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CUVÂNT ÎNAINTE
Raportul analizează situația existentă privind accesul la justiție al tinerilor din raionul Soroca, identifică gradul 
de cunoastere a drepturilor și modul de accesare a serviciilor juridice. De asemenea, cercetarea evidențiază 
punctual care sunt cele mai frecvente impedimente pe care le întâmpină tinerii care se confruntă cu sistemul 
judiciar și nu urmărește să prezinte exhaustiv situația și problemele accesului la justiție în raionul Soroca. Mai 
mult decât atât, această cercetare exprimă opiniile beneficiarilor expuse atât în mod direct de către aceștia, 
cât și prin intermediul reprezentanților lor juridici, dar și a celor care vin în contact imediat cu chestiunea 
juridică cu care se confruntă ei. 

Studiul conține datele de referință și constatările analizei modului de realizare a politicilor și practicilor locale 
în domeniul accesului la justiție al tinerilor din raionul Soroca, evidențiază problemele aferente realizării actului 
justiției și îmbunătățirii accesului pentru tineri, inclusiv pentru cei din grupurile defavorizate. Constatările 
raportului stau la baza formulării unui șir de recomandări ce urmează a fi prezentate Centrului de Resurse 
pentru Tineret DACIA și reprezentanților din cadrul Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție din raionul 
Soroca și vor servi ca bază la realizarea acțiunilor de advocacy pentru a solicita de la structurile vizate să 
întreprindă măsuri, pentru a îmbunătăți accesul la justiție al tinerilor din raionul Soroca.

Platforma de Dialog pentru Accesul la Justiție din raionul Soroca este constituită din profesioniști în domeniul 
justiției (judecători, avocați publici, parajuriști, procurori, polițiști, executori judecătorești, notari etc.) și 
specialiști în domenii conexe (organele administrației publice locale, serviciul asistență socială, serviciul 
psihopedagogic etc.), dar și din reprezentanți ai societății civile în vederea discutării și identificării soluțiilor 
care vor contribui la consolidarea eficienței și accesului la justiție în raionul Soroca. 

Platforme de Dialog pentru Accesul la Justiție au fost create și în alte trei raioane din Republica Moldova - 
Criuleni, Cimișlia și Comrat, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, 
implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale (IRP), cu sprijinul financiar al 
Suediei.

Informațiile care se conțin în cercetare reflectă situația de până la 1 noiembrie 2021.



ACRONIME

Instituții
AO CRT DACIA Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

CNAJGS Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat

CoE  Consiliul Europei

CRJM Centrul de Resurse Juridice din Moldova

CtEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului

ECRI Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranţei

ONU Organizația Națiunilor Unite

UE Uniunea Europeană

Convenții și normative
CDC Convenția cu privire la Drepturile Copilului 

CEDO Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului  
și Libertăților Fundamentale

Convenția Lanzarote Convenția Consiliului Europei privind Protecția Copiilor împotriva Exploatării  
și Abuzurilor Sexuale 

DUDO Declarația Universală a Drepturilor Omului

PIDCP Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice

Alte abrevieri

alin. alineatul

art. articolul 

lit. litera

pct. punctul

TI Tehnologiile Informaționale 
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1. INTRODUCERE
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1.1. Metodologia
Raportul Accesul la justiție al tinerilor din raionul Soroca a fost elaborat aplicând metodologia clasică în 
baza încercării de a consulta și analiza principalele constatări identificate în cadrul unor exerciții similare, 
care s-au dovedit a fi inexistente, precum și în baza interviurilor realizate cu tineri/tinere din raionul Soroca, 
care, în virtutea statutului lor, înțeleg cel mai bine problemele cu care se confruntă această categorie de 
populație. 

Au fost intervievați 15 tineri, selectați în baza unor criterii care să asigure o acoperire a tuturor categoriilor 
acestora. Este vorba de tineri care au fost în conflict cu legea, provin din medii defavorizate, sunt de 
altă etnie, au grad de dizabilitate, au diferite niveluri de educație etc. De asemenea, au fost intervievați 
18 specialiști din raionul Soroca: avocați specializați pe protecția drepturilor copiilor, judecători care au 
examinat cauze cu minorii, procurori, lucrători/asistenți sociali, specialiști din domeniul protecției copilului, 
parajuriști, mediatori comunitari, specialiști din domeniul educației, reprezentanți ai sistemului penitenciar 
și ai organelor de probațiune, reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai societății civile 
care abordează problemele comunității rome, lucrează cu tinerii și cunosc dificultățile ce țin de accesul 
acestora la justiție. 

Metodele aplicate în evaluarea accesului la justiție al tinerilor din raionul Soroca sunt:
 ■ consultarea și analiza documentelor relevante, documentelor de politici în domeniu, studiilor de profil, 

rapoartelor, constatărilor prin care s-au analizat principalele probleme de acces la justiție cu care se 
confruntă tinerii în general în Republica Moldova, studii referitoare la accesul tinerilor la justiție în 
raionul Soroca, în special, nu au fost realizate anterior;

 ■ realizarea interviurilor individuale și de tip focus-grup cu 15 tineri din diferite medii sociale, etnice, 
educaționale, precum și cu 18 specialiști din domeniul justiției care interacționează constant cu tinerii 
din raionul Soroca; 

 ■ procesarea și analiza datelor;
 ■ observația, care a oferit posibilitatea de a contrapune situația reflectată în documentele relevante cu 

aspectele prezentate în cadrul interviurilor;
 ■ formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor.

Principalele instrumente de lucru utilizate pentru aplicarea metodologiei sunt:
 ■ documentația/studiile/rapoartele privind accesul la justiție al tinerilor din Moldova;
 ■ interviurile (discuțiile) individuale și/sau de grup.

Evaluarea propriu-zisă a fost efectuată prin prisma unui sistem de indicatori de evaluare exprimați în unități 
calitative, analitice și descriptive, luând în considerare specificul aspectelor analizate și include:

 ■ indicatorii calității – expresie descriptivă care exprimă principalele dificultăți și probleme în accesarea 
justiției de către tinerii din raionul Soroca;

 ■ indicatorii de performanță – expresie descriptivă care permite măsurarea progresului privind calitatea/
dezvoltarea serviciilor existente, a eficienței instituțiilor până la momentul evaluării;

 ■ indicatorii de rezultat – expresie descriptivă care permite interpretarea impactului activității instituțiilor 
relevante asupra beneficiarilor.

Elaborarea Raportului a cuprins următoarele etape și acțiuni:

Etapa 1. Pregătirea metodologică a evaluării
În cadrul acestei etape au fost elaborate și coordonate metodologia și calendarul interviurilor. 

Etapa 2. Analiza și evaluarea literaturii de specialitate
Această etapă este parte a evaluării propriu-zise și include analiza literaturii de specialitate, a diferitor studii 
și rapoarte. În baza analizei au fost pregătite și formulate cele mai importante întrebări pentru interviuri. 
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Etapa 3. Desfășurarea interviurilor individuale și a celor de tip focus-grup
Pe parcursul acestei etape au fost colectate informații și date relevante efectuării analizei. 

Etapa 4. Elaborarea raportului 
Aceasta este cea mai importantă etapă a raportului și a constat în analiza, interpretarea datelor și 
concluzionarea rezultatelor. A fost analizată și au fost formulate constatările, concluziile și recomandările. 

1.2. Glosarul de termeni
În prezentul raport vor fi utilizați următorii termeni de specialitate: 

Acces la justiție – modalitatea care permite persoanelor fizice/juridice să se protejeze împotriva încălcării 
drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul 
procedurii penale. De asemenea, reprezintă obligația statului să garanteze oricărei persoane dreptul de 
a se adresa instanței sau, în anumite circumstanțe, de a se adresa unui alt organism pentru soluționarea 
alternativă a litigiilor pentru a obține o măsură reparatorie, în cazul în care se constată că drepturile persoanei 
au fost încălcate. Prin prisma prevederilor Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și 
Libertăților Fundamentale (CEDO)1, accesul la justiție include dreptul la un proces echitabil, dreptul la un 
remediu efectiv, condițiile de admisibilitate și executarea hotărârilor judecătorești. Aceste drepturi sunt, de 
asemenea, prevăzute în instrumentele internaționale, precum articolele 2, 3 și 14 din Pactul Internațional cu 
privire la Drepturile Civile și Politice (PIDCP)2 ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și articolele 8 și 10 din 
Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO)3 a ONU. Elementele de bază ale acestor drepturi includ 
accesul efectiv la un organism de soluționare a litigiilor, dreptul la un proces echitabil și la soluționarea în 
timp util a litigiilor, dreptul la despăgubiri adecvate, precum și aplicarea generală a principiilor referitoare la 
eficiența și efectivitatea realizării actului de justiție4.

Asistenţă juridică calificată – acordarea serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare și/sau apărare în 
organele de urmărire penală, în instanţele judecătorești pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de 
contencios administrativ, reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice.

Asistenţă juridică garantată de stat – acordarea serviciilor juridice din contul mijloacelor destinate unor 
astfel de servicii persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru plata lor și care 
întrunesc condiţiile stipulate de lege. Persoanele care solicită acest tip de asistență trebuie să prezinte 
documente confirmative că nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti serviciile de asistenţă juridică 
calificată.

Asistenţă juridică primară – furnizarea de informaţii privind sistemul de drept al Republicii Moldova, privind 
actele normative în vigoare, drepturile și obligaţiile subiecţilor de drept, privind modalitatea de realizare și 
de valorificare a drepturilor pe cale judiciară și extrajudiciară; acordarea de consultanţă în probleme juridice; 
acordare de asistenţă în vederea întocmirii actelor juridice; acordarea a altor forme de asistenţă, care nu 
intră în categoria de asistenţă juridică calificată.

Avocat public – persoană care are dreptul de a desfășura activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire 
la avocatură, admis în baza unor criterii de selectare să acorde gratuit sau parţial gratuit asistenţă juridică 
calificată din contul mijloacelor destinate acordării asistenţei juridice garantate de stat.

Categorii defavorizate și vulnerabile – grup de persoane care se află în dificultatea de a-și satisface 
necesitățile zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau 

1 Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Adoptată la Roma la 04.11.1950. Ratificată prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298-XIII din 24.07.1997. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 54-
55 din 21.08.1997.

2 Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice. Adoptat la 16.12.1966 la New York. Ratificat prin Hotărârea Parlamentu-
lui Republicii Moldova nr. 217-XII din 28.07.1990. Publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1998, volumul 1, p. 30.

3 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Adoptată la 10.12.1948 la New York. Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova nr. 217-XII din 28.07.1990. Publicat în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1998, volumul 1, p.11.

4 Access to Justice in Europe: An Overview of Challenges and Opportunities, Luxemburg: Publications Office of the European Union, 
2011, p. 9. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1520-report-access-to-justice_EN.pdf (accesat la data 10.07.2021).
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de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială. În cadrul acestei cercetări, 
au fost identificate câteva grupuri care devin cel mai frecvent beneficiari ai sistemului justiției, însă tipurile 
de categorii existente nu se limitează la această enumerare: persoane afectate de sărăcie, persoane cu 
dizabilități (fizice, mintale), victime ale violenței domestice, minori, persoane care provin din regiunile rurale. 

Justițiabil – persoană care este parte într-un proces.

Mediator comunitar – persoană responsabilă de asigurarea eficientă a accesului beneficiarilor la servicii 
de asistenţă socială, educaţie, asistenţă medicală, încadrare în câmpul muncii, de documentare, de 
îmbunătăţire a condiţiilor de trai, alte servicii în caz de necesitate, prin comunicarea eficientă cu instituţiile 
de resort din localitate. Mediatori de etnie romă activează în comunitățile populate preponderent de romi.

Parajurist – persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, având studii juridice 
incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat și care, după o instruire 
specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor 
destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat.

Tânăr – persoană cu vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani. Conform dreptului internațional, Convenția cu 
privire la Drepturile Copilului (CDC) stabilește în articolul 1 următoarele: „copil înseamnă orice ființă umană 
sub vârsta de optsprezece ani”5; acesta este parametrul legal utilizat în prezent, în Europa, pentru a defini 
noțiunea de copil. Conform normelor Consiliului Europei, majoritatea instrumentelor referitoare la copii 
adoptă definiția CDC. Exemplele includ art. 4 lit. (d) din Convenţia Consiliului Europei privind Lupta împotriva 
Traficului de Fiinţe Umane6 sau art. 3 lit. (a) din Convenția Consiliului Europei privind Protecția Copiilor 
împotriva Exploatării și Abuzurilor Sexuale (Convenția Lanzarote)7. Pentru realizarea unor statistici, ONU 
definește tânărul ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, fără a exclude orice alte definiții 
ale statelor membre8. CtEDO consideră ca fiind tineri persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani9. În 
Republica Moldova, art. 2 din Legea cu privire la tineret stipulează că „tânărul/a este o persoană cu vârstă 
cuprinsă între 14 și 35 de ani”10.

1.3. Legislația internațională și cea națională în domeniu 
În continuare, facem referire la actele internaționale privind protecția tinerilor la care este parte și Republica 
Moldova. Pactul Internațional cu privire la Drepturile Economice, Sociale și Culturale din 1966 stipulează, la  
art. 10 pct. 3, următoarele: Măsurile speciale de ocrotire și de asistență trebuie luate în favoarea tuturor copiilor 
și adolescenților, fără nicio discriminare din motive de filiațiune sau din alte motive. Copiii și adolescenții 
trebuie ocrotiți împotriva exploatării economice și sociale. Folosirea lor la lucrări care aduc daună moralității, 
sănătății, dezvoltării lor normale sau le pun viața în primejdie, trebuie sancționată prin lege. Statele trebuie, 
de asemenea, să stabilească limita de vârstă sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisă și 
sancționată prin lege11.

La nivel european, Carta Socială Europeană revizuită, adoptată în 1996, prevede că părțile contractante 
recunosc ca obiectiv al politicii lor, a cărui realizare o vor urmări prin toate mijloacele utile pe plan național și 
internațional, atingerea condițiilor specifice pentru asigurarea exercitării efective a drepturilor și principiilor 

5 Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului adoptată la 20.11.1989 la New York. Ratificată prin Hotărîrea Parlamentu-
lui Republicii Moldova nr. 408-XII din 12.12.1990. Publicată în ediția oficială „Tratate internaționale”, 1998, volumul 1, p. 51.

6 Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane. Semnată la Varșovia la 16.05.2005. Ratificată prin 
Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-69/277 din 28.04.2006.

7 Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale. Încheiată la Lanzarote 
la 25.10.2007. Ratificată prin Legea nr. 263 din 19.12.2011. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 21-24/56 din 
27.01.2012.

8 Secretary-General’s Report to the General Assembly, A/36/215, 1981: https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-
sheets/youth-definition.pdf (accesat la data 10.07.2021).

9 Compilation of Relevant Case-law of the European Court of Human Rights on Young People between 18 and 35 Years: https://www.
echr.coe.int/documents/research_report_young_people_eng.pdf (accesat la data 10.07.2021).

10 Legea cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 315-328/688 din 
23.09.2016.

11 Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Adoptat la 16.12.1966 la New York. Ratificat prin 
Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 217-XII din 28.07.1990. Publicat în ediția oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volu-
mul 1, pag. 18.
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prevăzute de aceasta, și anume faptul că și copiii, și tinerii au dreptul la protecție specială împotriva 
pericolelor fizice și morale la care sunt expuși. Prin urmare, Carta cuprinde angajamente ale statului în 
vederea asigurării exercitării efective a dreptului copiilor și al tinerilor la protecție (art. 7), la orientare 
profesională (art. 9), la protecție socială, juridică și economică (art. 179)12.

Art. 2 alin. (2) din Convenţia cu privire la Drepturile Copilului, adoptată în 1989, stipulează că statele părţi 
vor lua toate măsurile de protejare a copilului împotriva oricărei forme de discriminare sau de sancţionare 
pe considerente ţinând de situaţia juridică, activităţile, opiniile declarate sau convingerile părinţilor, ale 
reprezentanţilor săi legali sau ale membrilor familiei sale13.

Din cele enunțate mai sus rezultă că statul nostru are angajamente asumate privind adoptarea unui cadru 
normativ adecvat. Afirmația noastră este determinată de conținutul art. 4 din Convenție, potrivit căruia 
statele părţi se angajează să ia toate măsurile legislative, administrative și altele care sunt necesare pentru a 
pune în practică drepturile recunoscute în prezenta Convenţie“. 

Legislația națională

În prezent, la nivel național se atestă un cadru normativ restrâns în ceea ce ține de reglementarea 
mecanismului de acces al tinerilor la justiție ori aplicarea celui existent nu este suficientă. Constituția 
Republicii Moldova stipulează, la art. 50 alin. (2), următoarele: Copiii și tinerii se bucură de un regim special 
de asistență în realizarea drepturilor lor14.

