sau ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei 
unităţii administrativ-teritoriale de la:

    a) locul de naştere al celui declarat mort;
    b) domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naştere a 
fost întocmit la 

autorităţile locale din străinătate;
    c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a 
morţii, în 

situaţia în care locul naşterii şi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.
Înregistrarea decesului în această situaţie se face numai în baza 

hotărârii judecătoreşti definitive declarative de moarte, în care este 
prevăzută data decesului în format an, lună, zi.

5. Se pot completa/modifica ulterior actele de stare civilă?

În viaţa noastră, că vrem, că nu vrem, se produc schimbari ale stării 
noastre civile, care se văd şi in  actele de naştere, de căsătorie sau de 
deces. Astfel,



          - se înscriu menţiuni cu privire la modificările intervenite în starea 
civilă a 
persoanei, în următoarele cazuri:

a)stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească 
definitivă şi încuviinţarea purtării numelui;

    b) contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
    c) căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
    d) adopţie, desfacerea, încetarea sau anularea adopţiei;
    e) pierderea sau dobândirea cetăţeniei române;
    f) schimbarea numelui;
    g) deces;
    h) rectificare, completare sau anulare a actelor de stare civilă ori a 
menţiunilor 

înscrise pe ele;
i)schimbarea sexului, după rămânerea definitivă şi irevocabilă a 

hotărârii judecătoreşti.
           -Actele de stare civilă pot fi anulate, modificate, rectificate sau 
completate numai 
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.

În cazul anulării, completării şi modificării actelor de stare civilă, 
sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de 
structurile de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale 
sau judeţene de evidenţă a persoanelor ori de către parchet. 

Cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială 
se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de 
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi a 
concluziilor procurorului.

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe 
marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii 
administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din 
oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al 
serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor 
înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul 
public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii 
administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, 
după caz, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor 
sau la primăria de la locul de domiciliu. 

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea unei 
dispoziţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data 
emiterii.Dispoziţia poate fi contestată la instanţa judecătorească în a 
cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.
    



 
    

6. Se pot reconstitui actele de stare civilă?

Da. Reconstituirea actelor de stare civilă se poate face, la cerere, dacă:
    a) registrele de stare civilă au fost pierdute sau distruse, în totalitate ori 
în parte;
    b) actul de stare civilă a fost întocmit în străinătate şi nu poate fi 
procurat certificatul ori extrasul de pe acest act.

    
Ce să mai reţinem...

- Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele 
fapte: nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele 
prevăzute de lege; pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare 
civilă; efectuarea de răzuiri, ştersături în cuprinsul actelor de stare civilă; 
omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date 
referitoare la starea civilă a persoanelor sau declararea lor în mod 
inexact, etc.
- Problema lipsei actelor de identitate la persoanele fără adăpost și în 
rândul minorității rome. Pe data de 14 ianuarie 2015, a fost adoptată 
Strategia României de incluziune a cetățenilor români aparținând 
minorității rome pentru perioada 2015-2020, unul dintre obiective fiind 
“continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de 
stare civilă și fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele 
de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă aferente acestora, 
precum și procurării certificatelor de stare civilă și a actelor de 
identitate”. 



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 satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare 
de a-și satisface 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 
continuă a mediului și căuta deci în primul rând prezervarea calității 
mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins 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 astfel 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, conștient sau nu, poate contribui la dezvoltarea durabilă. Se 
poate vorbi de o gândire de durată atunci când se colectează (depun) 
deșeuri din plastic sau hârtie în locurile special amenajate. Multe fabrici 
folosesc deșeuri drept combustibil, iar în anumite localități se încearcă 
implementarea unor sisteme de încălzire casnică pe bază arderii 
deșeurilor. Unele companii au conștientizat 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 timp 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 
conștientizare cu privire la protejarea biodiversității - participanții vor fi 
îndrumați să nu desfășoare activități în zone protejate, zone verzi, etc - 
colectarea selectivă a tuturor materialelor reciclabile (hârtie, cartușe de 
imprimantă, toner) și consumul eficient al energiei electrice, atât de către 
echipa de implementare a proiectului, cât și de către membrii rețelei 
tematice.

Protecția biodiversității

Proiectul aplică principiile dezvoltării durabile prin utilizarea eficientă și 
ratională a resurselor, cu respectarea legislației în vigoare în ceea ce 
privește păstrarea, conservarea, folosirea “durabilă” a resurselor 
naturale. In cadrul platformei se vor folosi fișiere electronice pentru 
corespondența între utilizatori, se va încuraja multiplicarea materialelor și 
printarea documentelor doar când este absolut necesar, precum și 
utilizarea hârtiei reciclabile; comunicarea prin mijloace electronice va 
suplini comunicarea pe hârtie, asigurând dezvoltarea de bune practici 
între beneficiarii programului și grupul de experti. Pentru activitatea de 
management se va folosi hârtie reciclabilă.

Utilizarea eficientă a resurselor

În cadrul conferintei de la activitatea A5.1 se va aborda problematica 
nevoilor și oportunităților generate de tranzitia la o economie cu emisii de 
carbon scăzute și rezistența la schimbarile climatice, crescând gradul 
general de constientizare asupra acestor aspecte și creându-se premisele 
necesare ca partenerii asociați în rețeaua tematică să tină cont de acele 
activități care ar putea afecta în mod negativ mediul.



Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

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 
conștientizare asupra acestui concept și creându-se premisele necesare ca 
cei implicați în activitățile proiectului să țină cont de acele măsuri de 
protecție împotriva unor dezastre naturale sau tehnologice care le-ar putea 
produce pagube materiale în desfasurarea activității 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 participării 
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 timp, 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 constituirii echipei de proiect. 



În ceea ce privește managementul proiectului, în stabilirea echipei de 
management vor fi utilizate 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 politic, 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 postimplementare, în 
toate operațiunile sale (management, identificare a grupurilor þinta etc.), 
respecta principiile non-discriminarii, adoptând politicile si practicile 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 politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale 
vieții publice.



surse: 

http://www.serviciisociale.info/js/ckfinder/userfiles/files/Dezvoltare%20dur
abila.pdf
http://comunitatedurabila.ro/articol/8/ce-este-dezvoltarea-durabila.html
http://planningoradea.blogspot.ro/2011/11/principiile-dezvoltarii-
durabile.html
http://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: ” Justitie si mediere pentru toata lumea/ Law and mediation 
for everyone”

Cod proiect:126480

Beneficiar: Asociatia Liga Apararii Drepturilor Colective

Durata desfasurare: 29.03.2019-28.03.2020

Scop/Obiectiv general:  Obiectivul general al proiectului este atat de a 
sprijini populatia din mediul rural in procesul de identificare si de 
intelegere a drepturilor cetatenilor conform legislatiei in vigoare precum si 
de a imbunatatii si facilita accesul romanilor la serviciile de mediere si 
asistenta juridica.



Obiective specifice:
1. Mediatizarea si diseminarea in trei comune din judetul Cluj a 
informatiilor cu privire la prevederile introduse de noile coduri privind 
drepturile cetatenilor.
2. Cresterea accesului comunitatii rurale la justitie. 
3. Promovarea medierii ca metoda alternativa de solutionare a litigiilor.
4. Transpunerea intr-un limbaj uzual a informatiilor juridice de maxim 
interes pentru cetatenii din mediul rural.

Rezultate:
Grad crescut de acces la justitie al cetatenilor din mediul urban prin 
derularea de campanii de informare/educatie 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 Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”.

Grup tinta:
Grupul tinta al proiectului este alcatuit din cetateni din 3 comune din 
judetul Cluj: Comuna Cornesti, Comuna Caianu si Comuna Valea Ierii. 
Acestia vor fi informati cu privire la drepturile lor conform noilor coduri ( 
civil, penal, de procedura civila si de procedura penala). De asemenea, se 
vor identifica problemele juridice pe care acestia le au si se vor realiza 12 
brosuri pe tema acelor probleme pentru ca cetatenii sa aiba acces la 
justitie si sa fie informati corespunzator in vederea rezolvarii problemelor. 
Prin intermediul platformei online care va fi realizata in cadrul proiectului 
vor avea acces la toate materialele de informare si la toate serviciile 
platformei toti cetatenii din tara care sunt interesati.



Descriere activitati:
Elaborarea si distribuirea de ghiduri cu privire la drepturile cetatenilor 
conform noilor coduri
In cadrul acestei activitati 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 situatia acestor materialelor 
pe vulgarizarea dreptului prin punerea la dispozitia cetatenilor a 
informatiilor in limbaj comun, accesibil acestora, pe acordarea unor cereri 
tip/formulare utile ori de cate ori este posibil si pe indicarea textelor legale 
si a surselor principale de informare, inclusiv link-uri utile. 

Elaborarea si distribuirea de materiale informative 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 astfel 12 brosuri cu informatii juridice 
utile pentru cetatenii din mediul rural. 

Platforma online “Justitie si mediere pentru toata lumea”
Platforma va cuprinde doua sectiuni. O sectiune dedicata transparentei, 
asistentei juridice si consilierii si o sectiune dedicata serviciilor de 
mediere. În vederea utilizarii platformei de catre cetatenii din regiunile 
mai putin dezvoltate, se va desfasura un training cu functionarii din 
primarii, astfel încât, în momentul în care cetateanul solicita ajutor 
primariei, functionarul sa-i poata da informatii despre platforma si despre 
modul de accesare. Prin crearea unui cont pe platforma cetateanul poate 
sa posteze problema cu care se confrunta, iar avocatii inscrisi pe 
platforma ii vor acorda sfaturi juridice.  Platforma va respecta prevederile 
General Data Protection Regulation. 



Acestea vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor in momentul accesarii 
platformei si a creari contului. Platforma va putea fi folosita si la nivel 
national de catre avocati si mediatori din toata tara si normal, de catre toti 
cetatenii interesati de servicii de mediere si de servicii de informare 
referitor la diverse probleme juridice. In ceea ce priveste sectiunea 
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 platforma vor fi promovate in mediul online prin 
intermediul site-ului public al solicitantului si prin intermediul paginii de 
facebook a solicitantului. De asemenea, informatiile legate de platforma 
vor fi diseminate online in grupurile de mediatori, de juristi 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 national: 154.746,38 lei
Cofinantare eligibila a beneficiarului: 21.053,92 lei
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