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I. INTRODUCERE 
 

Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, intrată 

în vigoare la 01 iulie 2008, include mai multe novaţii cu scopul de a institui un sistem 

cost-eficient, accesibil şi nediscriminator de asistenţă juridică garantată de stat: nou 

model de management al sistemului, criterii de eligibilitate a prestatorilor de servicii, 

diversificarea asistenţei juridice garantate de stat, posibilitatea instituirii unui 

mecanism de monitorizare a calităţii serviciilor acordate, demonstrând şi anumită 

abordare strategică a domeniului.  

 

Conform Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, asistenţa juridică 

calificată garantată de stat este acordarea serviciilor juridice de consultanţă, 

reprezentare şi/sau apărare în organele de urmărire penală, în instanţele judecătoreşti 

pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, reprezentare 

în faţa autorităţilor administraţiei publice. 

 

Pe parcursul perioadei iulie 2008 - decembrie 2013, au beneficiat de asistenţă juridică 

calificată garantată de stat 143.535 persoane
1
. De la 01 ianuarie 2012, asistenţa 

juridică calificată garantată de stat se acordă şi în cauze non-penale. Se pare că, totuşi, 

capacităţile sistemului de asistenţă juridică garantată de stat încă nu sunt valorificate 

pe deplin. Or, numărul de solicitări de asistenţă juridică garantată de stat în cauze non 

penale este încă suficient de modest.  

 

Conform Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat pentru anii 2012-2014
2
, diversificarea spectrului de servicii de 

asistenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin pilotarea unor noi modele de acordare 

a asistenţei juridice garantate de stat, orientate la necesităţile beneficiarilor din 

categoriile social-vulnerabile este unul dintre obiectivele strategice ale Consiliului 

Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), unul dintre indicatori 

fiind „Gradul de accesibilitate al serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat”
3
.  

 

În Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru anii 2011-2016 şi Planul de 

acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a sectorului justiţiei pentru anii 

                                                 
1
 În anul 2013, au beneficiat de asistenţă juridică calificată garantată de stat în cauze penale 31298 persoane, în cauze 

contravenţionale – 652 persoane şi în cauze civile – 2254 persoane. 
2
 Strategia de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2012-2014, aprobată de 

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat prin Hotărârea nr. 16 din 21 decembrie 2011, vezi: 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
3
 În acest sens, CNAJGS, prin Hotărârea nr. 3 din 15 februarie 2013, a aprobat Planul de acţiuni pentru anul 2013 de 

implementare a Strategiei de activitate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat pentru anii 2012-

2014, unul dintre obiectivele propuse spre realizare de către CNAJGS pentru anul 2013 fiind cel cu privire la  

diversificarea spectrului de servicii de asistenţă juridică garantată de stat. 
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2011–2016
4
, este inclusă acţiunea specifică 7 - Efectuarea unui studiu privind noile 

metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat şi, în funcţie de 

rezultatele studiului, implementarea unui proiect-pilot
5
. 

 

Astfel, la solicitarea CNAJGS, a fost elaborat prezentul studiu de către patru experţi 

naţionali, cu asistenţa aparatului administrativ al CNAJGS. Studiul urmăreşte să 

identifice potenţiale noi metode de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de 

stat, să formuleze recomandări specifice întru implementarea noilor metode de 

acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat, luând în calcul bune practici 

ale altor state de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat (vezi anexa 

1, practica altor state). 

 

La colectarea datelor (perioada iulie – octombrie 2013) pentru întocmirea studiului au 

fost utilizate atât metode cantitative, cât şi metode calitative. A fost elaborat şi 

expediat un chestionar (vezi anexa 2, chestionar pentru avocaţi), care a fost completat 

de către 101 avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat (~ 20 % din 

numărul total al avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat). 

Chestionarele au fost distribuite prin intermediul Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS, 

dar colectate şi analizate de către consultanţii independenţi. Suplimentar, s-a 

considerat important de a afla prin intermediul chestionării şi opinia parajuriştilor, în 

acest sens fiind completate 29 chestionare (vezi anexa 3, chestionar pentru 

parajurişti) de către parajurişti (toţi parajuriştii care activau la acel moment în 

Republica Moldova). Pentru precizarea anumitor tendinţe ce derivau din analiza 

chestionarelor, au fost realizate patru focus grupuri, unul cu implicarea 

reprezentanţilor administraţiei publice locale, unul cu coordonatorii şi angajaţii 

sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, unul cu avocaţii publici şi altul cu 

participarea avocaţilor la cerere  (vezi anexa 4, întrebări orientative focus grupuri). 

De asemenea, au fost realizate interviuri cu membrii CNAJGS, ai Oficiilor Teritoriale 

ale CNAJGS, avocaţi, cu reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti active în domenii 

conexe, ai comunităţii de donatori. Concluziile şi recomandările preliminare ale 

studiului au fost discutate în cadrul unei mese rotunde cu participarea unei diversităţi 

de actori interesaţi de domeniu. 

 

Studiul poate fi de un real folos pentru instituţiile interesate în dezvoltarea 

mecanismului de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat, în special 

pentru CNAJGS în formularea politicii sale ulterioare în domeniu. 

                                                 
4
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343439. 