Din analiza actelor legislative, doar Legea nr. 215/2016 cu privire la tineret reglementează politicile de 
tineret. Astfel, la art. 6 alin. (3) lit. (b) și lit. (d) se precizează că statul sprijină și promovează educația pentru 
cetățenie activă în rândul tinerilor prin dezvoltarea programelor de participare la procesele democratice prin 
asumarea responsabilităţii civice de către tineri și exercitarea drepturilor cetățenești; prin recunoașterea și 
promovarea drepturilor tinerilor, a îndatoririlor acestora față de societate și de stat, a culturii, democrației și 
respectului pentru diversitate15 .

Credem că autoritățile publice ar trebui să continue să manifeste o atitudine prietenoasă în raport cu 
necesitățile tinerilor. Uneori, birocrația excesivă poate îngreuna interacțiunea cu autoritățile, cum ar fi 
tergiversarea sau refuzul eliberării unui document solicitat. Unii tineri intervievați consideră că anume 
acesta este unul dintre motivele pentru care migrația tinerilor ia amploare.

În plus, pandemia de COVID-19 a afectat și mai mult accesul la justiție al tinerilor. Într-un studiu al Consiliului 
Național al Tineretului din Moldova se arată: „Instanțele judecătorești își închid, reduc sau modifică 
operațiunile, ceea ce poate avea un impact negativ asupra oferirii de ședințe în timp util și echitabile, 
inclusiv să contribuie la sporirea întârzierilor cauzelor în care sunt implicați tineri. Această situație legată 
de reducerea activității instanțelor de judecată poate duce la detenția prelungită a inculpaților tineri deținuți 
preventiv. Pentru tineri, sunt necesare eforturi specifice de a îmbunătăți accesul la serviciile juridice și la 
informațiile juridice pentru a împuternici tinerii să-și apere dreptul încălcat”16.

Același studiu evidențiază impactul pandemiei COVID-19 și constată următoarele: 

 ■ sănătatea mintală și psihică a tinerilor a fost afectată; 
 ■ cele mai afectate drepturi sunt dreptul la libera întrunire și asociere și dreptul la educație;
 ■ când le sunt lezate drepturile, tinerii apelează în mare parte la părinți, profesori și prieteni;
 ■ statul nu s-a implicat suficient și nu a pus prioritate pe segmentul de tineret, generând un lanț de 

consecințe la mai multe nivele.

12 Carta Socială Europeană revizuită. Adoptată la Strasbourg la 03.05.1996. Ratificată parțial prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001. 
Publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, nr. 130/959 din 26.10.2001.

13 Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului. Adoptată la 20.11.1989 la New York. Ratificată parțial prin Hotărîrea Parla-
mentului Republicii Moldova nr.408-XII din 12.12.1990. Publicată ediția oficială „Tratate internaţionale”, 1998, volumul 1, pag. 51.

14 Constituția Republicii Moldova. Adoptată la 29.07.1994. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 78/140 din 
29.03.2016.

15 Legea cu privire la tineret nr.215 din 29.07.2016. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 315-328/688 din 23.09.2016.
16 Studiu cu privire la impactul COVID-19 asupra drepturilor tinerilor: https://cntm.md/resurse-de-specialitate/studiu-cu-privire-la-im-

pactul-covid-19-asupra-drepturilor-tinerilor/ (accesat la data 07.09.2021).
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Atunci când ne referim la raporturile tinerilor cu justiția, nu putem ignora nici delincvența juvenilă ce 
capătă proporții tot mai mari. Din cele relatate în timpul interviurilor conchidem că motivele apariției 
delincvenței sunt părinții care duc un mod de viață dezorganizat, nu sunt încadrați în câmpul muncii, își 
ignoră obligațiile părintești privind creșterea și educarea copiilor. Acestea pun în pericol dezvoltarea lor 
fizică, mintală, spirituală, morală, socială, integritatea lor corporală, sănătatea fizică și psihică. Credem că 
poliția și autoritatea tutelară din teritoriu trebuie să se implice mai mult în monitorizarea acestor familii și 
să întreprindă acțiuni conform competențelor în scopul eliminării acestui flagel.

Din analiza Regulilor minime ale ONU cu privire la administrarea justiţiei pentru minori17, justiţia pentru 
minori face parte integrantă din procesul de dezvoltare naţională a fiecărei ţări, în cadrul general de justiţie 
socială pentru toţi tinerii, contribuind, în același timp, la protecţia acestora și la menţinerea păcii și ordinii 
în societate.

17 Regulile de la Beijing, adoptate de Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția 40/33 din 29.11.1985: http://probatiune.gov.md/files/
getfile/156 (accesat la data 07.09.2021).
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2. PREZENTAREA RAIONULUI SOROCA
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Raionul Soroca este situat în nord-estul Republicii Moldova, la 160 km de capitala Chișinău. Suprafaţa totală 
a raionului este de 1 043 km². Localitatea Soroca a fost atestată documentar pentru prima dată în anul 1499. 
Raionul Soroca are în total 68 de localităţi: municipiul Soroca și 67 de sate în componența comunelor. În 
structura teritorial-administrativă sunt 35 de primării.

Raionul Soroca dispune de o judecătorie, o procuratură, un inspectorat de poliție, un penitenciar, șapte avocați la 
cerere în cadrul CNAJGS (numărul acestora a fost suplimentat recent; un avocat pe lângă Curtea de Apel Bălți, 
care în caz de necesitate acoperă și dosarele din raionul Soroca), trei parajuriști și patru mediatori comunitari. 

Componența etnică a populației în raionul Soroca este următoarea: moldoveni/români, ucraineni, ruși, evrei, 
romi, alte naționalități18. În graficul de mai jos (Figura nr. 1) se poate observa ponderea fiecărei etnii în parte.

Conform datelor statistice, în anul 201919 populaţia raionului Soroca consti tuia 99,5 mii de locuitori, dintre care:

 ■  populaţia urbană – 37,9 mii persoane;
 ■  populaţia rurală – 61,5 mii persoane.

 

18 Populația orașului Soroca: https://www.primsoroca.md/ro/populatia (accesat la data 12.07.2021).
19 Populația prezentă pe raioane și orașe, la începutul anului, 2004-2019: https://statbank.statistica.md/PxWeb/pxweb/ro/20%20Pop-

ulatia%20si%20procesele%20demografice/20%20Populatia%20si%20procesele%20demografice__POP__POP010/POP010800reg.
px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774 (accesat la data 12.07.2021).

Fig. 1. Componența etnică a populației din raionul Soroca
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Fig. 2. Ponderea populației din raionul Soroca în funcție de vârstă

După cum se poate observa în graficul de mai jos (Figura nr. 2), la nivelul anului 2019, ponderea populației 
tinere era de aproximativ 30% în mediul urban și 28% în mediul rural.
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3. PARTICULARITĂȚILE SITUAȚIEI TINERILOR 
DIN RAIONUL SOROCA PE CATEGORII  
DE VÂRSTĂ ȘI GRUPURI SOCIALE 
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Efectuând o analiză a documentelor de politici din țara noastră: regionale (Strategia de dezvoltare regională 
Nord 2016–2020 și strategii regionale sectoriale), naționale (Strategia națională de dezvoltare „Moldova 
2030”, strategii sectoriale de dezvoltare) și internaționale (Agenda de dezvoltare durabilă 2030), nu am 
identificat în conținutul acestora necesitatea elaborării unor politici privind accesul tinerilor la justiție. Astfel, 
am dedus că aceasta nu constituie o prioritate, la această etapă, o prioritate a Guvernului sau a autorităților 
publice locale.

La nivel de politici, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020–2023 se regăsește un obiectiv referitor 
la tineri: „Încurajarea inițierii de afaceri noi – start-up (în special pentru tineri și femei) prin oferirea de finanțări, 
coparticipări, granturi și dezvoltarea capacității de îndrumare”20.

În Strategia de dezvoltare comunitară a municipiului Soroca pentru anii 2021–202521, la analiza SWOT22, 
figurează în calitate de punct slab insuficiența unor servicii de orientare în carieră a tinerilor; fiind oportună 
implicarea sectorului privat și asociativ în ghidarea, motivarea și orientarea tinerilor în carieră; existând riscul 
lipsei tinerilor specialiști. Este salutabil faptul că în Comisia pentru implementarea strategiei sunt incluși în 
calitate de membri și tineri cetățeni. 

Situația tinerilor din raionul Soroca este oarecum similară cu cea a tinerilor din restul raioanelor Republicii 
Moldova, existând însă și unele particularități. Ca și în alte localități, în Soroca se atestă o lipsă a locurilor de 
muncă pentru tineri, precum și o rată scăzută de plasare în câmpul muncii. În consecință, mulți tineri optează 
să-și continue studiile superioare în capitală sau în străinătate, alții emigrează în scopul obținerii unui loc de 
muncă. Mulți dintre cei rămași au de gând să emigreze, iar mulți dintre cei care pleacă nu intenționează să se 
întoarcă, în viitorul apropiat. 

„Nici nu e tineret în sat. Doar nişte bătrâni, case pustii. Nu se face nicio casă. De câți ani... nu țin minte să se 
fi construit o casă”, a declarat o locuitoare a satului Sobari23.

Am analizat informațiile primite de la Serviciul Teritorial al Ocupării Forței de Muncă Soroca privind gradul 
de plasare în câmpul muncii a persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 49 de ani, în perioada 01.01.2021–
30.06.2021. 

Pentru asigurarea transparenței, la fel cum se poate vedea în graficul de mai jos (Figura 3), am grupat rezultatele 
în trei eșantioane reprezentative, respectiv trei grupe de vârstă.

20 Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. Publicat 
în Monitorul Oficial nr. 378-379/976 din 13.12.2019. 

21 Decizia consiliului municipal Soroca nr. 10/2 din 31.03.2021 cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Comunitară a municipi-
ului Soroca pentru anii 2021-2025: https://www.primsoroca.md/uploads/article/Decizie_nr102_din_31032021_uqDv.pdf (accesat la 
data 10.07.2021).

22 Metodă care ajută la proiectarea unei vizuini de ansamblu unde sunt analizate punctele forte, slabe, oportunitățile și riscurile.
23 Satele Moldovei devin tot mai pustii. Trei localități din raionul Soroca vor fi în curând doar sate pe hârtie: https://www.publika.md/

satele-moldovei-devin-tot-mai-pustii-trei-localitati-din-raionul-soroca-vor-fi-in-curand-sate-doar-pe-hartie-fotoreport_3094071.html 
(accesat la data 27.07.2021).
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Se poate observa că, în categoria 16–24 de ani, dintr-un total de 297 de persoane, pe parcursul a șase luni,  doar 
20 de tineri au fost plasați în câmpul muncii, ceea ce constituie un procent de doar 6,73% din numărul total.

Pentru categoria a doua, cea de 25–29 de ani, avem 172 de persoane, dintre care în câmpul muncii au fost 
încadrate 43, adică 25% sau unul din patru tineri.

Pentru a treia categorie, cea a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani, avem 56 de persoane 
încadrate în diferite locuri de munca, dintr-un total de 217 persoane. De aici putem calcula o incidență a 
ocupării locurilor de muncă de 19,81%.

Conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, rata de ocupare a forței de muncă la 
nivelul întregii țări, pentru prima jumătate a acestui an, este de 36,7%, ceea ce plasează raionul Soroca, în speță 
tinerii de aici, cu mult sub nivelul de ocupare a forței de muncă din restul țării. 

Această rată scăzută a ocupării locurilor de muncă în rândul tinerilor din Soroca (în special după cum s-a putut 
observa mai sus a celor din categoria 16–24 de ani) duce automat către ocuparea timpului acestora cu activități 
din afara sferei muncii. Majoritatea absolută a interlocutorilor au menționat lipsa activităților extracurriculare, 
lipsa opțiunilor de ocupare a timpului liber, ceea ce poate duce, în unele cazuri, la comportamente având ca 
rezultat încălcarea legii.

În urma analizei ratei infracționalității din raionul Soroca, în ultimii patru ani (2017–2020), putem observa 
că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani comit jumătate din numărul total de infracțiuni. A se vedea 
graficul de mai jos (Figura 4), care ilustrează numărul de infracțiuni comise de tineri și adulți. 

Pe parcursul anului 2017, dintr-un total de 687 de infracțiuni înregistrate, s-au raportat 314 cazuri în care faptele 
au fost comise de către tineri cu vârsta până la 35 de ani, rezultând un procent de 46%. În anul 2018, numărul de 
infracțiuni înregistrate scade la 549, faptele comise de tineri fiind în număr de 247. Ca și procentaj însă, avem un 
număr apropiat de cel din anul anterior, respectiv 45%. Anul 2019 vine cu un număr crescut de infractiuni - 602, 
dintre acestea, mai mult de jumatate - 308 (51%) fiin comise de persoane tinere. Din cei patru ani supuși analizei, 
anul 2020 înregistrează un număr de 488 de infractiuni. Scaderea a fost influentata de restrictiile de de deplasare 
impuse de pandemia COVID-19. 
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Analizând evoluția ratei infracționalității în rândul tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani, în perioada 2017–
2020 (Figura nr. 5), putem observa o crestere ușoară în anul 2019 si o tendinta descendentă din 2020, ceea ce 
reprezinta mai degrabă o excepție determinată de circumstanțele excepționale generate de pandemia COVID-19. 

Cel mai des comise infracțiuni de către tinerii din Soroca sunt furturile (multe dintre acestea fiind cauzate de 
starea materială precară a făptuitorilor), jafurile, huliganismul (comise în grup), consumul și comercializarea 
substanțelor narcotice, infracțiunile cu caracter sexual și mai recent, legate de șantaj (în cazul în care dețin 
poze care reflectă comportament neadecvat). Fenomenul bullyingului este des întâlnit în mediul școlar, tinerii 
nefiind suficient de informați cu privire la persoanele/instituțiile la care trebuie să se adreseze în cazul în care 
sunt victimele acestui fenomen. 

Atât profesioniștii, cât și tinerii afirmă că o mare parte dintre aceste infracțiuni se datorează faptului că tinerii 
nu își găsesc activități de petrecere a timpului liber. 

În ultimii ani, în raionul Soroca a sporit numărul tinerilor consumatori de substanțe narcotice, care necesită o 
atenție specială din partea tuturor profesioniștilor din domeniu. Nu există estimări credibile privind numărul de 
copii consumatori de droguri și alte substanțe nocive, iar suportul acordat acestui grup este redus. Numărul 
acestora nu este cunoscut, deoarece nu există o metodologie de „numărare” acceptată la nivel mondial a 
consumatorilor de droguri, se pot realiza doar estimări care au la bază modele matematice.

Potrivit interlocutorilor, în prezent, în Penitenciarul nr. 6 Soroca s-ar afla în jur de 200 de tineri. Una dintre cele 
mai mari probleme ale acestei categorii de tineri este că, odată ieșiți din locul de detenție, mulți dintre ei nu au 
familii la care să se întoarcă, mediul din care provin fiind unul extrem de vulnerabil. Neavând suficiente abilități 
de a se reintegra în societate după ispășirea pedepsei, ei se întorc în mediul infracțional și, în cele din urmă, 
recidivează. Deși în competențele serviciului de probațiune intră și acordarea suportului în căutarea unui loc 
de muncă sau pentru plasament în instituțiile care oferă servicii sociale, sprijinul în perfectarea buletinului 
de identitate și a altor documente necesare, numărul extrem de mic al angajaților din Biroul de probațiune 
raportat la numărul de cazuri, lipsa locurilor de muncă și situația vulnerabilă a persoanelor tinere eliberate 
din închisoare reduc considerabil posibilitatea asistenței și consilierii postdetenție. Integrarea acestora este 
dificilă, pentru că le lipsesc atât cunoștințele, cât și abilitățile necesare unei societăți în continuă dezvoltare 
tehnologică și informațională. A fost atestată și problema lipsei interesului autorităților tutelare în vederea 
reabilitării minorilor care recidivează.

A fost semnalată lipsa în penitenciare a camerelor video și a internetului. 

Tinerii, care vin în conflict cu legea, provin în mare parte din medii defavorizate și vulnerabile. Gradul ridicat de 
pauperizare îi determină să comită infracțiuni, fiind de cele mai multe ori lipsiți și de supravegherea părinților 
(mulți dintre aceștia sunt plecați la muncă peste hotare). Conform interlocutorilor, această categorie este 
extrem de numeroasă în raionul Soroca. 

În anul 2020, s-a observat faptul că au fost înregistrate câteva infracțiuni comise de minore, și anume furtul 
sau sustragerea unui mijloc de transport. Infractiunile au fost comise preponderent de minori delincvenți de 
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sex masculin, însă comparativ cu perioada similară a anului 2019 a fost înregistrată o scădere a numărului de 
infracțiuni comise de minore, înregistrându-se trei infracțiuni de furt în rândul acestora.

De asemenea, s-a observat că unii minori au recidivat la scurt timp după împăcarea cu părțile vătămate. Aceste 
comportamente sugerează că urmează a fi depuse în continuare eforturi în scopul reintegrării tinerilor cu 
antecedente penale prin formarea unor deprinderi și abilități care i-ar ajuta să nu recurgă din nou la comiterea 
de infracțiuni. 

