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Sinteza interviurilor cu coordonatorii şi reprezentanţii OT ale CNAJCS 

(sinteză întocmită de către Olesea Tabarcea, Director al Instituţiei Private  

„Clinica Juridică Universitară”, Bălţi) 

 

1. Ați cooperat anterior cu ONGuri în activitatea de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat. În ce a constat/constă această cooperare. 

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS 

Cooperarea cu ONG-urile care acordă asistență juridică unui anumit grup social a început în luna 

noiembrie 2012, cînd a fost încheiat un acord de colaborare cu Centrul de Asistență Juridică 

pentru Persoanele cu Dezabilități. Iar recent, în luna august curent a fost semnat un 

memorandum de colaborare cu AO ”Centrul de Drept al Avocaților” și Biroul de Migrație și 

Azil al MAI. 

Cooperarea constă în: 

- Redresarea beneficiarilor către OT Chișinău din partea Centrul de Asistență Juridică pentru 

Persoanele cu Dezabilități (cu setul de documente pentru instanța de judecată deja pregătit – 

cererea de chemare în judecată cu anexele necesare) pentru desemnarea unui avocat care va 

reprezenta beneficiarul în instanța de judecată.  

- Redresarea beneficiarior (persoane cu dezabilități) din partea OT Chișinău către ONG-ul 

specializat. Relația de cooperare între OT Chișinău și Centrul de Asistență Juridică pentru 

Persoanele cu Dezabilități (CAJPD) este: OT Chișinău – CAJPD – OT Chișinău. Rezultatele 

cooperării - cca 100 persoane cu dezabilități au beneficiat de un avocat pentru reprezentarea 

intereselor în instanța de judecată din noiembrie 2012 pînă în prezent.  

- Cooperarea OT Chișinău cu AO ”Centrul de Drept al Avocaților” va consta în: consiliere, 

asistență juridică primară și reprezentare în instanța de judecată a persoanelor străine și 

apatrizilor în privinţa cărora a fost dispusă  luarea în custodie publică cu plasarea în Centrul de 

plasament temporar al străinilor al BMA. Rezultatele cooperării, la moment, - preamatur. 

- Cooperează cu Centrul pentru Drepturile Omului, care remite socilitări (prin scrisori) pentru 

desemnarea unui avocat. Cooperarea este unilaterală. 

 Oficiul Teritorial Cahul al CNAJGS 

Oficiul Teritorial Cahul al CNAJGS pe parcursul perioadei trecute în activitatea sa a cooperat cu 

Asociaţia Obştească „Pro-cetăţean” Clinica Juridică Universitară Cahul şi  AFA „Femida”. 

Cooperarea  a constat în prezentarea unor informaţii la acordarea asistenţei juridice garantate de 

stat primare. 

 

Oficiul Teritorial Bălţi  al CNAJGS 
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Actualmente OT Bălţi a CNAGJS are încheiat un acord de colaborare cu Clinica Juridică 

Universitară. Cooperarea  constă în rederecţionarea către OT Bălţi a CNAGJS a beneficiarilor 

solicitanţi de asistenţă juridică garantată de stat. 

Oficiul Teritorial Bender al CNAJGS 

Nu au colaborat cu nici un ONG. 

Oficiul Teritorial Comrat al CNAJGS 

Au acord de parteneriat încheiat cu Clinica Juridică Comrat. Acordul a fost semnat la începutul 

anului 2013. 

 

2 În zona de activitate, cunosc ce ONGuri ar putea fi potenţiali parteneri. 

 

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS 

- AO ”La Strada”, beneficiarii principali ai cărora sunt femeiele victime ale violenței în familie 

și traficului de ființe umane. 

Oficiul Teritoral Cahul al CNAJGS  

 

La momentul actual aceştea numiţi mai sus ar putea fi potenţialii parteneri în activitatea 

Oficiului de mai departe: 

Asociaţia Obştească „Pro-cetăţean” Clinica Juridică Universitară Cahul şi  AFA „Femida 

 

Oficiul Teritorial Bălţi al CNAJGS 

 În zona de activitate a OT Bălţi existăurmătoarele ONG-uri care ar putea fi potenţiali parteneri: 

-         OO „Centrul de Justiţie Comunitară Bălţi” 

-         OO „Somato” 

-         OO „Cutezătorul” 

-         OO „Medicii lumii” 

 

Oficiul Teritorial Bender al CNAJGS 

Nu au colaborat cu nici un ONG. 

Oficiul Teritorial Comrat al CNAJGS 

- Clinica Juridică Comrat, 

- Institutul pentru Democrație, Comrat 

-  

3 În raport cu actualii parteneri, cum pot aprecia cooperarea cu ONGurile; 

 

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS 

- Birocratic și anevoios (cu Centrul pentru Drepturile Omului). Necesită a fi simplificat. 

- Eficient și rezultativ (cu Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu Dezabilități) 
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Oficiul Teritoral Cahul al CNAJGS  

 

În raport cu partenerii actuali această cooperare o apreciem pozitiv, necătînd la faptul, că la 

momentul actul Oficiile Teritoriale au parajurişti şi avocatul public, care se ocupă cu acordarea 

asistenţei juridice garantată de stat primară. 

 

Oficiul Teritorial Bălţi al CNAJGS 

Conlucrarea cu actualul partener este apreciată ca satisfăcătoare. 

Oficiul Teritorial Bender al CNAJGS 

Nu au colaborat cu nici un ONG 

 

4 În opinia OT, există limitări de natură financiară, calificare a personalului, încredere 

publică, cooperare cu autorităţile în activitatea ONGurilor. Dacă da, pot fi ele depăşite; 

Oficiul Teritorial Chișinău al CNAJGS 

La etapa actuala este greu de vorbit despre careva limitari de ordin finaciar, deoarece  cooperarile 

actuale au loc in baza unor acorduri bilaterale fara necesitatea implicarii unor surse finaciare. In 

ceea ce tine de incredere publica sau cooperare cu autoritatile publice nu cred ca ar exista careva 

limitari, deoarece lumea mereu este predispusa pozitiv cind vorbim despre asistenta juridica 

acordata paturilor social vulnerabile. iar daca e sa vorbim despre calificarea personalului sunt 

sigur ca ONG-urile nu sunt cointeresate in angajarea unor persoane necalificate, deoarece aceasta 

presupune imaginea lor....” 

Oficiul Teritoral Cahul al CNAJGS  

Asociaţiile numite mai sus îşi au finansarea lor, personalul său şi aprecierea publică a activităţii 

lor de societate, deaceea Oficiul Teritorial nu poate da o apreciere acestor cerinţe 

Oficiul Teritorial Bălţi al CNAJGS 

În opinia OT Bălţi nu există careva limitări în cooperarea cu actualele autorităţi. 

 

Oficiul Teritorial Bender al CNAJGS 

Nu au colaborat cu nici un ONG. 