5
 Pilonul III – Accesul la justiţie şi executarea hotărârilor judecătoreşti; Obiectiv specific – ameliorarea cadrului 

instituţional şi a proceselor care asigură accesul efectiv la justiţie: asistenţă juridică efectivă, examinarea cauzelor şi 

executarea hotărârilor judecătoreşti în termen rezonabil, modernizarea statutului unor profesii juridice conexe 

sistemului de justiţie; Direcţia Strategică 3.1 – Fortificarea sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

(AJGS), domeniul specific de intervenţie 3.1.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii serviciilor de AJGS (cauze 

penale şi nepenale). 
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II. SINTEZA CONCLUZIILOR ŞI RECOMANDĂRILOR 

 
1. În prezent, asistenţa juridică garantată de stat îmbracă diverse forme (cel mai 

des: reprezentarea beneficiarilor în instanţele de judecată, întocmirea actelor 

juridice, reprezentarea beneficiarilor în organele de drept, oferirea de 

consultaţii şi explicaţii în probleme juridice; mai rar: negociere în numele 

beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat, reprezentarea intereselor 

beneficiarilor în autorităţile administraţiei publice sau reprezentarea intereselor 

beneficiarilor în raport cu terţe persoane) în diferite domenii (cel mai des: în 

domeniul dreptului penal şi de procedură penală, privind contravenţiile, în 

domeniul dreptului familiei, cu referire la proprietate, moştenire, privind 

drepturile omului în general, dreptul administrativ; mai rar: dreptul muncii, 

acte de stare civilă, contracte, consumatorii, metode alternative de soluţionare a 

conflictelor; şi mai rar: dreptul protecţiei sociale, drept fiscal, ocrotirea 

sănătăţii). 

 

 

2. Există varii metode de a diversifica modalitatea de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat care ar contribui la o mai bună accesibilitate şi 

calitate a serviciilor. Practica de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

arată că uneori, unii beneficiari de asistenţă juridică calificată garantată de stat 

nu dau dovadă de suficientă responsabilitate şi abuzează de protecţia oferită de 

sistem. Astfel, cu ocazia unor evenimente, s-a propus a institui o contribuţie 

simbolică din partea beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat, 

invocându-se că asemenea experienţă deja există în alte state. Majoritatea (65 

%) avocaţilor respondenţi la chestionar au menţionat că ar fi oportun a stabili o 

contribuţie a beneficiarului de asistenţă juridică garantată de stat. Spre 

deosebire de avocaţi, majoritatea parajuriştilor (93 %) nu cred că ar fi oportun 

de stabilit o contribuţie financiară a beneficiarului pentru acoperirea 

costurilor de AJGS. 

 

Stabilirea unei contribuţii financiare modeste a beneficiarului de asistenţă 

juridică garantată de stat ar putea avea scop responsabilizarea beneficiarilor 

şi nicidecum contribuţia la sursele de acoperire a costurilor serviciilor. 

Pentru a evita obţinerea abuzivă a serviciilor de asistenţă garantată de stat 

urmează a fi consolidat mecanismul de verificare a capacităţii de plată a 

beneficiarilor şi mecanismul de recuperare a cheltuielilor de asistenţă 

juridică garantată de stat. Stabilirea unei contribuţii financiare modeste a 

beneficiarului cu scopul de responsabilizare a beneficiarilor ar fi inoportună 

în prezent, or prin aceasta ar putea fi denaturată în ochii publicului misiunea 



 6 

sistemului de asistenţă juridică garantată de stat şi ar implica costuri 

adiţionale pentru încasarea/evidenţa contribuţiilor beneficiarilor. 

 

 

3. Un alt aspect de cercetare este acordarea asistenţei juridice calificate garantate 

de stat persoanelor juridice. Oficiile Teritoriale ale CNAJGS au avut solicitări 

în acest sens. În opinia a 66 % dintre avocaţii respondenţi la chestionar, nu este 

oportun de a acorda asistenţă juridică calificată garantată de stat persoanelor 

juridice, 18 % pledând pentru includerea lor în lista de beneficiari, iar 16 % - 

doar în anumite situaţii. Luând în calcul necesitatea de utilizare eficientă a 

resurselor pentru protecţia celor mai vulnerabile pături sociale, de asemenea 

faptul că persoanele juridice non-profit implică asocierea unor membri, 

considerăm inoportună includerea persoanelor juridice în lista de potenţiali 

beneficiari ai asistenţei juridice calificate garantate de stat. 

 

 

4. Diversificarea categoriilor de prestatori de servicii de asistenţă juridică 

calificată ar putea contribui la sporirea accesibilităţii serviciilor de asistenţă 

juridică calificată garantată de stat. Conform Legii cu privire la asistenţa 

juridică garantată de stat, în localitatea de reşedinţă a oficiului teritorial, 

asistenţa juridică calificată este acordată, de regulă, de către avocaţi publici. În 

caz de necesitate, Consiliul Naţional poate selecta avocaţi publici şi pentru alte 

localităţi. Dintre avocaţii la cerere care au completat chestionarul, 49 % 

consideră că extinderea numărului de birouri de avocaţi publici ar soluţiona 

problema accesului limitat la servicii juridice în anumite raioane, 51 % 

susţinând contrariul.  

 

Numărul actual al avocaţilor publici urmează a fi extins, aşa încât practicile 

actuale din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat să corespundă 

exigenţelor Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. În acest 

sens, pe lângă Oficiile Teritoriale Bender (Căuşeni), Cahul şi Comrat ar urma 

să activeze câte doi avocaţi publici, pe lângă Oficiul Teritorial Bălţi – 4 avocaţi 

publici şi pe lângă Oficiul Teritorial Chişinău – 10 avocaţi publici (numărul de 

beneficiari ai acestor oficii teritoriale permite alocarea unui volum suficient de 

cauze). Avocaţii publici ar urma să acorde asistenţă juridică calificată (în 

volumul determinat de către CNAJGS), dar şi consultanţă parajuriştilor din 

circumscripţia de activitatea a oficiului teritorial respectiv.  