Din discuțiile cu practicienii din domeniul dreptului, am dedus că instituția medierii nu este utilizată în raionul 
Soroca. Participanții sunt puțin informați despre aceasta, ceea ce determină un anumit grad de scepticism în 
aplicarea medierii. 

În ceea ce privește situația victimelor minore, reprezentanții organelor de drept au realizat șapte audieri 
conform prevederilor art. 101¹ din Codul de procedură penală. Din numărul total de minori intervievați, patru 
erau victime minore și trei – martori minori pe cauze penale cu caracter sexual.

O altă categorie este cea a tinerilor cu dizabilități. În regiune se află și Centrul de plasament temporar pentru 
persoane cu dizabilități din com. Bădiceni, care instituționalizează nu doar rezidenți ai raionului Soroca.

În anul 2021, angajații Direcției prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsman) au 
efectuat o vizită preventivă la Centrul de plasament temporar pentru persoanele (adulte) cu dizabilități din  
s. Bădiceni, raionul Soroca, în scopul prevenirii torturii și a relelor tratamente. Scopul vizitei a fost monitorizarea 
situației privind respectarea drepturilor rezidenților, inclusiv verificarea modului de implementare a 
recomandărilor formulate în urma vizitei desfășurate în 2019.

Din analiza rezultatelor vizitei, s-a constatat că beneficiarii nu sunt antrenați în activități de dezvoltare și 
socializare.24. Avocatul Poporului a recomandat Centrului să revizuiască programele ocupaționale și să inițieze 
activități de dezvoltare și socializare, utile și necesare beneficiarilor. 

Studiind Raportului privind controlul desfășurat în 2021, am semnalat că nici în prezent beneficiarii nu sunt 
implicați în activități care le-ar dezvolta aptitudini de reîncadrare în comunitate, motivul fiind lipsa profesioniștilor 
în domeniu.

Totodată, s-au depistat și alte probleme, cum ar fi: conflictele/violența fizică și verbală, imposibilitatea stabilirii 
unui compromis între beneficiari; existența dormitoarelor de capacitate mare și absența sistemului de ventilație; 
absența sistemului de iluminare artificială; absența dotărilor destinate persoanelor cu dizabilități fizice; starea 
deplorabilă a grupurilor sanitare; alimentația deficitară și nerespectarea normelor sanitare și a protocoalelor.

Urmare a vizitei desfășurate și examinării calității serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități, membrii 
echipei au venit cu următoarele recomandări:

 ■ revizuirea deciziei de amplasare în holul instituției a dormitoarelor beneficiarilor;
 ■ întreprinderea unor măsuri urgente de reconectare a internetului;
 ■ instalarea echipamentului și a dotărilor necesare facilitării accesului în instituție a persoanelor cu 

dizabilități fizice, inclusiv achiziția unor scaune cu rotile de ultimă generație pentru categoria de beneficiari 
cu deficiențe de mobilitate;

 ■ plasarea în lista priorităților de achiziții: sisteme artificiale de ventilație, instalații de iluminare; mobilier 
pentru dormitoare;

 ■ planificarea unor reparații cosmetice în dormitoarele beneficiarilor;
 ■ identificarea unei soluții pentru crearea unei cantine comune strămutate din dormitoarele beneficiarilor;
 ■ planificarea și realizarea sesiunilor de ergoterapie cu rezidenții;
 ■ realizarea unor activități recreative și de timp liber pentru rezidenți;
 ■ realizarea programelor de alfabetizare, scriere, citire, jocuri etc. pentru rezidenți;

24 Vizită preventivă la Centrul de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulte) din s. Bădiceni, r-l Soroca: http://om-
budsman.md/news/vizita-preventiva-la-centrul-de-plasament-temporar-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-adulte-din-s-badiceni-raio-
nul-soroca/ (accesat la data 21.10.2021).
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 ■ revizuirea metodelor de corectare a comportamentului agresiv al unor rezidenți, acțiuni care nu vor antrena 
alți beneficiari în aplanarea conflictelor;

 ■ întreprinderea  unor acțiuni de „sudare” a colectivului profesional al ins tituției, consolidarea spiritului de 
echipă prin susținere reciprocă;

 ■ reorganizarea curții instituției: terenuri pentru practicarea exercițiilor fizice; crearea unor spații pentru 
lectură, activități culturale și de divertisment;

 ■ inițierea unor concursuri de angajare în vederea suplinirii posturilor vacante25.  

Agenția Națională de Asistență Socială este desemnată drept coordonator și asigură buna funcţionare a 
mai multor centre de plasament, inclusiv Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi 
intelectuale psihosociale (profil psihoneurologic), amplasate în comuna Bădiceni, raionul Soroca.

În luna septembrie 2021, a fost organizat un atelier de instruire pentru membrii Platformei de Dialog pentru 
Accesul la Justiție din raionul Soroca, care a avut ca scop consolidarea cunoștințelor și practicilor privind 
raportarea cazurilor către instituțiile publice și/sau cele din comunitate în vederea soluționării problemelor 
sociojuridice ale beneficiarilor. În cadrul acestuia, a fost abordată problema unei litigări strategice și au fost 
analizate problemele de sistem identificate. 

În urma discuțiilor și prezentării unor exemple concrete, au fost constatate următoarele probleme: 

 ■ nu există servicii de suport și îngrijire în comunitate, specifice necesităților persoanelor revenite în 
comunitate (după dezinstituționalizare); 

 ■ instituțiile statului nu verifică unde urmează să plece cei care ies din plasament și nu verifică condițiile de 
trai după dezinstituționalizare;

 ■ au fost semnalate cazuri când persoanele cu dizabilități nu beneficiază de servicii psihologice;
 ■ nu au acces la asistență medicală calitativă;
 ■ nu dispun de propriile mijloace financiare;
 ■ nu beneficiază de servicii de incluziune care ar permite reintegrarea în societate;
 ■ nu beneficiază de servicii pentru dezvoltarea abilităților de trai în comunitate;
 ■ nu beneficiază de sprijin în luarea deciziilor;
 ■ riscă să fie expuse exploatării, abuzului și violenței fizice, psihologice, sexuale;
 ■ pot fi identificate multiple situații când asistența socială, din varii motive, demonstrează o atitudine 

formalistă față de persoanele cu dizabilități, nu monitorizează îndeaproape situațiile acestora și nu 
cunoaște/nu sesizează alte autorități cu privire la situațiile ce constituie încălcări grave ale drepturilor 
fundamentale ale omului. 

Acest fapt este regretabil, în special pentru că persoanele cu dizabilități intelectuale nu reușesc, de cele 
mai multe ori, să conștientizeze că sunt supuse abuzurilor. Este important de lucrat asupra schimbării 
atitudinii autorităților, dar și a publicului în general, privind necesitatea unei atenții speciale și a unei protecții 
sporite față de persoanele cu dizabilități intelectuale. Asistenții sociali din localitate, medicii de familie, 
lucrătorii primăriei, psihologii ar trebui să poată reprezenta repere și să fie persoane de încredere la care cei 
dezinstituționalizați să poată apela. 

Din cauza situației materiale precare, multe familii defavorizate nu sunt în stare să aibă grijă și să-și 
supravegheze copiii. Au fost identificare situații când minorii aflați în situații de risc, chiar după interacțiunea 
cu reprezentanți ai diferitor autorități, au dezvoltat un comportament delincvent și/sau au devenit consumatori 
de substanțe psihotrope. 

În ceea ce privește copiii aflați în situații de risc, se pot atesta în Republica Moldova câteva probleme mai 
degrabă generice care ar necesita o implicare proactivă, rapidă și orientată pe rezultate atât din partea 
autorităților tutelare locale, cât și din partea diverselor altor instituții de nivel local, central și de specialitate care 
vin în contact cu beneficiarii. Creează îngrijorare lipsa unor planuri holistice și de durată în abordarea diverselor 
cazuri pe care trebuie să le soluționeze echipele multidisciplinare, lipsa serviciilor din unele comunități axate 
pe necesitățile minorilor care ar asigura prevenirea dezvoltării de comportament delincvent, lipsa specialiștilor 
la nivel local, în special în asigurarea minorilor cu servicii psihologice cu accent pe diagnostic și intervenție 
comportamentală și de control al emoțiilor.

25 Raport privind vizita preventivă la Centrul de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulte) din s. Bădiceni, r. Soroca.  
05.08.2021:  http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/08/Raport_CPT_Badiceni_FINAL_05.08.21-1.pdf  (accesat la data 
21.10.2021). 
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Din rapoartele tematice ale Avocatului copilului26 se observă că din numărul total de cazuri examinate de 
Ombudsmanul copilului, de cele mai multe ori, a fost vorba de abuz, neglijență și violență în instituțiile de 
învățământ, violență domestică, încălcarea dreptului la protecția socială, violență între copii. Datele respective 
atenționează despre tendințele existente și aspectele unde e necesară intervenția autorităților pentru prevenirea 
unor situații similare. Statistica arată că din numărul total de avize cu recomandări ale Ombudsmanului 
copilului: 30,3% au fost implementate, 33,4% au fost fără un răspuns de la autoritatea publică, 13% au fost 
parțial implementate, iar 4,5% – au rămas neimplementate. Printre principalele cauze ale neimplementării sau 
implementării parțiale a recomandărilor au fost evidențiate: neadeverirea sau adeverirea parțială a ilegalităților 
pretinse, interpretarea eronată a mesajului Ombudsmanului copilului, lipsa voinței politice, insuficiența 
resurselor sociale, insuficiența intervenției psihologice, posibilitățile reduse de instruire a psihologilor.

În raportul alternativ al Avocatului Poporului către Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului27 sunt trecute în 
revistă următoarele probleme: „judecătorii aplică rareori alte măsuri coercitive decât detenția și mecanismul 
de mediere este inoperant; s-a constatat că dreptul la educație al minorilor aflați în detenție are de suferit, 
numărul de subiecte (materii) fiind redus, subiectele sunt comasate și oportunitatea de a învăța o profesie 
pentru a se putea integra mai ușor în societate la eliberare, este, de asemenea, redusă. Aceste probleme sunt 
cauzate de lipsa condițiilor adecvate pentru realizarea dreptului la educație al copiilor în detenție, inclusiv lipsa 
profesorilor. Ne confruntăm în continuare cu problema unui vid juridic și instituțional în ceea ce privește copiii, 
care au comis infracțiuni conform legii penale, dar nu au ajuns la vârsta răspunderii penale. În ceea ce privește 
delincvența juvenilă, am constatat, pe baza analizei de mai mulți ani de date statistice privind delincvența 
juvenilă, că majoritatea infracțiunilor comise de minori sunt săvârșite de minori care provin din familii 
defavorizate. Aceasta demonstrează lipsa politicilor socioeconomice pentru susținerea familiilor vulnerabile, 
copiilor și tinerilor care provin din aceste familii. În același context, observăm că în ceea ce privește prevenirea 
și combaterea delincvenței juvenile nu s-au înregistrat progrese semnificative în comparație cu anii precedenți. 
Și anume, pentru că nu există un document de politici publice, un plan național pentru prevenirea delincvenței 
juvenile, pregătită în conformitate cu standardele internaționale”.

Din raportul privind Republica Moldova, întocmit de grupul de lucru care realizează Evaluarea periodică 
universală28 în cadrul Consiliului Drepturilor Omului al Organizației Națiunilor Unite29, reiese că statul trebuie: 

 ■ să întreprindă măsuri concrete pentru a elimina violența împotriva copiilor; 
 ■ să protejeze și să sprijine victimele, inclusiv prin implementarea măsurilor pentru ca astfel de abuzuri să 

fie denunțate și raportate mai frecvent de către diferite părți în contact cu copiii; 
 ■ să creeze mecanisme pentru combaterea și prevenirea tuturor formelor de exploatare, abuz și violență, 

dublarea eforturilor de a contracara munca copiilor, combaterea abuzului sexual asupra minorilor și a 
traficului de copii, consolidarea politicilor privind accesul la educație al copiilor și tinerilor cu dizabilități. 

În cadrul următoarei raportări, din anul 2022, urmează a fi evaluat modul în care Republica Moldova a îndeplinit 
aceste recomandări.

În primul rând, se observă că în țară nu este instituit un mecanism care ar fi aplicabil în vederea supravegherii 
respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale după dezinstituționalizare. 
Or, în urma dezinstituționalizării, aceste persoane sunt vulnerabile, au puține deprinderi de viață și sunt 
supuse riscurilor de a fi abuzate prin violență, exploatare sexuală și prin muncă. În raionul Soroca s-au 
depistat practici de utilizare a persoanelor din instituții rezidențiale pentru diverse munci grele, sub pretextul 
că acestea sunt integrate în comunitate sau în familie, în realitate acestea fiind exploatate30.

Tinerii de etnie romă reprezintă o altă categorie de persoane cu anumite particularități. Unii dintre ei sunt doar 
vorbitori de limba romani, fără studii și neîncadrați în câmpul muncii, fără acte de identitate și fără abilități 
extinse de integrare în mediile profesionale. În special, din aceste considerente s-au format stereotipuri sociale, 
clișee și prejudecăți, care uneori duc la un discurs instigator la ură și violență. 

26 Raport tematic: Monitorizarea și implementarea recomandărilor Ombudsmanului Copilului pe parcursul mandatului 2016-2020, 
2020: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2021/01/new_raport.pdf (accesat la data 20.10.21).

27 The Office of the People’s Advocate’s Alternative Report to the Committee on the Rights of the Child (CRC), 2018: http://ombuds-
man.md/wp-content/uploads/2018/10/justice_for_children.pdf (accesat la data 20.10.21).

28 Ce este Evaluarea periodică universală?: http://old.ombudsman.md/sites/default/files/document/attachments/roinfosheet.pdf  
(accesat la data 20.10.2021).

29 Report of the Working Group on the Universal Periodic Review* Republic of Moldova, United Nations, 2016: https://docu-
ments-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/436/71/PDF/G1643671.pdf?OpenElement (accesat la data 20.10.21).

30 Un caz de acest fel a fost asistat de Asociația Keystone Moldova, IDOM și Validity Foundation. 
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A fi etichetat ca „celălalt” în fiecare zi și având anumite caracteristici care îi sunt atribuite, are efecte 
sociopsihologice importante. Acești compuși interrelaționează cu efectele tratamentului discriminatoriu. Din 
răspunsurile persoanelor intervievate am identificat diverse atitudini: de la o respingere conștientă și absolută 
a oricărei etichete până la folosirea intenționată a unei astfel de etichete (de exemplu, din motive economice), 
la o internalizare a etichetei prejudiciabile care are ca rezultat autostereotipizarea sau autostigmatizarea. 
Neînțelegerea romilor ca având nevoie de „tratament special”, de exemplu, poate proveni din motive bine 
intenționate. Abordările paternaliste față de romi sunt un exemplu în acest sens. Ceea ce leagă formele 
intenționale răuvoitoare și binevoitoare este prezumția lor comună că poporul Romani este fundamental diferit 
și, prin urmare, trebuie tratat într-un mod specific și nu poate fi considerat actor în sine. Există, de asemenea, o 
tendință spre un fatalism care se autofinanțează, care subestimează romii, perpetuează așteptările scăzute ale 
acestora și exprimă prezumția că romii sunt prea diferiți pentru a avea aceleași aspirații ca oricine altcineva. 
Reacția precedentă se bazează, de obicei, pe presupunerea că nu există nicio problemă sau că persoanele 
marginalizate singure sunt responsabile pentru situația lor31.

31 Alianța Împotriva Antigipsismului, Antigipsismul – un document de referință, iunie 2017:  https://ergonetwork.org/wp-content/up-
loads/2021/02/romanian-translation-Antigypsyism-reference-paperpdf.pdf (accesat la data 12.09.21).
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4. PROBLEMELE LEGATE DE  
ACCESUL LA JUSTIȚIE AL TINERILOR 
DIN RAIONUL SOROCA
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Liberul acces al persoanei la justiție reprezintă facultatea oricărei persoane de a introduce, după libera sa 
apreciere, o acțiune în justiție, implicând obligația corelativă a statului ca, prin instanța competentă, să 
soluționeze această acțiune. Orice condiționare a accesului liber la justiție reprezintă o nesocotire a unui 
principiu constituțional fundamental și a unor standarde internaționale universale, în orice democrație reală. 
În plan procesual, accesul liber la justiție se concretizează în prerogativele pe care le implică dreptul la 
acțiune, ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică a oricărei persoane fizice sau juridice32.

Ca o garanție a respectării drepturilor omului, CEDO prevede, în art. 6 alin. (1), dreptul oricărei persoane la 
un proces echitabil: „Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-
un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va hotărî asupra 
încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil”.

Pornind de la premisa că drepturile fundamentale trebuie garantate într-o manieră concretă și reală, iar 
nu iluzorie și teoretică, imposibilitatea de sesizare a unei instanțe de către persoana interesată constituie 
o încălcare a dreptului acesteia de acces la justiție. Statul este obligat să acorde oricărei persoane toate 
facilitățile rezonabile de drept și de fapt, pentru a accede la instanță, într-un cuvânt, trebuie să asigure 
efectivitatea dreptului de acces.

