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MECANISME DE ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE  

 DE CĂTE ORGANIZAŢIILE SOCIETĂŢII CIVILE (OSC) ÎN  

DIFERITE ŢĂRI ALE LUMII 

 

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

„Clinica Juridică Universitară”, Bălţi) 

 

Modele de interacţiune dintre stat cu organizaţiile societăţii civile în procesul 

de acordare a serviciilor juridice: 

 

1. Granturi guvernamentale de susţinere a activităţilor statutare a 

prestatorilor de servicii juridice  

 

Expemple de succes în care ONGurile au dezvoltat un mecanism funcţional şi 

viabil de prestare de servicii juridice primare şi secundare este SUA. Sistemul de 

asistenţă juridică pentru păturile social-defavorizate este văzut prin prisma 

clinicilor juridice, care au fie specializări înguste, fie sunt generale. Astfel, 

achiziţionarea serviciilor juridice primare şi secundare din partea clinicilor juridice 

se face în baza sistemului de granturi guvernamentale, care susţin activitatea 

statutară a clinicilor juridice. Clinicile juridice ”livrează” servicii juridice în bază 

de contracte de granturi, care acoperă un spectru mai larg de necesităţi legate de 

administrarea procesului de prestare de servicii juridice.  

2. Contractarea avocaţilor/juriştilor din cadrul ONG-urilor prestatoare de 

servicii juridice 

Spre deosebire de SUA, Ţările de Jos, Austria şi Germania au adoptat un sistem 

mixt de livrare de servicii juridice ale organizaţiilor societăţii civile către stat. În 

aceste Ţări, instanţele judecătoreşti sunt cele care decid (în cazurile penale) 

necesitatea de utilizare a serviciilor unui avocat/jurist reprezentant al ONGului, cu 

scopul de a diminua cheltuielile de judecată. Astfel, organizaţiile prestatoare de 

servicii juridice sunt contractate în baza contractului de prestare de servicii juridice 

a unui avocat/jurist anume. În acest mod, statul nu participă la susţinerea activităţii 

integrale/statutare de asistenţă juridică a ONG-urilor, ci doar achiziţionează 

serviciile unui avocat/jurist ”comunitar”. Costul serviciilor avocaţilor/juriştilor 

este, de regulă, mai ieftim, pe motiv că preţul achitat de stat este unul 

complementar celui de bază oferit de către ONG. 

Exemplul Vietnamului ne arată că statul în colaborare cu ONGurile prestatoare de 

servicii juridice încheie contracte de cooperare, în baza cărora achită serviciile 

juridice prestate la solicitare şi la necesitate. Cu toate acestea, baza normativă care 

ar reglementa relaţiile de cooperare şi colaborare cu organizaţiile societăţii civile în 

procesul de asistenţă juridică garantată nu este clar definită. 

3. Acorduri de colaborare şi cooperare cu prestatorii de servicii juridice 

comunitare 
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Ca rezultat al Reformei în Justiţie (2003), Guvernul Croaţiei prin Agenţiile de 

implementare în domeniul juridic a stabilit colaborare şi cooperare cu organizaţia 

non-guvernamentală internaţională ”The Public Interest Law Institute” (PILI) din 

Chicago SUA, cu referire la Programul de asistenţă juridică pro bono. Programul 

vizat a stabilit ordinea şi mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de 

către organizaţiile non-guvernamentale de profil. Astfel, prin prisma programului 

de asistenţă pro bono a fost stabilit mecanismul de contractare şi livrare a 

serviciilor juridice din partea ONGurilor de profil. Specific este faptul, că ONGuril 

de profil livrează servicii juridice, prin utilizarea avocaţilor/juriştilor în bază de 

voluntariat, guvernul ne susţinând activitatea de bază a ONGurilor. Calitatea de 

beneficiar primar fiind statul iar benefiar final în cadrul acestui program o au doar 

grupurile specifice ca: păturile social-vulnerabile (pe criteriul de venit lunar), 

migranţii, membrii LGBT ş.a.  

Programul de asistenţă juridică pro bono, iniţiat de ”The Public Interest Law 

Institute” a fost implementat în mai multe Ţări ca Malta, Belgia, Letonia, Lituania, 

fiind susţinute financiar direct ONG-urile.  

Croaţia a simţit necesitatea de a achiziţiona serviciile juridice primare cît şi cele 

calificate (sau secundare conform termenului original) la momentul în care statul 

nu dispunea de avocaţi/jurişti specializaţi în domeniile specifice de apărare a 

drepturilor şi intereselor diferitor grupări sociale.  

Acest model, de bună oară, este asemănător cu situaţia Republicii Moldova, 

în care ONGurile prestatoare de servicii juridice activează în baza de contracte de 

grant nerambursabile şi ”livrează” serviciile juridice către stat doar în baza de 

acorduri de colaborare şi cooperare încheiate cu Consiliul Naţional pentru 

Asistenţă Juridică Garantată de Stat.  

 