 

În virtutea principiului continuităţii asistenţei juridice garantate de stat acordate 

şi prezumţiei de calificare profesională a fiecărui avocat licenţiat, nu este 

oportună preluarea de către avocaţii publici doar a celor mai complexe cauze 

sau a cauzelor ce sunt examinate de către Curţile de Apel.  
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Nu pare a fi justificată opţiunea de a aloca unităţi de avocat public în 

localităţile unde nu există avocaţi la cerere sau numărul acestora este limitat, 

or avocaţi licenţiaţi sunt în toate raioanele (deşi în unele raioane insuficient), iar 

refuzul de cooperare cu sistemul de asistenţă juridică garantată de stat urmează 

a fi depăşit prin alte instrumente, în special convingerea avocaţilor privaţi. 

Astfel, sporirea numărului de avocaţi publici ar contribui mai mult la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă juridică calificată garantată de 

stat (datorită competiţiei dintre prestatorii de servicii) decât la îmbunătăţirea 

accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat. 

 

 

5. Conform datelor statistice, cel mai mare volum de asistenţă juridică calificată 

garantată de stat este acordată de către avocaţii la cerere. În vederea 

îmbunătăţirii calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat, s-a decis a 

recurge la specializarea în anumite domenii a avocaţilor la cerere / formarea de 

liste de avocaţi specializaţi în anumite domenii. În opinia a 60 % dintre avocaţii 

la cerere respondenţi la chestionar, specializarea contribuie la îmbunătăţirea 

calităţii asistenţei juridice garantate de stat, 25 % au susţinut că specializarea 

nu contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice acordate şi 15 % - 

parţial.  

 

62 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar consideră că alte 

domenii de specializare ar fi reprezentarea victimelor infracţiunii; 43 % - 

reprezentarea la CtEDO; 41 % - cauze de tortură şi alte rele tratamente; 41 % 

- drepturile consumatorului; 41 % - drepturile deţinuţilor; 28 % - cauze 

complexe juridic şi procesual; 18 % - drepturile pacientului/erori medicale; 12 

% - cauze de litigare strategică şi/sau interes public.  

 

Formarea/ţinerea listelor de avocaţi specializaţi în anumite domenii 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de 

stat. Listele /domeniile actuale (cauze cu implicarea copiilor; cauze privind 

solicitanţii de azil, refugiaţi, beneficiarii de protecţie umanitară, apatrizi; 

cauze cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi mentale) trebuie menţinute şi 

instituite noi liste de avocaţi specializaţi (reprezentarea victimelor infracţiunii; 

cauze de tortură şi alte rele tratamente şi drepturile deţinuţilor; eventual 

drepturile consumatorului).  

 

Este important, însă, ca includerea (cât şi excluderea) în listele de avocaţi 

specializaţi să se facă la solicitarea avocatului, aşa încât avocaţii să aibă 

posibilitatea să îşi sporească calificarea în domeniul de specializare, dar şi să 

menţină calificarea în alte domenii. De asemenea, urmează a asigura că un 
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avocat poate fi inclus doar într-o listă de avocaţi specializaţi în anumită 

perioadă. Aşa cum este şi evident, urmează a asigura avocaţii specializaţi cu 

materiale metodologice şi recomandări de specialitate şi asigurarea instruirii 

profesionale continue a acestora. 

 

 

6. O altă modalitate de a îmbunătăţi calitatea asistenţei juridice garantate de stat ar 

fi sporirea competiţiei între avocaţi. Aceasta poate fi efectuată şi printr-o 

selectare mai riguroasă a avocaţilor admişi în sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat. Selectarea mai riguroasă poate avea loc atât prin stabilirea 

unor criterii clare şi exigente de admitere în sistem, cât şi prin stabilirea unui 

număr limită de avocaţi care ar acorda asistenţă juridică calificată garantată de 

stat în anumit sector / raion.  

 

69 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu consideră a fi 

oportun de a stabili un număr limită de avocaţi care să acorde asistenţă juridică 

garantată de stat în anumit raion raion, corespunzător 31 % consideră oportun.  

 

Reducerea / plafonarea numărului de avocaţi ar permite cu adevărat de a 

spori competiţia între avocaţi, dar şi o monitorizare mai bună a unui număr 

mai mic de avocaţi. Totodată, reducerea numărului de avocaţi ar exclude 

anumită parte de avocaţi din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat şi 

respectiv de la toate facilităţile pe care le oferă sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat (inclusiv instruirea continuă).  

 

Luând în calcul alte instrumente de a asigura calitatea asistenţei juridice 

garantate de stat (monitorizarea calităţii asistenţei şi excluderea avocaţilor care 

nu întrunesc condiţiile), de asemenea necesitatea de a contribui la dezvoltarea 

şi profesionalizarea avocaţilor în Republica Moldova, nu considerăm 

oportună la moment o asemenea măsură administrativă. Competiţia între 

avocaţi urmează a fi dezvoltată în mod special prin măsurile de stimulare a 

avocaţilor. 

 

 

7. În cadrul discuţiilor referitor la sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, 

s-a invocat uneori că ar fi bine ca fiecare avocat să ofere anumit număr de ore 

de asistenţă juridică garantată de stat, în mod gratuit. De fapt, aceasta ar fi 

abordarea pentru sistemele care nu dispun de suficiente mijloace financiare 

pentru a achita serviciile avocaţilor. Totodată, acordarea asistenţei juridice pro 

bono implică anumite riscuri, inclusiv o diligenţă modestă, or deseori avocaţii 

percep asemenea situaţii nu ca pe un serviciu, ci mai mult ca pe un ajutor (a 

cărui limite îl stabileşte însăşi avocatul).  
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Majoritatea avocaţilor (77 %) au opinat împotriva stabilirii obligaţiei 

avocaţilor de a acorda anual gratuit anumit număr de ore de asistenţă juridică 

garantată de stat, 23 % pledând pentru.  