În legislația europeană a drepturilor omului, noțiunea de acces la justiție mai este consacrată și în art. 47 
din Carta Drepturilor Fundamentale a UE33, care garantează dreptul la un proces echitabil și la un remediu 
efectiv, conform interpretării date de către CtEDO și, respectiv, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE). După cum s-a menționat mai sus, aceste drepturi sunt, de asemenea, prevăzute în instrumentele 
internaționale, precum art. 2, 3 și 14 din Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice (PIDCP) 
ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) și art. 8 și 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului (DUDO) 
a ONU. Elementele de bază ale acestor drepturi includ accesul efectiv la un organism de soluționare 
a litigiilor, dreptul la un proces echitabil și la soluționarea în timp util a litigiilor, dreptul la despăgubiri 
adecvate, precum și aplicarea generală a principiilor referitoare la eficiența și efectivitatea realizării actului 
de justiție34.

Printre obiectivele acestei lucrări, am considerat oportună analiza accesului la justiție în sens larg care 
să includă și cercetarea măsurii în care tinerii cunosc că au acces la justiție și ce înseamnă acest lucru. 
În urma discuțiilor cu specialiști în domeniul dreptului din raionul Soroca, dar și cu tinerii, am dedus că 
majoritatea acestora nu cunosc amplitudinea termenului de acces la justiție, această necunoaștere fiind, în 
opinia autorilor, prima barieră care ar limita accesul acestora la justiție. În cele ce urmează ne vom referi la 
dificultățile legate de accesul la justiție despre care s-a discutat cu interlocutorii în cadrul acestei cercetări. 

CoE a elaborat o serie de prevederi incluse în „Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 
privind justiția în interesul copilului” ce stabilesc cadrul de care trebuie să se conducă profesioniștii din 
domeniul dreptului în interacțiunea cu un copil în contact/conflict cu legea. Deși orientările se referă la copii, 
noțiunea de copil, conform unor viziuni, cuprinde și tinerii cu vârsta de până la 18 ani. Considerăm că aceste 
principii fundamentale care vizează copiii pot fi cu succes utilizate și în cazul tinerilor, cu adaptarea lor la 
vârsta și nivelul de înțelegere a tânărului. Orientările sunt caracterizate de o serie de principii fundamentale: 
participarea copilului (care include dreptul acestuia de a fi informat cu privire la drepturile sale, de a 
beneficia de mijloacele adecvate de acces la justiție și de a fi consultat și ascultat în cadrul procedurilor 
care îl vizează în mod direct sau indirect, luarea în considerare a opiniilor copilului, ținându-se cont de 
maturitatea și de eventualele dificultăți de comunicare ale acestuia); interesele superioare ale copilului 
(luarea în considerare a opiniilor copilului, respectarea tuturor celorlalte drepturi ale copilului, adoptarea de 
către autoritățile relevante a unor abordări cuprinzătoare cu scopul de a lua în considerare toate interesele 
în cauză, inclusiv bunăstarea psihologică și fizică, precum și interesele juridice, sociale și economice ale 
copilului); demnitatea (tratarea cu atenție, sensibilitate, echitate și respect a copilului pe parcursul tuturor 
procedurilor, acordându-se o atenție specială situației personale, bunăstării și nevoilor specifice, precum 
și un respect deplin pentru integritatea fizică și psihică a acestuia, în orice situație în care aceștia intră în 
contact cu procedurile judiciare, nejudiciare sau alte acțiuni indiferent de statutul și capacitatea lor juridică 

32 Chiriță Radu, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentarii și explicații, Editura C.H.Beck 2008, pag.254, Cauza Airey: https://
www.scribd.com/doc/72402080/Dreptul-La-Un-Proces-Echitabil (accesat la data 11.08.2021). 

33 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TX-
T&from=DE (accesat la data 11.08.2021).

34 FRA  (2011), Access to Justice in Europe: An Overview of Challenges and Opportunities, Luxemburg, Oficiul pentru Publicaţii, p.  9: 
https://fra.europa.eu/en/publication/2011/access-justice-europe-overview-challenges-and-opportunities (accesat la data 11.08.2021).
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în cadrul oricărei proceduri sau cauze, fără a fi supus torturii sau altor pedepse și tratamente crude, inumane 
sau degradante); protecția împotriva discriminării (asigurarea drepturilor copilului fără discriminare pe bază 
de sex, rasă, culoare sau origine etnică, vârstă, limbă, religie, convingeri politice sau de altă natură, origine 
națională sau socială, context socioeconomic, statut al părintelui ori părinților, asociere cu o minoritate 
națională, proprietate, naștere, orientare sexuală, identitate sexuală sau alt statut; în anumite situații acest 
principiu poate presupune acordarea unei protecții sau asistențe specifice unor categorii vulnerabile de copii 
– copii în migrație, refugiați sau solicitanți de azil, copiii neînsoțiți, cu dizabilități, de etnie romă etc.); statul de 
drept (implementarea elementelor garanțiilor procedurale, cum ar fi principiile legalității și proporționalității, 
prezumția de nevinovăție, dreptul la un proces echitabil, dreptul la consiliere juridică, dreptul de acces la 
justiție și dreptul de apel în toate procedurile judiciare, nejudiciare și administrative; crearea pentru copil a 
accesului la mecanisme independente și eficiente corespunzătoare de depunere a plângerilor)35. 

Aceste principii se aplică înaintea, pe parcursul și după încheierea procedurilor judiciare. Copiii pot fi victime, 
martori, suspecți sau inculpați, sau părți în procese penale sau civile. În toate cazurile copiii trebuie să simtă 
că pot participa efectiv în siguranță și că sunt ascultați.

4.1. Barierele sociale și culturale

4.1.1. Alfabetizarea și nivelul culturii juridice

În baza art. 12 din Convenţia privind drepturile copilului, statele părţi garantează copilului capabil de 
discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului 
fiind luate în considerare avându-se în vedere vârsta sa și gradul său de maturitate. În articolul citat este 
evidenţiat caracterul negociabil al capacităţii de exerciţiu, fiind evidenţiate două contraste determinate de 
legislaţia internă care recunoaște incapacitatea de exerciţiu sau capacitatea restrânsă de exerciţiu a copiilor, 
pe de o parte și garantarea dreptului copilului de a fi ascultat și de a fi luată în considerare opinia copilului în 
cadrul tuturor problemelor care îl privesc, pe de altă parte. În același context, art.14 al CDC stipulează dreptul 
și obligaţia părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai copilului de a-l orienta pe acesta în exercitarea drepturilor 
de o manieră care să corespundă dezvoltării capacităţilor sale36.

Facultatea de a avea drepturi și obligații reiese din faptul că persoana fizică dispune de capacitate de exercițiu. 
Potrivit art. 26 alin. (1) din Codul civil al Repu blicii Moldova, „capacitatea deplină de exerciţiu începe la data 
când persoana fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani”. Existența persoanei fizice nu e 
suficientă pentru ca subiectul de drept să poată încheia personal acte juridice. Numai persoana fizică ajunsă la 
o anumită maturitate psihică poate încheia în mod valabil, conștient și sigur, acte juridice37. Această maturitate 
psihică este condiția în care legea recunoaște persoanei fizice capacitatea de exercițiu. Ceea ce regăsim și 
în art. 25 din Codul civil: „Capacitate de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi prin fapta proprie 
și de a exercita drepturi civile, de a-și asuma personal obligaţii civile și de a le executa”. Deci capacitatea de a 
acționa în vederea apărării unui drept pretins a fi încălcat este în legătură cu dobândirea capacității de exerciţiu.

În cursul realizării acestei cercetări tinerii au fost întrebați dacă își cunosc drepturile. În practică este greu 
de evaluat afirmații care se bazează fie pe percepții interioare și personale, fie pe cunoștințele acumulate 
din spațiul informațional/ONG-uri/prieteni. Drepturile menționate presupun o codificare mai amplă și pot fi 
interpretate individual de către fiecare tânăr.

Răspunsurile oscilează de la tânăr la tânăr, ceea ce, în viziunea noastră, se datorează faptului că fiecare are 
interesele sale și face parte din structuri diferite.

Consiliul raional al tinerilor Soroca (CRTS), în calitate de structură de reprezentare, consultare și de împuternicire 
a tinerilor pentru asigurarea participării lor la dezvoltarea comunitară, a efectuat recent un studiu online anonim, 
numit „Out of the Box” sau „A gândi în afara cutiei”. Printre multiplele obiective ale acestui studiu a fost si acela 
de a afla cât de bine își cunosc tinerii din Soroca drepturile (Figura 6).

35 Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul copilului. Adoptate de Comitetul de Miniștri al 
Consiliului Europei la 17 noiembrie 2010 și expunerea de motive: https://rm.coe.int/16806b7ecb (accesat la data 11.08.2021).

36 Andriuța E., Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept, 2018. Teză de doctor în drept: http://www.cnaa.md/files/the-
ses/2018/53179/eleonora_andriuta_thesis.pdf pg.112 (accesat la data 21.10.2021).

37 Baieș S., Roșca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică. Ed. a V-a. Chișinău: Tipografia Centrală, 2014, p. 
264. (accesat la data 21.10.2021).
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Un procent copleșitor de respondenți, 75% din totalul de 116 tineri intervievați au afirmat că au cunoștințe 
parțiale în ceea ce privesc drepturile, 10% prezintă o lipsă totală de informații despre drepturile pe care le au, 
în timp ce 15% susțin cu tărie că își cunosc pe deplin drepturile.

Majoritatea absolută a interlocutorilor din rândul specialiștilor care lucrează cu tinerii au declarat că aceștia 
nu-și cunosc drepturile. Din discuțiile cu tinerii am observat că mulți dintre aceștia afirmă că le cunosc, deși 
este dificil de verificat ce anume cunosc și dacă aceste cunoștințe sunt suficiente. 

„Nu-mi cunosc drepturile și îmi pare rău că nu le cunosc, pentru că sunt deja elevă la liceu”.

În școală, la nivel local, nu există activități sau instruiri în care să fie abordat pe larg domeniul justiției. Deși 
în cadrul disciplinei Educație pentru societate sunt incluse teme care abordează competențele autorităților 
statului, elementele unei societăți democratice, libertățile și responsabilitățile, noțiunea de politici publice, 
participarea prin mass-media, tinerii subliniază că aceste module nu sunt suficiente pentru a cunoaște ce 
trebuie să facă atunci când se ciocnesc cu o problemă juridică concretă. Atât tinerii, cât și specialiștii s-au 
pronunțat pentru introducerea unei discipline, pentru început opțională, care să îmbunătățească nivelul 
culturii juridice a tinerilor. Mulți interlocutori s-au pronunțat pentru introducerea acesteia în curriculumul 
claselor de liceu, alții din a 5-a, a 6-a, unii sugerând că ar fi oportun ca elemente ale acesteia să se 
regăsească sub formă de jocuri și activități interactive adaptate vârstei, începând cu clasele primare. În 
2020–2021, a fost lansată o disciplină opțională de educație juridică – ,,Educația pentru socializare juridică” –  
în câteva instituții de învățământ din șase raioane, printre care și Soroca, și un cerc de educație juridică. Acest 
curs s-a desfășurat ca parte a unui proiect, într-un parteneriat dintre Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor 
Interne și o organizație non-guvernamentală  americană din domeniul educației pentru socializare juridică, PH 
International Moldova. Lecțiile erau organizate de către un profesor împreună cu un angajat al Ministerului de 
Interne al Republicii Moldova și au trezit mult interes și s-au bucurat de mare popularitate, deoarece au avut 
un caracter interactiv și erau bazate pe cazuri practice cu analiză de studii de caz. Chiar dacă s-au dovedit a 
fi de mare succes, nu au continuat după finalizarea proiectului, lipsa sustenabilității ducând la necontinuarea 
acestor ore în școli38.

Fiind întrebați dacă știu unde trebuie să se adreseze când se confruntă cu o problemă juridică, mulți tineri au 
specificat că nu știu, unii au menționat poliția, alții – școala, părinții, avocatul. Niciunul dintre aceștia nu a știut 
ce este un parajurist și care sunt competențele acestuia. 

„Tinerii își cunosc drepturile, dar nu știu unde să se adreseze”.

38 Raportul cu privire la realizarea în anul 2020 a Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de incluziune socială a per-
soanelor cu dizabilităţi pentru anii 2017–2022: https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/03/Raport-privind-implementarea- 
%C3%AEn-anul-2020-a-Programului-na%C8%9Bional-de-incluziune-social%C4%83-a-persoanelor-cu-dizabilit%C4%83%C8%9Bi-Final.
pdf (accesat la data 12.07.2021).
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Fig. 6. Nivelul de cunoaștere a drepturilor în rândul tinerilor din raionul Soroca
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Unii tineri s-au referit la liniile telefonice fierbinți. Alții au menționat că fac parte din Consiliul raional Soroca, 
sub auspiciile căruia se implică în diverse acțiuni de voluntariat. De asemenea, au menționat despre 
activitatea societății civile din Soroca, menționând în particular despre AO CRT DACIA, enumerând câteva 
activități organizate de acest ONG în cadrul cărora s-au implicat cu interes și entuziasm. Despre alte inițiative 
desfășurate de alte organizații nu și-au amintit. Cu toate că există cel puțin două ONG-uri care au ca scop 
promovarea politicilor și drepturilor persoanelor de etnie romă, de exemplu: Organizația Obștească „Bare-Rom” 
din orașul Soroca și Fundația Internațională de Binefacere a Romilor pentru dezvoltarea culturii și renașterii 
națiunii „Baronul Mircea Cerari” din orașul Soroca.

Lipsa motivației, comoditatea, lipsa de interes, apatia, vizualizate în contextul restricțiilor determinate de 
pandemia COVID-19, sunt printre principalele cauze care duc la neimplicarea tinerilor în activități extracurriculare, 
de voluntariat, neparticiparea la instruiri și alte inițiative. Întrebați ce i-ar determina să se implice în instruiri, 
școli de vară, concursuri, mulți au afirmat că este necesară o mai bună mobilizare în vederea transmiterii 
unui mesaj creativ într-un mod cât mai interactiv posibil. Conform unora, rețelele de socializare ar fi cele mai 
bune instrumente de aducere la cunoștință și informare cu privire la potențiale activități, care ar trebui urmate 
de sesiuni de follow-up și evaluare. Preferința principală este pentru desfășurarea de activități față în față, 
argumentându-se că formatul online a obosit tinerii care au nevoie de interacțiune, socializare, schimb de idei 
și contact cu alți semeni. Tematica trebuie aleasă din timp, în baza unui sondaj, de exemplu, pentru a face 
ca tinerii să se simtă implicați. Deși există tineri care sunt mereu la curent cu ultimele evoluții la nivel politic, 
juridic, unii consideră că aceste domenii sunt dificil de înțeles și renunță să se documenteze. 

Prezintă interes, în lumina celor menționate mai sus, Proiectul educația mediatică, lansat în 2014 de către 
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). În anul 2021, CJI a organizat alte șase programe de formare 
în domeniul educației media și a instruit 115 profesori și profesoare, majorând numărul acestora până la 
533 de persoane. Astfel, profesorii care predau în limbile română și rusă de pe întreg teritoriul ţării au avut 
oportunitatea să-și dezvolte competenţe media pentru a putea ulterior contribui la formarea culturii media a 
elevilor. În perioada 2017–2021, 7700 de elevi de la toate cele trei trepte de învățământ au studiat disciplina 
opțională Educație pentru media39. Credem că o astfel de disciplină opţională aduce un plus mecanismului 
de educare a copiilor și tinerilor și promovare a dezvoltării competențelor de percepere a evenimentelor și 
proceselor cu care tinerii interacționează zilnic.

„Sistemul de învățământ din Republica Moldova te învață cum se rezolvă ecuații de gradul doi,  
dar nu te învață drepturile pe care le ai”.

În spațiul rural, problema pare să fie mai extinsă, tinerii contând în mare parte pe cunoștințele acumulate la 
școală, neavând timp să se informeze în mod independent. În plus, mulți profesori sunt pensionari, nu are cine 
să-i înlocuiască. 

„La sate, copiii știu doar ceea ce li se predă la lecție. Nu au ocazia să afle mai mult. Atitudinea 
profesorilor față de copii este a lehamite. Cumva să te învăț mai repede, să scap de tine și să te duci”.

Categoriile defavorizate sunt și mai puțin informate, reprezentanții acestora citesc mult mai rar, iar puținele 
acțiuni și eforturi de sensibilizare cu atât mai dificil ajung la tineri analfabeți, cu dizabilități sau de alte etnii. 

Tinerii justițiabili, de foarte multe ori, nu înțeleg limbajul juridic utilizat de profesioniști. Deseori, din lipsă de 
timp, specialiștii nu explică într-un limbaj accesibil informația juridică care îi este oferită tânărului. 

