
Raport de activitate: 2015-2020 



● Înfiinţare: 10.12.2005; 
● ONG: asociaţie non-profit şi apolitică; 

● Structuri teritoriale: 1 filială şi 6 
sucursale; 

● Organizare: 6 membri, 30 voluntari 
permanenţi. 

Acţiuni: 
● Online: www.vedemjust.ro, 

fb.com/vedemjust.ro; 

● Comunicate de presă și reacții 
prompte la adresa acțiunilor 
instituțiilor statului. Studii și opinii 
juridice. Amicus Curiae. Proiecte de 
lege. Sesizări CCR. 
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Proiecte: 
● EDUIURIS: www.educatiejuridica.ro 

● Lege-n-Dar. Gândește legal! aplicație pentru mobil pentru elevi și tineri. 

● Școala de libertate: împreună cu Ambasada Olandei 
● Legea pentru toţi: explicarea legilor pe înțelesul tuturor. 

● Contract România: participare activă la viața civică. 

● Stop Covid-19: peste 150.000 de viziere donate gratuit celor din prima linie în România și 
Republica Moldova 

● Profesii juridice: broşura „Grefierul de la A la E” 

● ŞaLaLa – Şcoala de Lege şi Libertate (2020) -Educație juridică online pe youtube: Educatie Juridica 
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http://www.educatiejuridica.ro/
https://www.youtube.com/channel/UChJUYzv4wyX1kihHsXdjjPQ


Educaţie juridică NON-FORMALĂ 

● Lecţii: 655, ținute de voluntari în 26 de judeţe; 
 

● Ghiduri: 14.000 exemplare „Educaţie juridică 
pentru liceeni” 
 

● Beneficiari: 37.171 elevi; peste 15.000 de elevi au 
beneficiat de ore de educație juridică ținute chiar de dl. 
Judecător Cristi Danileț, autorul ghidului; 
 

● Voluntari: peste 150 practicieni şi studenţi la drept; 
 

● Susţinători: trupele Compact, Vama Veche, Voltaj. 
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Educaţie juridică ca OPȚIONAL LA DECIZIA ȘCOLII 
● Şcoli: 4 şcoli în anul 2018, 20 şcoli în anul 2019 şi 

93 de școli în anul 2020; 
 

● Elevi: 5000; 
 

● Profesori: 113 implicați; 
 

● Cursuri de pregătire: 150 profesori pregătiți de 
VeDem Just să predea opţionalul la clasă; 
 

● Ghiduri: 9200 distribuite în anii 2019 şi 2020.  
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LEGAL ACADEMY – Tabere de educaţie juridică 
pentru elevi (2019) 

● 55 de adolescenți pregătiți să devină 
Ambasadori ai legii în școlile lor; 
 

● Două tabere a câte 4 zile: cursuri intensive, 
jocuri interactive, proces simulat pregătit de ei, 
vizită la Tribunalul Suceava și Tribunalul Cluj. 
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● 25 de profesori pregătiți să predea 
educația juridică; 
 

● 3 zile de cursuri intensive. 

2015-2020 
PROFU` DE 
JURIDICĂ – 
Tabără de 
formare 
pentru viitorii  
profesori de  
educaţie juridică  
(2019) 



GHIDUL „ELEVUL ȘI LEGEA” 

● Autor: un judecător specializat în cauze cu minori; 
 

● Cuprins: 15 capitole tematice; 
 

● Legislație: analiza a 300 de acte normative; 
 

● 5 ediţii: 26.000 de exemplare tipărite şi distribuite 
gratuit elevilor; 
 

● Online: exemplar PDF gratuit pe educatiejuridica.ro; 
 

● Traduceri: EN, HU, GE, ESP, FR, LSR. 
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LABORATOR DE EDUCAȚIE JURIDICĂ (2019) 

● Afişe: tabele cu principalele reguli de drept; 
 

● Cărţi: mini-bibliotecă juridică; 
 

● Robe: set de robe pentru procese simulate. 
 

 
. 
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Educaţie juridică în Republica Moldova 

● Site dedicat: www.educatiejuridica.md; 
 

● Parteneri: C.I.P.M. şi C.R.J.M;  
 

● Formare: poliţişti, judecători, procurori, 
inspectori anticorupţie; 
 

● Lecţii non-formale în şcoli; 
 

● Ghid: „Legea pe-nţelesul elevilor”. 
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http://www.educatiejuridica.md/
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