 

Stabilirea obligaţiei avocaţilor de a acorda anual gratuit anumit număr de 

ore de asistenţă juridică garantată de stat este inoportună deoarece lăsarea la 

latitudinea avocaţilor a nivelului calităţii asistenţei juridice pro bono este 

riscantă şi poate duce la servicii juridice necalitative cu efectele 

corespunzătoare. Totodată, a duce o evidenţă a serviciilor juridice pro bono şi a 

efectua monitorizarea calităţii serviciilor juridice pro bono implică anumite 

obligaţii de raportare din partea avocaţilor, care se pare că nu sunt pregătiţi 

pentru aceasta. 

 

 

8. O abordare ce ar putea duce la sporirea încrederii beneficiarului în avocat şi 

viceversa, respectiv a nivelului de satisfacţie a beneficiarului privind calitatea 

serviciilor juridice, este alegerea avocatului de către beneficiar. În acest sens, 

la moment există anumite elemente sporadice de prevederi legale, fiind 

specificat dreptul coordonatorului OT de a lua în calcul solicitarea 

beneficiarului, dar nu este specificat expres un asemenea drept al 

beneficiarului. 

 

Avocaţii au fost întrebaţi referitor la acest aspect şi 40 % dintre respondenţii la 

chestionar au indicat oportunitatea unei asemenea abordări, pe când 60 % şi-

au manifestat dezacordul.  

 

În cazurile penale o asemenea abordare poate fi contraproductivă, or ofiţerii 

de urmărire penală ar putea să sugereze beneficiarului de asistenţă juridică 

garantată de stat un anumit avocat.  

 

Astfel, se recomandă CNAJGS de a testa modelul de alegere a avocatului în 

cauzele non – penale de către beneficiar. Această pilotare ar putea fi iniţiată 

în unul dintre Oficiile Teritoriale ale CNAJGS mai mici, pentru ca după un 

an de testare să fie evaluate rezultatele şi în funcţie de concluzie să se 

întreprindă măsurile necesare. 

 

 

9. Uneori, s-a menţionat că, în raioanele unde nu există un număr suficient de 

avocaţi (care acordă asistenţă juridică garantată de stat), asistenţa juridică 

calificată garantată de stat ar putea fi acordată de către avocaţii stagiari.  
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62 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu cred că ar fi 

oportună admiterea avocaţilor stagiari să acorde asistenţă juridică calificată 

garantată de stat, 27 % - doar în anumite cauze şi 11 % - în toate cauzele. Se 

pare că şi parajuriştii vin întru susţinerea includerii avocaţilor stagiari în lista 

subiecţilor admişi să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat, 32 

% răspunzând afirmativ pentru toate cazurile, 64 % - în anumite cazuri şi doar 

4 % au răspuns nu. 

 

Luând în calcul numărul redus de solicitări de acordare a asistenţei juridice 

calificate garantate de stat în cauze non-penale, numărul de avocaţi licenţiaţi ce 

cooperează cu sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, mecanismele de 

asigurare a calităţii asistenţei juridice acordate de către avocaţii stagiari, se pare 

că ar fi oportun de a implica avocaţii stagiari pentru acordarea asistenţei 

juridice primare garantate de stat şi asistenţei juridice calificate garantate de 

stat sub forma reprezentării în organele administraţiei publice. Aceasta ar 

permite avocaţilor stagiari să exerseze cunoştinţele teoretice şi să obţină 

anumite abilităţi practice, fără a supune unui risc major interesele beneficiarilor 

de asistenţă juridică garantată de stat.  

 

În acest sens, CNAJGS ar urma să identifice posibilitatea de pilotare / testare 

a unui asemenea model în 2-3 raioane şi ulterior, în funcţie de rezultate, să ia o 

decizie referitor la aplicabilitatea la nivel naţional. 

 

 

10. Conform Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, asociaţiile 

obşteşti sunt în drept să acorde asistenţă juridică calificată, cu excepţia 

reprezentării în cadrul procesului penal şi contravenţional. Prin intermediul 

oficiilor teritoriale, Consiliul Naţional poate încheia contracte cu asociaţii 

obşteşti în vederea acordării asistenţei juridice calificate în condiţiile legii. O 

categorie de asociaţii obşteşti specializate în acordarea serviciilor juridice 

păturilor vulnerabile sunt clinicile juridice.  

 

În opinia a 60 % dintre avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

respondenţi la chestionar, nu este oportun de a admite ca subiecţi care acordă 

asistenţă juridică calificată garantată de stat Clinicile Juridice, 14 % susţinând 

că, Clinicile Juridice ar putea fi admise să acorde asistenţă juridică calificată 

garantată de stat în toate cauzele. 26 % dintre avocaţii care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat, respondenţi la chestionar au indicat că, Clinicile 

Juridice ar putea fi admise numai în anumite cauze.  

 

Luând în calcul gradul avansat de specializare a clinicilor juridice, numărul 

redus de solicitări de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat în 
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cauze non-penale, numărul de avocaţi licenţiaţi ce cooperează cu sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat, mecanismele de asigurare a calităţii 

asistenţei juridice acordate în cadrul clinicilor juridice, ar fi oportun de a 

implica Clinicile Juridice pentru acordarea asistenţei juridice primare 

garantate de stat şi asistenţei juridice calificate garantate de stat sub forma 

reprezentării în organele administraţiei publice. Aceasta ar permite studenţilor 

să exerseze cunoştinţele teoretice şi să obţină anumite abilităţi practice, fără a 

supune unui risc major interesele beneficiarilor de asistenţă juridică garantată 

de stat.  