Alfabetizarea copiilor și tinerilor din raionul Soroca este un domeniu care generează anumite probleme. 
Se atestă fenomenul abandonului școlar și neglijare părintească, în special în rândul comunității rome. În 
prezent, în cadrul instituțiilor de învățământ nu există încă mecanisme de intervenție bine puse la punct.  
În caz de abandon școlar, se întrunește echipa multidisciplinară, sunt invitați părinții, se rezolvă problema, dar 
pe termen scurt. Mulți tineri de etnie romă sunt nedocumentați. Instituțiile nu cunosc cine trebuie să înceapă 
procesul de documentare. Există dezinteresul din partea tinerilor și starea de așteptare ca autoritățile statului 
să le soluționeze problemele.

Pe de altă parte, este îmbucurător faptul că recent s-a suplimentat numărul avocaților care să ofere asistență 
juridică garantată de stat la cerere în raionul Soroca. De asemenea, se impune completarea numărului de 
parajuriști pentru acoperirea necesităților de asistență juridică primară în mediul rural. 

39 Educația mediatică: https://educatia.mediacritica.md/ro/2021/10/19/in-cinci-ani-disciplina-educatie-pentru-media-a-ajuns-in-toate- 
raioanele-si-municipiile-tarii/ (accesat la data 21.10.2021). 
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„Întrebare: Dacă ai fi ministrul justiției, ce ai face pentru tineri? 

Răspuns: I-aș educa. M-aș gândi la activități interesante ca să-i convingă pe tineri să rămână acasă.  
Majoritatea tinerilor după clasa a 9-a sau a 12-a pleacă peste hotare. După ce finisează studiile, mai mult  

de 50% rămân acolo. Dintre cei care se întorc, 40% rămân în Chișinău, 10% revin în raion. 

Întrebare: Ce te-ar face să te întorci?

Răspuns: Nu m-aș întoarce”.

În urma unei analize a spațiului mediatic din raionul Soroca cu privire la tineri și accesul acestora la justiție, 
am putut găsi doar noutăți legate de comiterea infracțiunilor de către tineri sau în privința tinerilor ori evadarea 
din penitenciarul Soroca. Există și câteva informații legate de activitățile AO CRT DACIA și serviciile pe care 
le oferă. Însă, din păcate, alte reflecții legate de accesul tinerilor la justiție nu prea au existat în ultimul timp. 

4.1.2. Gradul de pauperizare

Nivelul scăzut de trai al populației împiedică tinerii, în mare parte pe cei defavorizați – beneficiari ai alocațiilor/
pensiilor/ajutoarelor de stat (care nu reușesc să le acopere un minim de existență), să cunoască faptul că 
pot să se adreseze în justiție, dar și le afectează încrederea că merită investit timp, efort și resurse materiale 
pentru a se adresa în instanță. Insuficiența surselor de venit descurajează în mod direct tinerii de a se adresa 
autorităților. 

O bună parte dintre tineri renunță să se adreseze autorităților competente din lipsa mijloacelor financiare, 
acesta constituie, în opinia lor, motivul eșecului interacțiunii cu sistemul justiției. Mai mult decât atât, aceștia 
consideră că apartenența la un grup defavorizat constituie un motiv de discriminare din partea autorităților 
publice și, în cele din urmă, îi face să sufere în continuare. Un exemplu în acest sens sunt cazurile femeilor 
tinere și ale copiilor care sunt victime ale violenței domestice fizice, inclusiv psihice, care nu le percep ca 
pe o problemă. Este alarmant faptul că asemenea acțiuni sunt frecvente. În mediul rural, aceste categorii 
de persoane nu dispun de instrumente de acces la informație juridică. Constituie un impediment și faptul 
că nu cunosc modul de utilizare a resurselor informaționale digitale (laptop, tabletă, telefon performant 
sau acces la internet), chiar dacă bibliotecile sătești au dotările necesare. În același timp, lipsa mijloacelor 
financiare suficiente îi determină să se resemneze și să nu interacționeze cu sistemul justiției din motiv că nu 
au posibilitate să-și achite deplasările până la sediile instituțiilor, mai mult, durata îndelungată a procedurilor 
aflate pe rol și lipsa culturii juridice îi demotivează.

Majoritatea tinerilor care comit infracțiuni, în mare parte furturi, jafuri, crime legate de circulația substanțelor 
narcotice, provin din familii defavorizate, nu au un loc de muncă, nu au studii, consumă băuturi alcoolice, n-au 
avut parte de îndrumători, au fost educați „de stradă”. Unii tineri intră în conflict cu legea din motivul ignoranţei 
părinţilor sau a tutorilor, care sunt mai preocupați în a asigura un minim de existență pentru copii decât de a le 
fi alături și a-i educa corespunzător. 

De asemenea, se observă decalaje dintre mediul rural și cel urban, în care se atestă acces mai ridicat la forme 
de comunicare, acces la servicii și informație.

4.1.3. Discriminarea și prejudecățile

Discriminarea este un obstacol care poate afecta toate aspectele accesului la justiție – de la conștientizarea 
și înțelegerea drepturilor legale, la accesul la mecanismele de consiliere și soluționare a litigiilor și, în cele din 
urmă, la obținerea unor soluții echitabile, imparțiale și aplicabile. Deși de jure discriminarea poate fi abrogată 
prin legi, eliminarea ei de facto necesită mai multe strategii pozitive. Foarte important, în perioadele de criză 
economică, discriminarea tinde să persiste sau să reapară, de aceea, sunt importante măsurile menite să 
combată inegalitatea și excluderea socială pe termen lung40.

Persoanele cu dizabilități sunt marginalizate de societate, inclusiv pornind de la faptul că nu există specialiști 
buni care să lucreze cu ele. Cultura juridică generală este foarte scăzută în rândul tinerilor, iar cei cu dizabilități 
au și mai puțin acces, inclusiv din motiv că dizabilitatea îi limitează în opțiuni.

40 Accesul internațional la justiție: Bariere și soluții Beqirai J., McNamara L. (Raportul Centrului Bingham pentru statul de drept 
02/2014), Asociația Internațională a Barourilor, 2014, p. 15: https://www.biicl.org/documents/674_iba_access_to_justice_-_roma-
nian_version.pdf (accesat la data 12.07.2021).
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Deși reprezentanții societății și ai autorităților publice susțin că nu discriminează pe nimeni, reprezentanții 
comunității rome din raionul Soroca susțin că se simt discriminați. Începând de la angajarea în câmpul muncii 
și terminând cu litigii de orice natură, există o atitudine separată și un sentiment de neîncredere față de romi. 
În plus, mulți se simt manipulați din cauza ca sunt analfabeți, speculându-se pe seama lipsei de cunoștințe a 
acestora. Pe de altă parte, analfabetismul îi izolează în mod automat, iar simplul fapt că nu cunosc vocabularul 
utilizat în instituțiile publice, prin însușirea unui comportament propriu, îi face să se autoizoleze. Mai mult, 
reprezentanții comunității rome nu se adresează în instanțe pentru că au „instanță” proprie. De regulă, romii își 
rezolvă problemele fără a implica organele de drept.

Comunitatea romă este organizată și reglementată conform „legii” rome, care se transmite din generaţie în 
generaţie. Chiar dacă romii susţin că nu sunt contra legilor Republicii Moldova, ei dau prioritate legilor nescrise 
ale comunităţii lor. Caracteristic acesteia este instituirea „sfatului bătrânilor”, numit judecata romilor. La aceste 
judecăţi se întrunesc, de obicei, persoane cu statut superior din comunitate sau sunt invitaţi romi de același 
rang dintr-o altă comunitate, în cadrul cărora se analizează diverse probleme. Romii dau prioritate acestei 
modalităţi de soluţionare a problemelor, pentru că este mai rapid, au o încredere mai mare decât în instituţiile 
abilitate (poliţie, procuratură, judecătorie)41. Romii din oraș obișnuiesc să se întrunească în locuri speciale, 
numite „pitaciok”, loc de socializare, de petrecere a timpului liber, de soluţionare a problemelor. 

Conform Raportului Comisiei Europene împotriva Rasismului și a Intoleranţei (ECRI), instituită de către 
CoE, strategiile naționale privind romii nu au fost implementate pe deplin în Republica Moldova, iar situația 
comunității rome rămâne extrem de dificilă. Ratele abandonului școlar sunt încă ridicate, iar accesul la locurile 
de muncă este alarmant de scăzut. Femeile de etnie romă sunt deosebit de vulnerabile în ceea ce privește 
accesul la drepturi datorită discriminării multiple la care sunt supuse, atât pe criterii de gen, cât și de etnie42. 

Mai mult, discursul de ură, rasist și intolerant în discursul public este în creștere. Autoritățile ar trebui să instituie 
un sistem de colectare a datelor dezagregate, pentru a oferi o viziune coerentă și integrată a cazurilor, prin 
înregistrarea motivației specifice a infracțiunilor homo/transfobice (discursul de ură și violență) raportate 
poliției, precum și acțiunile întreprinse de sistemul judiciar. S-au exprimat îngrijorări cu privire la o creștere a 
manifestărilor negative referitoare la romi în ceea ce privește percepțiile societății, rezultând că romii continuă 
să suporte ură și insulte în viața publică. ECRI notează că violența motivată de ură a fost rareori calificată ca 
atare și că motivația bazată pe prejudecăţi nu este specificată. De fapt, majoritatea cazurilor raportate au fost 
tratate drept contravenții, conform Codului contravențional, ceea ce a condus, de cele mai multe ori, la amenzi, 
deși existau dovezi de comportament infracţional mai grav. De exemplu, în cauza Salifou Belemvire, făptuitorul 
a fost condamnat pentru huliganism, iar plângerea privind infracțiunea motivată de ură a fost respinsă de 
instanțe. În mod similar, în cazul unui tânăr rom, judecătoria Soroca a respins plângerile motivate pe prejudecăţi 
și a condamnat autorul infracțiunii la serviciu neremunerat în folosul comunității și 5 000 lei daune morale. De 
asemenea, ECRI recomandă ca organele de poliție și de urmărire penală să investigheze temeinic toate cazurile 
de infracțiune presupusă de ură și să se asigure că o eventuală existență a unei motivații bazate pe prejudecăți 
este luată în considerare în mod constant în rapoartele și investigațiile poliției, precum și în orice procedură 
judiciară ulterioară. În plus, ECRI recomandă ca, pentru a aborda problema sub raportării autorităților, să se pună 
în aplicare măsuri de consolidare a încrederii, pentru a spori relația dintre poliție și grupurile defavorizate, în 
special romii. ECRI recomandă intensificarea activităților de instruire pentru reprezentanții organelor de urmărire 
penală și ai sistemului judiciar privind infracțiunile motivate de ură, inclusiv discursurile de ură43.

ECRI recomandă ca autoritățile locale să aloce, fără întârziere, suficiente fonduri pentru a permite recrutarea a 
48 de mediatori comunitari în comunitățile rome. 

Tradiția, specificul cultural și prejudecățile de gen le determină pe femei să tolereze violența în familie și să ezite 
în a sesiza autoritățile. Situația descrisă este mult mai accentuată în comunitățile cu valori patriarhale puternice. 
Spre exemplu, participanții la interviuri din raionul Soroca au remarcat că în ultimii ani nu au avut în examinare 
cazuri de violență în familie, sesizate de femeile de etnie romă, chiar dacă în acest raion este o comunitate mai 
mare de romi. Printre posibilele explicații, respondenții au menționat tradiția și specificul cultural al romilor care 
promovează un mecanism de examinare a conflictelor din familie în interiorul comunității de romi44.

41 UNICEF, 2016, Evaluarea participativă a barierelor pentru copiii romi şi familiile acestora în accesarea serviciilor, Chişinău, UNICEF 
Moldova, p. 26.  https://www.unicef.org/moldova/media/851/file/Evaluarea-participativa-a-barierelor-copii-romi.pdf (accesat la 
data 12.07.2021).

42 Raportul ECRI privind Republica Moldova (al cincilea ciclu de monitorizare). Adoptat la 23 martie 2018 Publicat la 2 octombrie 2018: 
https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-republic-of-moldova-translation-in-official-langua/16808de7d9 (accesat la data 12.07.2021).

43 Raportul ECRI privind Republica Moldova (al cincilea ciclu de monitorizare). Adoptat la 23 martie 2018. Publicat la 2 octombrie 2018: 
https://rm.coe.int/fifth-report-on-the-republic-of-moldova-translation-in-official-langua/16808de7d9 (accesat la data 12.07.2021).

44 Evaluarea răspunsului sistemului de justiție penală la cazurile de violență în familie:  http://cdf.md/files/resources/151/evaluare%20
raspuns%20coordonat_ro.pdf (accesat la data 12.07.2021).
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4.2. Barierele în calea accesului la justiție

4.2.1. Infrastructura de acces

Din spusele unui avocat, deși sediile autorităților publice din raionul Soroca sunt dotate cu rampe de acces 
pentru persoanele cu dizabilități, există impedimente de acces legate de infrastructură în ceea ce privește 
deplasarea în interiorul clădirilor. Nu toate clădirile organelor de drept sunt dotate cu ascensor, este mai dificilă 
deplasarea între etajele instituțiilor, grupurile sanitare nu sunt adaptate pentru necesitățile persoanelor cu 
deficiențe locomotorii/de văz sau auz. 

Este important de adoptat o abordare inovatoare pentru a încorpora caracteristici de design al arhitecturii în 
așa-numitele „instanțe inteligente”, pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități și a facilita deplasarea în 
interiorul instanțelor pentru oamenii cu dizabilități locomotorii și de vedere. Aceste caracteristici, cu integrarea 
TI și a marcajelor Braille, ar înlătura obstacolele de acces45.

4.2.2. Asistența juridică și reprezentarea

Pentru comunitățile rurale, lipsa informației suficiente cu privire la modalitatea de acces la justiție este un 
indicator alarmant și frecvent. În prezent, există doar trei parajuriști în raionul Soroca – un număr insuficient 
ținând cont de necesitățile juridice primare ale locuitorilor. În plus, se atestă necesitatea ca parajuriștii să 
aibă studii juridice sau să fie foarte bine instruiți în acest domeniu, pentru a putea face față solicitărilor de 
informații din partea populației. În satele unde nu există un parajurist (care locuiește în acea localitate și este 
o persoană care interacționează cu rezidenții), nu există nicio sursă de informare juridică în afară de primării, 
în cadrul cărora (cu rare excepții) nu există un jurist. În majoritatea cazurilor, cetățenii se adresează la primărie, 
secretarului, pentru a fi consultați și a primi informația juridică necesară. Însă lipsa studiilor juridice poate fi un 
impediment grav în oferirea unei soluții corecte. Grav este și faptul că în unele primării nu există un jurist. Din 
discuțiile cu intervievații, locuitorii satelor, secretarul primăriei nu reușește, din lipsă de timp sau de cunoștințe 
temeinice să ofere de fiecare dată răspunsuri suficient de clare sau desfășurate pentru problemele acestora. 
Mai mult decât atât, în majoritatea primăriilor nu există vreun mecanism de referire/protocol care să ghideze 
secretarul cu privire la autoritățile către care trebuie să redirecționeze cetățeanul. Un justițiabil intervievat a 
menționat că primul avocat din oficiu care l-a reprezentat în instanța de judecată nu a făcut altceva decât să 
menționeze „susțin cererea reclamantului”, fără a întreprinde niciun fel de altă acțiune pe dosar. Existența unei 
platforme electronice care să ofere soluții scurte și informative la diverse probleme juridice ar fi o metodă utilă 
în încercarea de a spori cultura juridică și de a informa cetățeanul cu privire la drepturile sale.

De asemenea, există o problemă cu lipsa interpreților specializați în limbajul semnelor. Există câteva familii 
cu care specialiștii nu pot comunica și accesul la justiție ar fi limitat în acest caz. În localitate există doar o 
persoană de etnie romă care cunoaște atât limbajul semnelor, cât și limba romani. 

Ca urmare a adoptării Legii nr. 112/2020 pentru modificarea unor acte normative, conform art. X alin. (3),  
tutela/curatela instituită, prin dispoziţia autorităţilor tutelare locale, asupra copiilor ai căror părinţi/unicul 
părinte sunt plecaţi peste hotare încetează de drept46. În acest an, în adresa Direcțiilor de asistență socială și 
protecție a familiei raionale au parvenit multiple petiții privind imposibilitatea copiilor minori separați de părinți 
de a beneficia de prestarea serviciilor de stare civilă și de eliberare a actelor de identitate. Dat fiind faptul că 
instituirea custodiei nu permite reprezentarea copiilor în autoritățile publice pentru a încheia acte juridice sau 
a perfecta documentele necesare, modificarea cadrului normativ se impune ca fiind necesară. În prezent, 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale participă la elaborarea unui proiect de lege în vederea definitivării 
reglementării comprehensive a reprezentării copiilor minori separați de părinți.

45 Moldova – Improving Access to Justice: From Resources to Results – A Justice Sector Public Expenditure and Institutional Review 
: Main Report (Romanian). Padilla, Susana M.; Solomatova, Aleksandra; Strah, Viorica Dumitri; Mukherjee, Amitabha; Rusu, Constan-
tin; Melis, Eva Maria; Siva, Ramesh, 2018. Washington, D.C.: World Bank Group, p. 68: http://documents.worldbank.org/curated/
en/295451537501885223/Main-Report (accesat la data 12.07.2021).