 

În acest sens, CNAJGS ar urma să identifice posibilitatea de pilotare / testare 

a unui asemenea model în 2-3 raioane şi ulterior, în funcţie de rezultate, să ia o 

decizie referitor la aplicabilitatea la nivel naţional. 

 

 

11. Serviciile asociaţiilor obşteşti sunt adresate către persoane social vulnerabile, 

precum tineri, persoane în etate, copii, femei, persoane fără venituri sau cu 

venituri mici, familii sărace, familii cu mulţi copii, şomeri, persoane cu 

dizabilităţi, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de fiinţe 

umane, persoane care suferă de boli cronice, incurabile, persoane dependente 

de alcool, droguri, substanţe toxice, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, 

tineri post-instituţionalizaţi etc. Aceste date indică că asociaţiile obşteşti au o 

conexiune bună la grupurile social vulnerabile.  

 

Asociaţiile obşteşti de cele mai dese ori acordă acele categorii de servicii 

juridice care se încadrează în asistenţa juridică primară (informarea populaţia 

referitor la drepturile omului şi legislaţie; consultaţii şi explicaţii în probleme 

juridice; întocmire de acte juridice fără caracter procesual; reprezentare în faţa 

autorităţilor administraţiei publice).  

 

58 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu consideră oportun a 

admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat 

ONG-uri specializate, 14 % - da, în toate cazurile şi 28 % - doar în anumite 

cazuri. În opinia a 14 % dintre parajurişti, ONG-urile specializate nu urmează 

a fi admise ca să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat, 7 % 

susţinând că ONG-urile specializate pot fi admise să acorde asistenţă juridică 

calificată garantată de stat în toate cauzele. 79 % dintre parajurişti au indicat că 

ONG-urile specializate pot fi admise să acorde asistenţă juridică calificată 

garantată de stat în anumite cauze.  

 

Având în vedere conexiunea bună la grupurile social vulnerabile, resursele 

umane care acordă asistenţă juridică, spectrul de servicii de asistenţă juridică 
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acordate, modalitatea de asigurare a calităţii serviciilor, aşteptările de la 

colaborarea cu CNAJGS, capacitatea şi disponibilitatea de a oferi în viitor 

anumite categorii de servicii juridice, asociaţiile obşteşti urmează a fi 

implicate pentru acordarea asistenţei juridice primare garantate de stat şi 

asistenţei juridice calificate garantate de stat sub forma reprezentării în 

organele administraţiei publice a beneficiarilor lor. 

 

 

12. Serviciile orientate la necesităţile beneficiarilor totdeauna vor tinde să fie 

amplasate cât mai aproape de beneficiari. Aici trebuie de avut în vedere că 

oficiile teritoriale ale CNAJGS sunt amplasate în localităţile de reşedinţă a 

Curţilor de Apel, deci sunt departe şi de centrele raionale.  

 

Avocaţii au fost întrebaţi dacă ar fi oportun de a crea echipe mobile în teritoriu 

(compuse din avocaţi) pentru vizite de acordare a asistenţei juridice garantate 

de stat în localităţi rurale, 59 % susţinând ideea şi 41 % fiind împotrivă. 

Majoritatea parajuriştilor (85 %) au susţinut ideea formării unor echipe mobile 

(compuse din avocaţi) pentru vizite de acordare a asistenţei juridice garantate 

de stat în localităţi rurale. 

 

Formarea unor echipe mobile compuse din avocaţi pentru vizite de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat în localităţi rurale la moment este 

inoportună. Pe de o parte, avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat activează în centrele raionale. Vizita acestora în localităţile rurale ar 

implica anumite costuri de deplasare, fără a exista certitudinea că în intervalul 

de timp planificat acordării de asistenţă juridică garantată de stat vor avea un 

număr justificat /suficient de beneficiari, fără a exista certitudinea că avocatul 

are toate cele necesare (actele beneficiarului dar în special instrumentarul de 

lucru al avocatului) pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat, de 

aici, apar semne de întrebare referitor la cost – eficienţa unei asemenea 

modalităţi. Pe de altă parte, activitatea echipelor mobile ar consta mai mult în 

informarea populaţiei referitor la drepturi şi obligaţii, anumite consultaţii şi 

după caz întocmirea unor cereri / plângeri. O asemenea activitate se încadrează 

perfect în asistenţa juridică primară care este acordată în anumite localităţi 

rurale de către parajurişti.  

 

Astfel, ar fi oportun de a dezvolta conceptul unor echipe mobile pentru 

acordarea asistenţei juridice primare în localităţile unde nu există parajurişti, 

aceste echipe mobile fiind formate şi asigurate logistic de către asociaţii 

obşteşti. CNAJGS ar putea asigura broşuri şi materiale informative, instruirea 

consultanţilor din cadrul asociaţiilor obşteşti şi asigurarea cu materiale 

metodologice şi după caz, referirea cauzei la anumit avocat care acordă 
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asistenţa juridică garantată de stat (deşi mai eficient ar fi adresarea directă a 

persoanei către OT cu setul de acte pregătit pentru a beneficia de asistenţa 

juridică garantată de stat). 

 

 

13. 65 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar au susţinut că ar fi 

oportun de a crea centre de consultanţă în centrele raionale pentru acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat, 35 % fiind împotriva acestei idei. Şi în acest 

caz, parajuriştii au fost mai suportivi, 93 % susţinând ideea formării centrelor 

raionale de consultanţă juridică garantată de stat şi doar 7 % fiind împotrivă. 

 

Formarea centrelor raionale de consultanţă juridică garantată de stat ar avea 

drept scop obţinerea serviciilor de asistenţă juridică primară, de consultanţă 

(inclusiv criteriile de a beneficia de asistenţă juridică garantată de stat) şi 

asistenţă juridică calificată garantată de stat în acelaşi loc (ceea ce însemnă că 

diferite categorii de prestatori de servicii ar avea acelaşi sediu). Acest scop 

poate fi atins, dar presupune anumite costuri.  

 

La moment, sistemul de asistenţă juridică garantată de stat este organizat pe 

logica unor contracte individuale cu diferiţi prestatori de servicii de asistenţă 

juridică garantată de stat. Încrederea reciprocă a diferite categorii de prestatori 

de servicii de asistenţă juridică garantată de stat (ex. avocaţi, asociaţii obşteşti, 

parajurişti) este abia în formare. CNAJGS ar putea doar facilita, impulsiona o 

comunicare mai intensă dintre parajurişti, asociaţii obşteşti şi avocaţii care 

acordă asistenţă juridică garantată de stat, aşa încât să existe o claritate şi 

continuitate între varii categorii de asistenţă juridică garantată de stat. Mai 

mult decât atât, ar putea fi atraşi şi alţi specialişti, precum mediatori. 

 

Astfel, formarea unor centre de consultanţă juridică garantată de stat la nivel 

raional la moment nu apare a fi oportună, ceea ce nu exclude facilitarea 

procesului de „apropiere” în continuare a diferitor categorii de prestatori de 

servicii de asistenţă juridică garantată de stat, şi ca efect - asigurarea 

continuităţii protecţiei şi suportului oferit beneficiarilor de către sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat. 

 

 

14. În ultima perioadă, se utilizează tot mai mult tehnologiile informaţionale pentru 

oferirea a diferitor servicii. În opinia a 53 % dintre avocaţii la cerere 

respondenţi la chestionar, o pagină web interactivă (accesând anumite întrebări, 

situaţii-problemă sau cuvinte cheie) ar facilita accesul la servicii juridice a 

potenţialilor beneficiari de AJGS, 24 % susţinând parţial această idee, 23 % 

nefiind convinşi de oportunitatea unei asemenea modalităţi. În opinia a 31 % de 
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parajurişti (care locuiesc în localităţi rurale), o pagină web interactivă 

(accesând anumite întrebări, situaţii-problemă sau cuvinte cheie) ar facilita 

accesul la servicii juridice a potenţialilor beneficiari de AJGS, 62 % susţinând 

parţial această idee, 7 % nefiind convinşi de oportunitatea unei asemenea 

modalităţi. Este de menţionat că un portal web de aşa gen deja funcţionează 

(http://www.parajurist.md/).  

 

Şi mai rezervaţi s-au arătat avocaţii referitor la consultanţa preliminară 

telefonică sau prin email, 30 % susţinând această idee, 26 % - parţial şi 44 % 

nu cred că beneficiarii ar valorifica serviciile juridice la distanţă. Referitor la 

acest subiect, 24 % dintre parajurişti au susţinut că beneficiarii de AJGS, ar 

valorifica serviciile juridice ale avocatului la distanţă, 59 % - parţial şi 17 % - 

nu. 

 

În contextul actual, resursele tehnologice trebuie utilizate pentru edificarea 

unei scheme de auto-ajutor juridic (întrebări răspunsuri, situaţii problemă pe 

pagina web). Aceasta ar permite potenţialului beneficiar de asistenţă juridică 

garantată de stat să fie mai pregătit pentru oferirea de asistenţă juridică din 

partea specialiştilor.  

 

Aspectele neclare urmează a fi precizate în cadrul consultaţiilor on-line, prin 

email sau telefonic şi doar după aceasta persoana ar urma să se adreseze la 

parajurist, consultant juridic din cadrul asociaţiei obşteşti sau oficiului 

teritorial pentru desemnarea unui avocat.  

 

Scopul acestor modalităţi nu este atât filtrarea cererilor de acordare a asistenţei 

juridice garantate de stat cât de a pregăti beneficiarii pentru asemenea servicii. 

Consultaţia prin email, telefonic nu poate să substituie interacţiunea nemijlocit 

cu beneficiarul asistenţei juridice garantate de stat, ca una din condiţiile 

obligatorii pentru o asistenţă juridică calificată şi profesionistă.  

 

Se recomandă CNAJGS, în colaborare cu partenerii de dezvoltare de a lansa / 

contribui la dezvoltarea paginii web parajurist.md, lansând noi posibilităţi de 

consultanţă preliminară prin email şi on-line, pentru ca ulterior să urgenteze / 

simplifice interacţiunea avocatului cu beneficiarul de asistenţă juridică 

calificată garantată de stat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.parajurist.md/
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III. CONSTATĂRI PRIVIND EVENTUALE NOI METODE DE 

ACORDARE A ASISTENŢEI JURIDICE CALIFICATE 

GARANTATE DE STAT  
 

 

 

III. 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND SPECTRUL ACTUAL DE SERVICII 

DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ GARANTATĂ DE STAT 
 

 

III.1.1 CATEGORII DE SERVICII DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 
 

Pentru a putea identifica eventuale noi metode de diversificare a spectrului de servicii 

de asistenţă juridică calificată garantată de stat, este necesar de a cunoaşte spectrul 

actual de servicii acordate. În prezent, asistenţa juridică calificată garantată de stat se 

acordă doar de către avocaţi.  

   
Ce categorii de servicii de asistenţă juridică garantată de stat oferiţi cel mai des?  