46 Legea nr. 112 din 09.07.2020 pentru modificarea unor acte normative. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 205-211/454, 
14.08.2020.
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4.3. Barierele în realizarea justiției

4.3.1. Echitabilitatea procedurilor (taxele judiciare,  
formalismul excesiv, durata procedurilor)

În anul 2020, CtEDO a emis 32 de hotărâri împotriva Republicii Moldova pentru încălcarea art. 6 din Convenție, 
iar statul a fost obligat să achite o sumă de aproximativ de 2,1 milioane de  euro.

Conform unui studiu al Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), printre problemele cele mai mari 
care influențează calitatea actului de justiție avocații au menționat volumul de lucru exagerat de mare și 
practica de stabilire a unui număr mare de ședințe judiciare pe zi, fiecare fiind de scurtă durată47.

Volumul mare de lucru al instanțelor afectează actul justiției, numărul foarte mare de dosare alocate unui 
judecător contribuie la tergiversarea examinării cauzelor în instanță, ceea ce contribuie uneori și la o motivare 
insuficientă. 

Potrivit rapoartelor statistice privind numărul de dosare aflate în procedura judecătorului de instrucție, care 
este unul singur în cadrul Judecătoriei Soroca, pentru anii 2019 și 2020 au fost repartizate 1320 de dosare, iar 
până la data de 09.12.2020 - 798 de dosare, astfel Avocatul Poporului constată că instanța judecătorească 
întâmpină dificultăți la respectarea termenelor privind examinarea acestei categorii de plângeri, dat fiind 
numărul imens de solicitări și complexitatea cazurilor, fiind necesară o pregătire mai îndelungată a lor până 
la fixarea dezbaterilor, deoarece plângerile nu sunt însoțite de materialul probatoriu, iar rapoartele instituțiilor 
penitenciare sunt prezentate cu întârziere. În scopul examinării cauzelor privind aplicarea mecanismului 
compensatoriu pentru condițiile de detenție, judecătorul de instrucție are nevoie de dosarele penale în care 
au fost pronunțate sentințele de condamnare, acestea de obicei fiind expediate prin poștă, astfel determinând 
necesitatea unei durate de timp mai îndelungate48.

Au fost sesizate și cazuri în care angajați din cadrul instanței și-au atribuit rolul de avocat în asistarea 
cetățenilor în schimbul unor comisioane.

Conform opiniei interlocutorilor, deși cu ceva timp în urmă se atestau anumite probleme, încălcări de 
procedură, în ultima perioadă, reprezentanții autorităților respectă normele de drept. În ultimii ani, s-a atras o 
atenție deosebită minorilor în calitate de victimă/martor/făptuitor în procedurile de audiere, se atrag diverși 
specialiști la etapele urmării penale și la faza examinării dosarelor în instanță. S-ar putea întâmpla să existe 
omisiuni la documentarea cazului la primul contact al minorului/tânărului. De exemplu, la etapa incipientă 
cu organele de drept, s-au întâlnit situații când minorului i s-au luat declarații în absența reprezentanților 
legali. Mai este de lucru în ceea ce privește atragerea altor specialiști în procesele cu implicarea minorilor. La 
faza urmăririi penale și uneori la etapa examinării cauzei în instanța de judecată, participarea psihologului, 
pedagogului sau, după caz, a psihopedagogului este de multe ori strict formală, aceștia nu intervin în niciun 
fel. Calitatea prestării acestora lasă de dorit. 

Au fost identificate și situații în care reprezentantul legal al minorului a acționat în detrimentul intereselor 
copilului. Asemenea cazuri impun analiza opțiunii ca minorul să aibă o marjă mai mare de discreție și acțiune 
în a-și apăra drepturile de sine stătător, de a depune o cerere de chemare în judecată. 

Din analiza practicii altor state privind acest subiect, putem observa că în Statele Unite ale Americii, instanța 
poate desemna, de exemplu, tutori ad litem. Tutorele ad litem este desemnat prin decizia curţii, exclusiv 
pe durata întinderii procedurii judiciare. Reprezentanţii speciali respectivi sunt numiți prin decizia instanţei 
judecătorești, pentru a reprezenta legal copiii și persoanele lipsite de capacitatea de exerciţiu. Ei au, de 
regulă, pregătire juridică49.

Statele membre ale UE solicită capacitate juridică deplină (capacitate procedurală), pentru a li se permite 
copiilor să fie reclamanți. Drept urmare, drepturile lor vor fi exercitate de către părinți și tutori, deoarece 

47 Percepţia avocaţilor cu privire la independenţa, eficienţa și responsabilitatea justiţiei din Republica Moldova: Sondaj, CRJM, decem-
brie 2018, p. 20: https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/02/2018-CRJM-Sondaj-Independenta-justitiei-RO.pdf (accesat la data 
12.07.2021).

48 Raport privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova în anul 2020: http://ombuds-
man.md/wp-content/uploads/2021/04/Raport-2020-FINAL-RED.pdf?fbclid=IwAR2naHKoCKJr_ydX6vYw2S7l5tdwHkcQbgTM2l9u-
JS2Gp33EN6E1vXJFRoo (accesat la data 12.07.2021).

49 Copii rămași fără îngrijire părintească, UNICEF, 2015: https://www.unicef.org/moldova/media/841/file/Copii-ramasi-fara-ingriji-
re-parinteasca.pdf (accesat la data 20.10.21).
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aceștia sunt reprezentanți legali ai copiilor. Mai jos este prezentată o analiză a Agenției Uniunii Europene 
pentru Drepturi Fundamentale (FRA) la acest subiect50.

În statele membre ale UE, copiii nu pot înainta singuri o cauză în instanță, înainte de a dobândi capacitatea 
procesuală deplină. În marea majoritate a statelor membre, vârsta minimă corespunzătoare pentru aceasta 
este stabilită la 18 ani. În Portugalia și Scoția, vârsta minimă este de 16 ani.

Cu titlu de excepție, în anumite state membre, copiii pot îna inta singuri o cerere în instanță în anumite condiții. 
Acest lucru se aplică, de exemplu, procedurilor legate de familie, proprietate și angajare, dar și de stabilire 
a paternității. Capacitatea copiilor este strâns legată de capacitatea lor de a-și exercita propriile drepturi 
materiale, precum dreptul de a se căsători.

Cu titlu de excepție, în unele state membre, copiii căsătoriți sau care devin părinți dobândesc capacitatea 
procedurală de a sesiza singuri o instanță.

Cercetările FRA au identificat următoarele exemple:

 ■ În Austria, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 14 ani, cereri cu privire la probleme de 
custodie.

 ■ În Belgia, orice excepție va fi acordată ad hoc de către instanțe.
 ■ În Republica Cehă, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 16 ani, cereri cu privire la căsătorie, 

consimțământul părinților pentru administrarea întreprinderilor de către copil și dosare care au drept 
scop conferirea capacității juridice depline copilului.

 ■ În Germania, copiii pot înainta în judecată cazuri legate de afaceri sau locuri de muncă sau cazuri 
referitoare la prestații sociale, dacă sunt autorizați de părinții lor și de o instanță să desfășoare o 
activitate comercială sau să înceapă un serviciu.

 ■ În Estonia, copiii pot înainta în judecată cazuri legate de familie începând cu vârsta de 14 ani, în funcție 
de maturitatea lor.

 ■ În Finlanda, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 15 ani, cazuri legate de ocuparea forței 
de muncă sau probleme de proprietate, precum și stabilirea paternității.

 ■ În Ungaria, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 14 ani, cazuri legate de capacitatea lor de 
a dispune în mod liber de anumite bunuri, cum ar fi salariile câștigate din munca lor, sau cazuri care le 
afectează statutul juridic personal (de exemplu, filiație).

 ■ În Italia, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 15 ani, cazuri legate de angajare.
 ■ În Letonia, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 15 ani, cazuri legate de proprietate și de 

muncă.
 ■ În Lituania, copiii pot înainta în instanță, de la vârsta de 14 ani, toate cazurile referitoare la relații în care 

au capacitate juridică deplină: de exemplu, dacă sunt căsătoriți, cazuri legate de căsătoria lor.
 ■ În Olanda, copiii pot înainta în judecată, de la vârsta de 12 ani, probleme familiale legate de ei. Copiii cu 

vârsta peste 16 ani pot, de asemenea, să înainteze în judecată cazuri legate de contracte autorizate, în 
special probleme de muncă sau acorduri de tratament medical.

 ■ În Polonia, copiii pot înainta în instanță, începând cu vârsta de 13 ani, cazuri de familie și tutelă legate 
de persoana lor.

 ■ În Slovacia, orice excepție este acordată ad hoc de către instanțe.
 ■ În Slovenia, copiii cu vârsta peste 15 ani pot înainta în fața instanțelor judecătorești cauze legate de 

probleme de familie, precum și cauze referitoare la contracte.
Această problemă nu este reglementată în mod distinct la nivel internațional sau la nivelul UE, dar se bazează 
pe dreptul copiilor de a fi audiați în toate procedurile care le afectează viața. Mai mult, acesta constituie o 
parte integrantă a dreptului copiilor de a avea acces la justiție. Conform art. 12 alin. (2) din Convenția cu 
privire la Drepturile Copilului, totuși, în cadrul procedurilor judiciare, acest drept poate fi exercitat „fie direct, 
fie prin intermediul unui reprezentant sau al unui organism adecvat, într-o manieră compatibilă cu normele 
procedurale ale legislației naționale”. Astfel, este de competența statelor membre de a lua măsurile legale 
adecvate, acordând atenția cuvenită principiului interesului superior al copilului și dreptului acestuia de a fi 
ascultat.

50 Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale: https://fra.europa.eu/en/publication/2018/minimum-age-childrens-rights- 
justice/plaintiffs-civil-case (accesat la data 20.10.21).
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4.3.2. Dotarea tehnică

Conform avocaților și justițiabililor, sediile organelor autorităților publice, precum și sediile organelor 
de ocrotire a normelor de drept/instanțelor ar necesita îmbunătățiri tehnice, cum ar fi reînnoirea tehnicii, 
menținerea programelor, iar sediile să fie mai bine dotate cu obiecte de birotică. S-au întâlnit cazuri în care 
justițiabilului nu i-a fost înmânată o decizie din lipsă de hârtie.

De asemenea, organele de poliție ar putea fi mai bine dotate cu tehnologii, care le-ar simplifica procesul de 
colectare a probelor. 

4.3.3. Cooperarea interdisciplinară

Au existat răspunsuri diferite legate de cooperarea interdisciplinară referitoare la problemele tinerilor. În 
timp ce unii respondenți au specificat că toate instituțiile sunt foarte receptive și cooperante, iar în cadrul 
Consiliului consultativ raional sunt abordate în mod reușit problemele care apar, alții consideră că există 
dificultăți de cooperare, în special din cauza faptului că fiecare actor încearcă să decline competența sa în 
favoarea unei alte autorități.  

De exemplu, procuratura raionului Soroca menține o legătură strânsă cu autoritatea tutelară și direcţia 
asistenţă socială, luând parte la ședințele organizate de Consiliul raional pentru protecţia drepturilor copilului 
și Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate, inclusiv în consiliile locale și comisiile din 
sate. De obicei, fiecare caz este analizat în parte, fiind urmărită și monitorizată îndeplinirea sarcinilor celorlalți 
profesioniști care interacționează cu minorii. 

Deși fiecare caz apărut în vizorul specialiștilor este monitorizat și se încearcă a fi soluționat, lipsește o 
abordare unitară, instituțională și generalizată de soluționare a anumitor probleme de sistem. Lipsa unor 
mecanisme de ținere a evidenței și monitorizare a tinerilor în perioada postdetenție și a serviciilor integrate 
care să soluționeze problema victimelor violenței în familie, rămân domenii care vor necesita eforturi 
susținute în continuare. 

4.4. Barierele intersectoriale 

4.4.1. Lipsa încrederii în sistemul judiciar 

„Am avut o situație când mi s-au încălcat drepturile, dar nu m-am adresat în justiție pentru că nu am  
încredere. În plus, îmi este frică de polițiști”.

Potrivit tinerilor respondenți, activitatea justiției nu corespunde așteptărilor. Unii au menționat cazuri când 
au apelat la 112, iar poliția nu a reacționat sau a venit prea târziu. A existat și o situație când apelul a fost 
considerat fals, iar victimele au avut de suferit. 

„Nu cred că autoritățile s-ar coborî la nivelul meu ca să mă apere. În plus, cred că au lucruri mult mai  
importante de făcut decât să mă asculte pe mine.

Ne aud, dar nu ne ascultă. Ei zic că nu ne pot ajuta, eu cred că nu vor”.

La nivelul întregului stat, conform Barometrului opiniei publice din iunie 2020, încrederea populației în justiție 
reprezintă 22%, iar distribuția procentajului pe categorii de vârstă denotă că tinerii au cea mai scăzută pon-
dere (după cum se poate observa în continuare, în Figura 7). 
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4.4.2. Percepția asupra fenomenului corupției

Conform interlocutorilor, printre barierele aflate în calea accesului la justiție se află și fenomenul corupției. O altă 
cauză mai este și teama de eventualele soluții inechitabile sau de lipsa de acțiune din parte autorităților. Această 
teamă descurajează populația să facă apel la justiție atunci când se confruntă cu o problemă de ordin juridic. 

Sugestivă, în acest sens, este și explicația dată de către o locuitoare din raionul Soroca:  

„Sărăcie înseamnă corupție, corupția e la putere și nu-s locuri de muncă. Tineretul fuge, pleacă peste  
hotare. Ne pare rău că îmbătrânesc satele. O casă este, iar zece nu-s. Ne mor satele. Ne pare rău că  

am ajuns în situația asta. Moldova a fost o țară bogată”.

Cetățenii intervievați au confirmat faptul că la nivel de comunitate e pe larg răspândită opinia conform căreia, 
dacă partea adversă într-un litigiu este o persoană influentă și asigurată material, șansele ca aceasta din urmă 
să obțină câștig de cauză sunt sporite. Instruirea populației, cu precădere în mediul rural, ar putea fi cea mai 
indicată metodă în combaterea acestor stereotipuri și, în final, ar contribui la eliminarea lor.

Conform Indicatorului de percepție a corupției, elaborat anual de Transpa rency International51, Republica 
Moldova a obținut un scor de 34 din 100 (scorul de 1 punct fiindu-i atribuit statului cel mai corupt, 100 – celui 
mai puțin corupt), plasându-se pe locul 115 din 180 (pe 180 situându-se statul cel mai corupt, pe 1 – cel 
mai puțin corupt). Comparativ cu anul 2012, scorul a scăzut cu 2 puncte, deci situația în acest domeniu s-a 
înrăutățit.

În cadrul unui sondaj desfășurat de către CRJM, întrebați despre percepția lor cu privire la nivelul corupției din 
țară, 73% din avocații intervievați au răspuns că există multă corupție, 14,3% – există puțină corupție, 1,7% 
– nu există corupție, și 11% nu au oferit un răspuns. Întrebați despre percepția cu privire la nivelul corupţiei 
în prezent în sectorul justiţiei, 69,3% din avocații au răspuns că fenomenul corupției este răspândit la toate 
nivelurile, iar 19,3% au considerat că acesta există cu precădere la nivelul conducerii52.

Conform aceluiași sondaj, avocații au susținut că în sectorul justiției corupția nu se manifestă atât de mult 
prin dare și luare de mită, cât mai degrabă prin diverse forme de intimidări și favoruri. Avocații, de asemenea, 
au menționat reticența judecătorilor de a achita persoanele ajunse în fața lor, chiar și atunci când acestea sunt 
nevinovate, de frică să nu fie învinuiți de corupție sau din alte motive.

51 Corruption Perception Index, Transparency International, 2020, Republic of Moldova: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/
index/mda# (accesat la data 12.07.2021).

52 Percepţia avocaţilor cu privire la independenţa, eficienţa și responsabilitatea justiţiei din Republica Moldova: Sondaj, CRJM, de-
cembrie 2018, p. 12-13: https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/02/2018-CRJM-Sondaj-Independenta-justitiei-EN.pdf (accesat 
la data 12.07.2021).
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Considerăm că aceste opinii preconcepute și stereotipuri bazate pe impresii generale și experiențe nu 
întotdeauna personale ale tinerilor din raionul Soroca pot fi atenuate doar prin informare, comunicare directă 
cu reprezentanții din domeniul justiției și crearea opiniei proprii. 

În urma discuțiilor cu tinerii și specialiștii au fost identificate următoarele probleme punctuale cu care se 
confruntă aceștia cel mai des:

 ■ În special tinerele, dar și unii tineri din mediul rural sunt în mod frecvent victime ale violenței domestice. 
Deși este adusă la cunoștința profesioniștilor din domeniul dreptului, dar și celor din domeniul educației, 
protecției sociale, sănătății, violența domestică continuă să rămână, mai ales în accepțiunea bărbaților 
un fenomen care nu trezește îngrijorare, nefiind tratat ca ieșit din comun, considerându-se cumva parte 
inerentă a unei vieți de cuplu, dar și un mod oportun de educare a copiilor și tinerilor. În unele comunități 
rurale, inspectorii de sector tind să nu se amestece în problemele, așa-zise personale, ale unui cuplu/
unei familii, alteori victimele tind să renunțe la alertarea autorităților din motivul de a nu fi stigmatizate de 
comunitate sau din cauza că nu dispun de suficiente resurse materiale, cunoștințe și informații pentru a 
se adresa autorităților și a se îndepărta de agresor. 

 ■ Serviciile de suport pentru tineri la nivel comunitar sunt slab acoperite, fapt menționat în repetate rânduri 
de tinerii interlocutori, dar și de specialiști. De exemplu, în cazul în care un tânăr consumator de droguri, 
alcool sau având un comportament violent participă în cadrul unor programe de reducere a abuzului 
de substanțe/reducerea violenței în penitenciare, odată ieșit din această instituție, nu mai are acces la 
aceste servicii în comunitate, deoarece sunt inexistente, fapt ce în unele cazuri reduce la zero efortul 
specialiștilor de reintegrare a acestora. Mai mult decât atât, strategiile locale de dezvoltare a serviciilor 
se elaborează doar la nivelul raioanelor și a unor localități de dimensiuni mari, cu un aparat de asistență 
socială complete, nu și la nivel de sate/comune.

 ■ Abuzul online și cyberbullingul iau amploare, în special în contextul restricțiilor generate de pandemia 
COVID-19. Atât tinerii, cât și părinții acestora nu știu cum să identifice hărțuirea online, cum să se protejeze 
și dacă/unde ar trebui să-l raporteze. 

 ■ Planificarea serviciilor sociale la nivel local nu se realizează pe baza unor analize de nevoi ale tinerilor și a 
unei proiectări adecvate pe termen mediu și lung a capacității de dezvoltare, care să asigure durabilitate 
și sustenabilitate.

 ■ Tinerii romi se confruntă cu decalaje majore în comparație cu restul tinerilor în privința egalității de șanse, 
a condițiilor de trai și a accesului la serviciile publice. Populația de origine romă continuă să fie afectată 
de nivelul crescut al discursurilor de incitare la ură, în special în public, în mediul social. De asemenea, 
romii se confruntă cu crearea de profiluri rasiale și cu segregare rezidențială și școlară. Accesul acestora 
la justiție necesită a fi sprijinit cu o atenție specială.

 ■ Majoritatea tinerilor nu au cunoștințe privind toate formele pe care le poate lua abuzul sexual, considerând 
multe dintre practici/fapte incriminate de legea penală ca fiind permise.

 ■ Deși ar exista necesitate de avocați care să presteze asistență juridică garantată de stat pentru raionul 
Soroca, remunerarea oferită nu este suficient de motivantă pentru a exista candidați. Pe de altă parte, este 
îmbucurător faptul că numărul de avocați la cerere, precum și de parajurisți a crescut în ultima perioada, 
cu toate acesta sunt prea puțini specialiști în drept, în special pentru acoperirea multitudinii de necesități 
cu care se confruntă populația din mediul rural.

Într-un sondaj național realizat în Moldova și o analiză a impactului restricțiilor cauzate de pandemia de 
COVID-19 asupra bunăstării mintale a tinerilor, 20% dintre tineri au raportat o înrăutățire a bunăstării lor mintale 
în timpul crizei, comparativ cu primele luni ale anului înainte de situația de urgență din sănătatea publică. 
Izolarea socială a dus la creșterea consumului de alcool și tutun și la alte comportamente nesănătoase în 
rândul tinerilor. În total, 40% dintre tineri au raportat creșterea fumatului în timpul izolării sociale. Efectele 
negative ale măsurilor de izolare socială au avut un impact mai mare asupra fetelor, tinerilor din zonele urbane 
și celor cu venituri mici53.

În cadrul Programului pentru Tineret al Asociației Obștești „Centru de Resurse pentru Tineret DACIA”, în 
scopul implementării Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea 
și protecția Drepturilor Omului”, a fost creat un serviciu de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în 

53 Studiu cu privire la impactul COVID-19 asupra drepturilor tinerilor, p.10: https://cntm.md/resurse-de-specialitate/studiu-cu-pri-
vire-la-impactul-covid-19-asupra-drepturilor-tinerilor/ (accesat la data 07.09.2021).
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domeniul accesului la justiție. Proiectul a fost lansat și are drept scop de a contribui la sporirea eficienței 
serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din municipiul Soroca, în 
special a celor din grupurile defavorizate și marginalizate. 

De la începutul înființării serviciului mai mulți tineri au beneficiat de consultații juridice primare la sediul CRT 
DACIA și online în diverse domenii ale dreptului: 

 ■ malpraxisul; 
 ■ angajarea în câmpul muncii;
 ■ desfacerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, încasarea pensiei alimentare pentru copiii 

minori; 
 ■ perfectarea actelor de stare civilă (certificatului de capacitate matrimonială);
 ■ recuperarea actelor de studii din arhiva instituției de învățământ;
 ■ acceptarea succesiunii/constatarea faptului ce are valoare juridică;
 ■ litigii de ordin succesoral;
 ■ partajul averii comune în devălmășie după desfacerea căsătoriei;
 ■ întocmirea și depunerea unei plângeri penale la procuratură; 
 ■ modul de perfectare a actelor de identitate în străinătate. 

CRT DACIA își propune împreună cu juristul proiectului, să presteze cu titlu gratuit servicii de consiliere și 
consultanță de calitate unui număr cât mai mare de tineri, în diverse domenii ale dreptului, nu doar pentru a 
rezolva problemele, dar și pentru a le preveni. 
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5. RECOMANDĂRI, SOLUȚII 
ȘI OPORTUNITĂȚI
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În urma realizării acestei cercetări și identificării principalelor probleme și bariere în calea accesului la 
justiție al tinerilor din raionul Soroca, putem constata următoarele oportunități, soluții și recomandări pentru 
societatea civilă, care au ca scop îmbunătățirea accesului la justiție al tinerilor din raion.

Problema nihilismului juridic, necesitatea informării tinerilor, abilitării lor juridice a fost menționată de fiecare 
dintre interlocutorii din raionul Soroca. Abordarea acestei probleme poate avea loc pe două paliere. Primul 
ar fi informarea, capacitarea, implicarea tinerilor pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile, obligațiile, 
noțiunile elementare referitoare la ramurile de drept cu care vin/ar putea veni în contact în mod mai frecvent. 
Și cel de-al doilea – creșterea capacității profesioniștilor din domeniul juridic, pentru ca aceștia să le poată 
crea tinerilor condiții propice pentru ca accesul la justiție să fie liber, informat, responsabil. În acest sens pot 
fi efectuate următoarele: 

 ■ Instruirea și capacitarea organizațiilor non-guvernamentale cu privire la diferite mecanisme și moduri de 
interacțiune cu tinerii, crearea de abilități în domeniul evaluării necesităților tinerilor, compilării și analizei 
problemelor acestora, precum și a capacității de a răspunde/referi/soluționa pro blemele de acces la 
justiție cu care se confruntă aceștia.

 ■ Oferirea consultațiilor juridice prin telefon sau într-un birou destinat tuturor categoriilor de tineri. În acest 
mod, cei care consideră că un drept al lor este încălcat ar putea să se adreseze în mod gratuit pentru a 
obține consultații sau pentru a ști cărei persoane sau instituții să se adreseze.

 ■ Implementarea proiectelor care să vizeze dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor de etnie romă 
în domeniul cunoașterii domeniului dreptului, implicarea unei cote de tineri reprezentanți ai etniei rome în 
fiecare dintre activitățile proiectului actual. Dezvoltarea de proiecte care să apropie tinerii de etnie romă 
de alții din alte etnii. Organizarea de instruiri în cascadă, în cadrul cărora tinerii romi să împărtășească 
informațiile aflate cu membrii comunității din care provin.

 ■ Dezvoltarea unor curriculumuri de formare și organizarea de instruiri la care să participe cât mai 
mulți tineri din mediul urban, dar cu precădere din mediul rural, cu privire la următoarele domenii ale 
dreptului de care ei înșiși s-au arătat interesați – dreptul muncii (încadrarea în câmpul muncii, drepturile 
și obligațiile angajatului și angajatorului); dreptul protecției consumatorului; competențele autorităților 
publice locale și centrale, ale organelor de ocrotire a normelor de drept și instanțelor (inclusiv să poată 
distinge un abuz din partea acestora); violența în familie și consecințele acesteia; etica juridică; corupția 
și lupta împotriva corupției; metode alternative de soluționare a litigiilor; dreptul la educație. Ulterior, în 
baza acestor instruiri, se poate dezvolta un curs de e-learning cu multiple module.

 ■ Elaborarea unor documente informative, inclusiv în limbajul Braille, pentru persoanele cu deficiențe de  
văz/auz; pregătirea interpreților/traducătorilor autorizați în limbajul mimico-gestual, inclusiv în cadrul 
procesului judecătoresc. 

 ■ Majorarea numărului de parajuriști și de mediatori comunitari în comunitățile rurale, pentru a avea, în 
mod ideal, câte unul în fiecare sat și înființa rea unui post de mediator comunitar în fiecare localitate 
în care necesitatea existenței acestuia este determinată de numărul de reprezentanți ai etniei rome. 
Activitatea acestor specialiști ar contribui la o mai corectă adresabilitate a cetățenilor către instituțiile 
relevante, economie de timp, energie, resurse umane și materiale, dar și la decongestionarea activității 
instanțelor.

 ■ Crearea unui Grup resursă în domeniul drepturilor omului (aproximativ 15–20 de persoane, preferabil 
să provină din cât mai multe localități rurale din raion, inclusiv din categoriile defavorizate), alcătuit 
exclusiv din rândul tinerilor care să fie instruiți timp de 6–8 luni de către diverși specialiști din domeniul 
dreptului; să asiste la un proces de judecată sau la procedura de examinare a probelor de către ofițerul 
de urmărire penală, să viziteze Pe nitenciarul nr. 6; să participe la un schimb de experiență cu tineri din 
alte state; să ia parte la o vizită de studiu fie la CtEDO, fie la sediul oficiului EUROPOL/INTERPOL sau la un 
ONG specializat în protecția drepturilor omului din Europa de Vest. Parteneriate/acorduri de cooperare 
cu ONG-uri similare din alte țări ar putea fi încheiate, inclusiv cu instituții de învățământ. Acești tineri 
instruiți ar putea organiza, la rândul lor, campanii de advocacy pentru tinerii din mediile din care provin 
(colegi de școală, prieteni), să participe în calitate de facilitatori la instruiri în cascadă în cadrul cărora să 
împărtășească și altora din informațiile învățate. Membrii acestui grup resursă ar trebui să devină agenți 
ai schimbării în mediile din care provin. 

 ■ Pentru tinerii aflați în Penitenciarul nr. 6 Soroca ar putea fi organizate sesiuni referitoare la însușirea 
modalităților de angajare în câmpul muncii (ar trebui să cunoască unde să verifice locurile vacante de 
muncă, cum să-și întocmească un CV, ce ar trebui să spună în cadrul unui interviu de angajare). Orice 
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tip de instruire vocațională le-ar fi de mare utilitate pentru a-și crea abilități profesionale. De asemenea, 
pentru acești tineri ar putea fi organizate webinare în cadrul cărora să fie invitați, de exemplu, sportivi 
de performanță care să vorbească despre avantajele practicării sportului, a unui mod de viață sănătos. 
Un program de mentorat ar putea fi dezvoltat pentru tinerii din Penitenciarul nr. 6 Soroca în cadrul căruia 
foști tineri privați de libertate care s-au integrat cu succes în societate, au un loc de muncă și un loc de 
trai ar putea deveni mentori pentru tinerii privați de libertate. Mentorii ar putea să viziteze/organizeze 
sesiuni online cu tinerii consiliați de două ori pe lună pentru a-și împărtăși din experiența personală, să 
ajute tânărul privat de libertate să-și stabilească obiectivele de dezvoltare personală. 

 ■ Crearea unui grup de absolvenți din rândurile tinerilor activi care s-au implicat de-a lungul timpului în 
activitățile AO CRT DACIA și menținerea unui contact apropiat  cu ei, în special cei care și-au continuat 
studiile și au îmbrățișat o profesie juridică. Aceștia ar putea să împărtășească cu proaspeții voluntari 
din experiența lor, lecțiile învățate, ce ar face altfel, dar și din realizările profesionale. 

 ■ Crearea unui Justice Hub pentru tineri în municipiul Soroca – amenajarea unui open space disponibil 
pentru toți, în cadrul căruia ar putea participa în mod regulat la diverse activități. Specialiști în domeniul 
justiției ar putea fi invitați în cadrul acestuia. 

 ■ Organizarea dezbaterilor, simulărilor ale ședințelor de judecată, în cadrul cărora tinerii și-ar însuși un 
rol de judecător, procuror sau avocat și ar putea deprinde modul de argumentare și litigare juridică, ar 
înțelege cum să-și apere un drept, cum să facă uz de legislația în vigoare. Aceste activități ar putea fi 
jurizate de un specialist și ar sparge bariera de neîncredere și frică în procesul de înfăptuire a justiției.

 ■ Organizarea școlilor de vară/iarnă cu teme din domeniul dreptului. 
 ■ Organizarea unui Hackathon în Soroca, eveniment care ar permite utilizarea tehnologiilor informaționale 

în schimbul de idei și soluții propuse de tineri. Hackathon-ul este un concurs desfășurat pe parcursul a 
mai multor zile, în cadrul căruia câteva echipe participă pentru a explora, proiecta și crea soluții bazate 
pe tehnologie. Scopul acestuia ar putea fi de a spori competențele tehnologice în domeniul dreptului, 
de a promova inovația juridică și digitalizarea justiției, explorarea politicilor și a potențialilor factori de 
inovare în sistemul juridic, precum și promovarea culturii digitale în sistemul de drept. Echipele își vor 
demonstra competențele, vor socializa și vor utiliza tehnologia pentru a contribui la sporirea accesului 
la justiție. Organizatorii se pot inspira de la evenimentul organizat în iunie 2021. Echipa câștigătoare 
a identificat problema: nivelul scăzut de alfabetizare juridică, iar conceptul rezidă în dezvoltarea unei 
platforme de învățare prin jocuri educative, pentru tineri (12–14 ani), cu privire la fenomenul bullyingului, 
drepturi și obligații, discriminare și pedepse.

 ■ Organizarea intruirilor, in special mixte, pentru grupuri comune de judecători, procurori, avocați, ofițeri 
de urmărire penală, consilieri de probațiune și specialiști în domeniul penitenciar în scopul discutării și 
fundamentării practicilor prietenoase minorilor și tinerilor. Printre tematici s-ar putea regăsi: procedura 
specială de audiere a copiilor și tinerilor; comunicarea informației cu tânărul; utilizarea metodelor 
alternative de soluționare a litigiilor; dreptul la educație etc. 

 ■ Instruirea jurnaliștilor cu privire la abordarea temelor cu specific juridic. Din moment ce presa are un 
rol important în formarea opiniei publice, este important modul în care aceasta reflectă informația 
referitoare la vinovăția persoanei; abordări stereotipizate ori discriminatorii la adresa reprezentanților 
diferitor etnii; etica jurnalistică; imparțialitate, obiectivism și importanța probelor; informații confidențiale 
și mersul anchetei/acumularea probatoriului.

 ■ Crearea unui Consiliu consultativ al tinerilor în cadrul AO CRT DACIA care să participe la anumite 
activități de planificare, scriere de proiecte, implementare de acțiuni. În ultimul timp, în multe proiecte 
finanțate din fonduri europene sunt create consilii consultative ale copiilor/tinerilor (Child Advisory 
Boards) care oferă oportunitatea ca vocea lor să fie auzită. Pare absurd ca un proiect despre și pentru 
tineri să nu ia în considerare opinia și necesitățile acestora. Membrii consiliului consultativ ar putea să 
se întrunească lunar și să discute/contribuie/ajute echipa proiectului. Aceștia vor beneficia de instruire 
în domeniul de implementare a proiectului, dar și vor lua parte la diferite evenimente ale proiectului cu 
intervenții tematice și vor fi provocați la dialog cu profesioniștii care lucrează cu copiii/tinerii.

 ■ Încurajarea tinerilor de a pregăti/organiza/modera evenimente – ar dezvolta capacitățile organizatorice, 
dar și cele de a susține un discurs public, și ar provoca un sentiment de apartenență la proiect.

 ■ Încurajarea schimbului de experiență cu tinerii din alte state – contactul cu tineri de alte naționalități 
și etnii sporește gândirea critică și analiza problemelor tinerilor de altă origine, dar și identificarea 
soluțiilor prielnice.
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 ■ Participarea cu intervenții la cursurile de formare a specialiștilor din domeniul justiției, pentru a încuraja 
posibilitatea de a-și face vocea auzită – tinerii cunosc cel mai bine problemele lor și trebuie să fie gata 
să le comunice specialiștilor care le pot soluționa.