Avocaţi (puteţi alege doar 4 opţiuni): 

14%

69%

78%

9%

76%

91%

7%

19%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a) informarea populaţiei referitor

la drepturile omului şi legislaţie

b) consultaţii şi explicaţii în

probleme juridice

c) întocmire de acte juridice

d) reprezentare în autorităţile

administraţiei publice

e) reprezentare în organele de

drept

f) reprezentare în instanţele de

judecată

g) reprezentare a intereselor în

raport cu terţe persoane

h) negociere în numele

beneficiarului

i) alte servicii

 

Avocaţii au indicat că, cel mai des reprezintă beneficiarii în instanţele de judecată (91 

%), întocmesc acte juridice (78 %), reprezintă beneficiarii în organele de drept (76 
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%), oferă consultaţii şi explicaţii în probleme juridice (69 %). Mai rar (19 %) avocaţii 

sunt implicaţi în negocieri în numele beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de 

stat, informează populaţia referitor la drepturile omului şi legislaţie (14 %), reprezintă 

interesele beneficiarilor în autorităţile administraţiei publice sau reprezintă interesele 

beneficiarilor în raport cu terţe persoane (7 %).  
 

 

 

III.1.2 DOMENIILE ÎN CARE SE ACORDĂ ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE 

STAT 
 

Care sunt domeniile în care acordaţi asistenţă juridică garantată de stat cel mai des?  

Avocaţi (puteţi alege doar 4 opţiuni): 

22%

17%

34%

10%
6%

42%

26%

11%12%

1%
3%

0%
2%
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50%

93%
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30%

40%
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60%

70%

80%

90%

100%
a) drepturile omului

b) drept administrativ

c) proprietatea

d) contracte 

e) consumatorii 

f) dreptul familiei

g) moştenire 

h) acte de stare civilă

i) dreptul muncii 

j) ocrotirea sănătăţii 

k) dreptul protecţiei sociale 

l) dreptul afacerilor 

m) drept fiscal 

n) metode alternative de soluţionare a

conflictelor 

o) contravenţii 

p) drept penal şi de procedură penală

r) alte domenii

 

Majoritatea avocaţilor din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat acordă 

asistenţă juridică calificată în domeniul dreptului penal şi de procedură penală (93 %), 

privind contravenţiile (50 %), în domeniul dreptului familiei (42 %), cu referire la 

proprietate (34 %), moştenire (26 %), privind drepturile omului în general (22 %), 

dreptul administrativ (17 %). Alte domenii au fost mai rar menţionate: dreptul muncii 
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(12 %), acte de stare civilă (11 %), contracte (10 %), consumatorii (6 %), metode 

alternative de soluţionare a conflictelor (5 %), şi mai rar: dreptul protecţiei sociale (3 

%), drept fiscal (2 %), ocrotirea sănătăţii (1 %). 
 

 

Astfel, în prezent, asistenţa juridică garantată de stat îmbracă diverse forme (cel 

mai des: reprezentarea beneficiarilor în instanţele de judecată, întocmirea actelor 

juridice, reprezentarea beneficiarilor în organele de drept, oferirea de consultaţii şi 

explicaţii în probleme juridice; mai rar: negociere în numele beneficiarilor de 

asistenţă juridică garantată de stat, reprezentarea intereselor beneficiarilor în 

autorităţile administraţiei publice sau reprezentarea intereselor beneficiarilor în raport 

cu terţe persoane) în diferite domenii (cel mai des: în domeniul dreptului penal şi de 

procedură penală, privind contravenţiile, în domeniul dreptului familiei, cu referire 

la proprietate, moştenire, privind drepturile omului în general, dreptul 

administrativ; mai rar: dreptul muncii, acte de stare civilă, contracte, consumatorii, 

metode alternative de soluţionare a conflictelor; şi mai rar: dreptul protecţiei sociale, 

drept fiscal, ocrotirea sănătăţii). 
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III.2 NOI ABORDĂRI PRIVIND ELIGIBILITATEA BENEFICIARILOR 

SERVICIILOR  DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ 

GARANTATĂ DE STAT 

 

 

Conform Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, se acordă asistenţă 

juridică garantată de stat cetăţenilor Republicii Moldova în limitele stabilite de lege. 

Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de asistenţă juridică garantată de stat, în 

conformitate cu legea, în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa autorităţilor 

administraţiei publice şi a instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova
6
.  

 

 

III.2.1 CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ A BENEFICIARULUI 

 

Practica de acordare a asistenţei juridice garantate de stat arată că uneori, 

beneficiarii de asistenţă juridică calificată garantată de stat nu dau dovadă de 

suficientă responsabilitate şi abuzează de protecţia oferită de sistem. Astfel, cu ocazia 

a varii evenimente, s-a propus a institui o contribuţie simbolică din partea 

beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat, invocându-se că asemenea 

experienţă deja există în alte state. O asemenea abordare ar putea fi luată în calcul, 

totodată trebuie de ţinut cont că această contribuţie simbolică nu trebuie să constituie 

impediment pentru obţinerea de asistenţă juridică calificată, ar avea drept scop doar 

responsabilizarea beneficiarilor şi că, această contribuţie simbolică ar implica anumite 

eforturi din partea oficiilor teritoriale ale CNAJGS privind ducerea evidenţei 

contribuţiilor beneficiarilor.  
 

Cum credeţi, ar fi oportun de stabilit o contribuţie financiară a beneficiarului pentru acoperirea 

costurilor de AJGS (ex. pentru a responsabiliza beneficiarul)? 

avocaţi 

   

35%

65%

a) nu

b) da

 
 

                                                 
6
 Art. 6, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. 
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Majoritatea (65 %) avocaţilor respondenţi la chestionar au menţionat că ar fi 

oportun a stabili o contribuţie a beneficiarului de asistenţă juridică garantată de 

stat.  