 ■ Crearea unei aplicații, similare celei create în România în 2020 „Lege-n-dar”, prima aplicație de educație 
juridică din România. Este o aplicație multifuncțională de educație juridică, complet gratuită, ce poate 
fi instalată pe telefonul mobil. Ea se adresează cu precădere minorilor și tinerilor, însă vine în sprijinul 
oricărei persoane care dorește să fie la curent cu noutățile legislative explicate pe înțelesul tuturor. 
Practic, aplicația este un asistent juridic pentru a vă îndruma cum să vă comportați corect în orice 
circumstanță astfel încât să nu intrați în conflict cu legea. Navigarea se face potrivit unui meniu, ușor 
de răsfoit sau poți face o interogare pentru subiectul de interes după cuvinte-cheie introduse de tine. 
Aplicația are patru funcționalități: 

 □ învață să gândești legal: află regulile de urmat în familie, pe stradă, la școală, în online, în mașină, 
la medic, la locul de muncă, la tribunal.  Informațiile au la bază ghidul de educație juridică scris 
de judecătorul Cristi Danileț. Fiecare secțiune are pastile de informații grupate în „Știați că”, „De 
reținut”, „Statistici”, „Cazuri reale”. Au fost utilizate peste 500 de acte normative uzuale, care se pot 
accesa la finalul fiecărui capitol; 

 □ testează-te: verifică ce știi și ce nu știi, la modul haios, despre reguli, proceduri, termene, sancțiuni 
(bateriile de teste sunt în plin proces de alcătuire); 

 □ dicționar de legaleză: peste 1000 de termeni juridici sunt explicați pe înțelesul tău. Peste 780 de 
expresii latinești care țin de domeniul dreptului sunt traduse în română;  

 □ alerta legală: primește știri în timp real despre legi noi explicate pe scurt, evenimente juridice, 
hotărâri deosebite. Conținutul aplicației este gândit ca un „living document”. Ea oferă posibilitatea 
ca utilizatorul să intre în legătură cu echipa tehnică pentru a oferi sugestii de îmbunătățire a 
informațiilor furnizate. Aplicația poate fi descarcată de orice persoana interesată, atât din Apple 
Store, cât și din Magazin Play.

 ■ Crearea unei platforme/forum în raionul Soroca prin intermediul căreia ti nerii să poată semnala 
problemele cu care se confruntă, drepturile care le sunt încălcate. 

 ■ Crearea unui Chatbot în domeniul accesului la justiție. Chatbot-ul este un program sau o formă de 
inteligență artificială care desfășoară conversații prin diferite metode precum analiză sau text. Astfel 
de programe sunt concepute de cele mai multe ori pentru a simula într-un mod realist comportamentul 
unui partener de conversație. Chatbot-urile sunt folosite, de obicei, în sistemele de dialog pentru diferite 
scopuri practice, inclusiv servicii pentru clienți sau achiziții. Câteva chatbot-uri folosesc sisteme 
sofisticate de procesare a limbajului natural, însă multe dintre cele mai simple scanează cuvintele 
cheie, apoi oferă un răspuns cu un model asemănător de formulare dintr-o bază de date.

 ■ Desfășurarea unor campanii prin intermediul cărora tinerii implicați pot să-și sensibilizeze semenii. 
În cadrul acestor campanii tinerii pot să producă un filmuleț video, o bandă desenată, să realizeze o 
pictură murală, pentru a transmite un mesaj important referitor la accesul la justiție. 

 ■ Desfășurarea unor campanii menite să informeze tinerii despre violența în familie și bullying, cu oferirea 
de exemple concrete, precum și de contacte și instituții de referință pentru cazuri concrete. 

 ■ Informarea și conștientizarea despre drepturile persoanelor cu dizabilități, în special intelectuale, a 
membrilor familiilor acestora, tutorilor, curatorilor, precum și a autorităților publice locale, a asistenței 
sociale și a psihologilor din localități, în special cele rurale. Este important de organizat instruiri care să 
sensibilizeze autoritățile, dar și publicul larg despre necesitatea semnalării oricăror potențiale situații de 
abuz, precum și despre necesitatea prevenirii acestora în privința persoanelor cu dizabilități intelectuale.  

 ■ Elaborarea unor materiale informaționale adaptate gradului de percepere, cu privire la potențialele 
abuzuri, dar și a modului de a le semnala, cu indicarea datelor de contact care să fie distribuite rezidenților 
internatelor în care sunt instituționalizați copii/tineri lipsiți de îngrijirea părinților, rezidenților din centrele 
de plasament pentru persoane cu dizabilități. Organizarea unei campanii de informare pentru rezidenții 
acestor instituții, mai ales pentru cei cu abilități de trai în comunitate.  

 ■ Crearea unui mecanism pentru supravegherea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale după dezinstituționalizare. În acest sens, la nivel de raion, ar trebui să se 
constituie o bază de date cu persoanele dezinstituționalizate, serviciile de asistență socială și medicii 
de familie – să monitorizeze lunar situația acestora, iar specialiștii Echipei multidisciplinare a Direcției 
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de asistență socială și protecție a familiei, comisii alcătuite din reprezentanți relevanți ar trebui să se 
întrunească periodic pentru a discuta/a se pune la curent cu situația acestor persoane. Monitorizarea 
persoanelor cu dizabilități trebuie să fie făcută îndeaproape. De asemenea, pentru fiecare persoană cu 
dizabilitate intelectuală ar putea fi desemnat un mentor, persoană de contact (asistent social, psiholog, 
medic de familie sau un responsabil din cadrul autorităților locale), care să construiască o relație bazată 
pe încredere și să mențină un contact permanent și periodic. Pentru început, acest program ar putea fi 
condus de către reprezentanții societății civile, pe parcurs, atribuțiile putând fi transferate autorităților 
special instruite în acest scop. 

 ■ Crearea unui mecanism rapid și eficient de coordonare a eforturilor auto rităților în vederea soluționării 
cazurilor copiilor și tinerilor care provin din familii defavorizate și prevenirea delincvenței juvenile. 
Reprezentanții societății civile s-ar putea implica în monitorizarea unui caz de acest fel, în scopul 
identificării lacunelor de coordonare, problemelor de sistem, în scopul identificării sau creării de 
bune practici. Un plan al responsabilităților ar putea fi creat și completat în fiecare caz în parte, cu 
determinarea instituției/persoanei responsabile de implementare a fiecărei acțiuni, monitorizare, 
raportare,  coordonare. Pasarea responsabilităților, tergiversarea și lipsa de atitudine poate distruge 
destine și familii. Ateliere de conștientizare, îmbunătățire a coordonării eforturilor și o mai bună 
implicare trebuie organizate în format mixt, cu implicarea tuturor specialiștilor de resort. 

 ■ Examinarea oportunității instituirii unei instituții/centru de plasament cu regim închis care să 
monitorizeze/supravegheze situația minorului cu ajutorul unor specialiști, pedagogi, pedagogi, medici, 
antrenori sportivi.

 ■ Crearea unui canal de Telegram care ar produce zilnic scurte mesaje legate de accesarea drepturilor și 
înțelegerea modului de funcționare a justiției.

 ■ Implicarea asistenților sociali și a poliției din localități pentru a ține evidența familiilor defavorizate, în 
care tinerii sunt expuși riscului de a nu beneficia de îngrijire și educație. Aplicarea contravențiilor (cum 
ar fi munca neremunerată în folosul comunității), dar și reeducarea acestor categorii de persoane pot fi 
considerate soluții întru evitarea repetării acestor acțiuni.

 ■ Instituirea unei unități de parajurist în orașul Soroca, satul Racovăț. De asemenea, a fost solicitată 
instituirea unui post de parajurist în penitencarul din Soroca. 

 ■ Crearea parteneriatelor între tineri, autorități publice și sectorul non-guvernamental de implicare comună 
în măsurile advocacy și capacitare a tinerilor cu privire la accesul la justiție.

 ■ Promovarea parteneriatului interinstituțional, cu societatea civilă și cu beneficiarii, orientat spre 
întărirea acțiunii integrate și a participării tuturor factorilor implicați și interesați. Parteneriatele trebuie 
să funcționeze la toate nivelurile, de la cel strategic, la cel al intervenției în comunitate, prin rețele de 
sprijin. 

 ■ Participarea și consultarea tinerilor în elaborarea, implementarea și monitorizarea deciziilor care îi privesc 
este un principiu care trebuie internalizat în familie, în școală, în comunitate, la nivelul administrației 
locale și centrale, ținând cont de vârsta și gradul lor de maturitate, în condiții de accesibilitate, inclusiv 
pentru cei cu dizabilități.

 ■ Specialiștii care lucrează cu copiii în procedurile penale, civile și administrative (procurori, judecători, 
asistenți sociali, psihologi) trebuie să aibă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a oferi servicii de 
justiție într-un mod prietenos și accesibil pentru copii, ca urmare a formării lor inițiale sau continue.

 ■ Identificarea persoanei vulnerabile (cu excluderea datelor cu caracter personal) și monitorizarea cazului 
până la rezolvarea lui.

 ■ Elaborarea și implementarea unui mecanism clar de interacționare a instituțiilor, care să elimine 
dificultățile în rezolvarea cazurilor; asigurarea unei colaborări mai eficiente între instituții cu stabilirea 
unui protocol de colaborare; clarificarea sarcinilor fiecărei instituții; anunțarea datelor de contact cel 
mai frecvent necesare a instituțiilor. 

 ■ Elaborarea unui program de promovare a beneficiilor pe care le vor avea tinerii dacă vor face voluntariat 
și distribuirea acestuia între tineri (program adaptat intereselor și specificului vârstei diferitor categorii de 
tineri).

 ■ Pentru combaterea efectelor șomajului, în special în rândul tinerilor absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ superior, autoritățile publice trebuie să acţioneze, în special, prin consiliere profesională, 
cursuri de formare profesională, consultanţă pentru înfiinţarea de mici afaceri; completarea sau 
introducerea unor noi reglementări în dreptul muncii privind drepturile tinerilor.
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 ■ Sporirea cunoștințelor și abilităților specialiștilor din domeniul dreptului în scopul aplicării instituției 
medierii, precum și înțelegerii beneficiilor și avantajelor acesteia. 

 ■ Desfășurarea campaniilor de informare a tinerilor în mediile rurale și campanii TV cu privire la nocivitatea 
și riscul utilizării substanțelor narcotice, dreptul mediului înconjurător, atribuțiile CtEDO.

 ■ Invitarea reprezentanților grupurilor defavorizate la ședințele Platformei și discutarea problemelor cu 
care se confruntă în scopul identificării unor recomandări specifice.
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6. CONCLUZII
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Prin intermediul prezentului raport, autorii au încercat să identifice măsura în care este asigurat accesul la 
justiție al tinerilor din Soroca. Urmare a discuțiilor purtate cu reprezentanți ai sistemului de justiție, funcționari 
publici, parajuriști, mediatori, pe de o parte, și cu tinerii pe de altă parte, am constatat că în Soroca se atestă 
aceleași dificultăți pe care le putem raporta la nivel național. 

Totuși, persistă fenomenul de discriminare în raport cu persoanele de etnie romă, ceea ce contravine 
prevederilor art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Nici cadrul normativ național nu admite 
tratamentul diferențiat față de aceste categorii de persoane, ci prevede respectarea principiului egalității, 
fapt confirmat prin art.12 din Constituția Republicii Moldova. De vină sunt diverse stereotipuri în societate, 
iar măsurile discriminatorii sunt adesea percepute ca acțiuni justificabile și legitime. Însă, am observat că 
mai degrabă lipsa surselor financiare suficiente pentru a asigura creșterea și educarea copiilor le creează o 
îngrădire față de drepturile fundamentale. În perioada când persoana începe să se formeze ca personalitate, 
cu deprinderi de viață, aportul statului prin susținerea copiilor și tinerilor încă de la vârste fragede este crucial. 
Lipsa unui program de susținere financiară pentru educația copiilor și tinerilor face ca aceștia să abandoneze 
școala. Din acest considerent am descris în conținutul raportului importanța educației juridice.

Este important ca autoritățile să reacționeze la refuzul de școlarizare în toate familiile. Dacă instituțiile 
competente ar vizita familiile romilor în care copiii nu merg la școală, s-ar înregistra progrese. Nu este de 
neglijat nici promovarea dialogului intercultural: prin strategii naționale, diferite campanii sociale, societatea 
civilă și instituțiile statului. Prin urmare, este foarte importantă colaborarea dintre stat și societatea civilă. Mai 
mult decât atât, politicile trebuie elaborate prin implicarea romilor, pentru a înțelege cu adevărat, de ce anume 
au ei nevoie pentru dezvoltare și pentru o mai bună socializare.

Conversațiile pe care le-am purtat cu membrii Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Soroca ne-au 
convins că societatea este deja pregătită să se schimbe și multe depind de fiecare dintre noi: cetățeanul, 
funcționarul public, avocatul, procurorul, judecătorul. Rezultatele pot fi obținute doar prin eforturi comune. 
O mare parte dintre problemele juridice cu care ajung să se confrunte tinerii au cauze mai profunde, cum ar 
fi mediul familial din care provin, lipsa acțiunilor de prevenție, acces redus la informații, și, în special, lipsa 
activităților pentru petrecerea a timpului liber.

Copiii și tinerii care provin din medii defavorizate, numărul cărora este destul de mare, sunt unii dintre cei mai 
expuși riscului de a fi exploatați, abuzați, de a deveni delincvenți, consumatori de substanțe psihotrope și 
supuși vagabondajului. În contracararea acestui fenomen este necesară o mai bună cooperare între asistența 
socială și organele de poliție din fiecare comunitate, precum și implicarea altor specialiști relevanți, întru 
asigurarea unei reacții de răspuns prompte și eficiente. 

Reprezentanții profesiunilor liberale, profesioniștii din sistemul justiției, dar și tinerii au menționat despre 
necesitatea consolidării cunoștințelor ce țin de drepturile și libertățile fundamentale. Tot mai mulți tineri ne-au 
comunicat despre necesitatea diversificării activităților pentru tineret și de a spori interesul acestora pentru 
a cunoaște mai mult despre rolul autorităților publice, precum și acțiunile pe care le pot întreprinde în situația 
când li s-a încălcat un drept. O bună parte recunosc că semenii lor sunt lipsiți de entuziasm, interes atunci când 
sunt abordați în vederea participării la seminare, workshop-uri pe tematici de ordin juridic. În opinia noastră, 
instruirea, comunicarea și implicarea tinerilor prin metode prietenoase, prin organizare de activități distractive 
vor avea impact asupra lor. 

Este salutabilă practica ONC-urilor din localitate de a organiza timpul liber al tinerilor și totodată, de a-i implica 
în procesul decizional. Credem că o interacțiune a ONG-urilor cu școala, dar și cu părinții trebuie să fie o 
prioritate pentru etapa actuală. Afirmația este determinată de faptul că o bună parte din respondenți, atât 
profesioniști din sistemul justiției, cât și tineri, au menționat că profesorii și părinții au un rol primordial și 
exercită o influență pozitivă asupra acestora.

Impactul pandemiei de COVID-19 a vulnerabilizat suplimentar tinerii, motiv pentru care este crucială 
conștientizarea drepturilor acestora și stabilirea modului în care pot cere să le fie respectate. 



Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, fondat și înregistrat în anul 2003, este o asociație obștească, 
nonprofit, apolitică, care activează în beneficiul public și are în palmaresul său peste 60 de proiecte implemen-
tate la nivel local, regional și național.

Asociația este conectată permanent la nevoile reale ale societății aflate în schimbare, își ajustează strategiile, 
astfel încât să asigure eficiența oportunităților oferite de partenerii săi, în special cu un accent sporit pe drep-
turile, necesitățile și interesul primordial al tinerilor. Convingerea noastră profundă este că doar prin cooperare, 
doar împreună putem să ne atingem obiectivele comune, astfel încât să asigurăm o sinergie a resurselor dis-
ponibile, să amplificăm impactul rezultatelor și să garantăm sustenabilitatea acestora.

 ■ Viziunea noastră este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă și 
se implică activ în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în ansamblu.

 ■ Misiunea este de a elabora, implementa, promova și multiplica politici, strategii, metodologii, instrumente 
operaționale, având un caracter inovativ și pragmatic, ce vor fi îndreptate spre îmbunătățirea calității vieții 
tinerilor.

 ■ Scopul nostru este de a ajuta tinerii să devină arhitecții propriilor vieți, de a sprijini dezvoltarea autonomiei 
lor, de a consolida reziliența acestora și de a-i înzestra cu deprinderile de viață necesare pentru a face 
față unei lumi în permanentă schimbare.

Date de contact:

str: Mihail Sadoveanu, nr. 21
tel.: (+373) 230 23619
e-mail: crt.dacia@gmail.com
https://www.dacia.org.md/