 

În acest sens avocaţii au menţionat: “sunt beneficiari care chiar dacă nu au loc de 

muncă sau venit minim, însă au maşini de lux şi case cu 3 etaje; în cazul când 

avocatul anunţă O.T. că beneficiarul în cauză nu este persoana care ar trebui să 

beneficieze de ajgs, adică ar fi apt de a restitui cheltuielile suportate de stat, sau să fie 

reprezentat în bază de contractare; posibilitatea de a achita; se constată ca beneficiarul 

are surse financiare pentru achitarea serviciilor; când beneficiarul intenţionat ascunde 

situaţia materială benefică; când beneficiarii au posibilităţi financiare, pentru a 

schimba atitudinea faţă de asistenţa juridică acordată din partea beneficiarului; în 

dependenţă de capacitatea de muncă, vârstă,  veniturile personale, veniturile familiei, 

avere, complexitatea cazului; când dispun de surse; când se stabileşte că beneficiarul a 

depus o declaraţie pe venit falsă (cazuri întâlnite foarte des); când  acesta dispune de 

suficiente surse financiare pentru a acoperi costul serviciilor acordate şi în cazul 

comiterii unor anumite categorii de infracţiuni (spre exemplu pentru conducerea 

mijlocului de transport, proprietate personală, în stare de ebrietate, deoarece deseori 

sunt cazuri când bănuitul are în proprietate o unitate de transport cu costul de zeci de 

mii de euro, iar lui i se acordă asistenţă juridică garantată de stat doar din motivul că 

acesta declară că nu dispune de venituri); pe cauze penale, în afară de pensionari, 

invalizi, bolnavi de boli grave, minori; când a dus în eroare privind veniturile sale; în 

cazul introducerii datelor vădit false în declaraţia cu privire la venit; în dependenţă de 

situaţia financiară a beneficiarului; conform raportului dat de către avocat în caz de 

depistare că beneficiarul lucrează sau pe parcurs s-a angajat la serviciu; tăinuirea 

veniturilor; în cazul condamnării; pe cauzele penale în care după epuizarea tuturor 

căilor de atac dacă persoana a fost definitiv condamnată şi s-a dovedit a fi vinovată de 

săvârşirea unor infracţiuni îndreptate împotriva statului, minorilor, infracţiunilor de 

viol, omor şi alte infracţiuni deosebit de grave şi excepţional de grave ş.a., iar în acest 

fel irosind iraţional resursele financiare ale bugetului de stat; în cazul urmăririi unui 

scop minor de către solicitant; când beneficiarul obţine un profit ca urmare a prestării 

serviciului; în cauze civile ar fi de dorit, atunci beneficiarii nu vor fi aşa mulţi si se 

vor gândi când ar veni la AJGS şi vor fi mai responsabili; infracţiuni comise 

intenţionat pentru simţul responsabilizării lui faţă de societate; când este recunoscut 

vinovat; pentru cei ce nu întrunesc art. 69 CPP; în cazul că duce în eroare avocatul; 

pentru a conştientiza necesitatea activităţii avocatului; neprezentare la acţiunile 

procesuale stabilite nemotivat, ne-urmarea sfaturilor urgente ale avocatului etc.” 

 

Cei care au pledat contra instituirii contribuţiei simbolice a beneficiarului au 

menţionat „beneficiarii asistenţei juridice sunt persoanele sărace, care nu dispun de 

mijloace suficiente pentru a angaja un avocat; nu vor avea posibilitatea de a  achita; 

teoretic, beneficiarul nu are posibilităţi financiare mari; sunt pături vulnerabile; vai de 
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ei; este sărac; nu are posibilitatea de a achita; nu ar fi garantată; deoarece este serviciu 

garantat de stat; asistenţa juridică garantată de stat trebuie să fie finanţată de stat/ 

achită statul; statul asigură; esenţa, scopul sistemului sunt altele; îşi pierde esenţa 

serviciul garantat de stat; una din misiunile sistemului de ajgs este acordarea 

asistentei gratuite persoanelor vulnerabile; deoarece ar trebui de implementat 

sistemul de recuperare a cheltuielilor de la beneficiari în baza art. 96 alin. (2) CPC; se 

va risca condamnarea R. Moldova la CEDO prin prisma prevederilor art. 6 al 

Convenţiei, dar trebuie să se ia în consideraţie şi faptul că asistenţa juridică garantată 

de stat implică şi cheltuieli a banilor publici; ar fi interpretat drept o îngrădire a 

accesului la justiţie etc.”. 

 

Spre deosebire de avocaţi, majoritatea parajuriştilor (93 %) nu cred că ar fi oportun 

de stabilit o contribuţie financiară a beneficiarului pentru acoperirea costurilor de 

AJGS. 

 
Cum credeţi, ar fi oportun de stabilit o contribuţie financiară a beneficiarului pentru acoperirea 

costurilor de AJGS (ex. pentru a responsabiliza beneficiarul)? 

parajurişti 

93%

7%

a) nu

b) da

 
 

În opinia noastră, stabilirea unei contribuţii financiare modeste a beneficiarului de 

asistenţă juridică garantată de stat ar putea avea scop responsabilizarea 

beneficiarilor şi nicidecum contribuţia la sursele de acoperire a costurilor 

serviciilor. Pentru a evita obţinerea abuzivă a serviciilor de asistenţă garantată de 

stat urmează a fi consolidat mecanismul de verificare a capacităţii de plată a 

beneficiarilor şi mecanismul de recuperare a cheltuielilor de asistenţă juridică 

garantată de stat. Stabilirea unei contribuţii financiare modeste a beneficiarului cu 

scopul de responsabilizare a beneficiarilor ar fi inoportună în prezent, or prin 

aceasta ar putea fi denaturată în ochii publicului misiunea sistemului de asistenţă 

juridică garantată de stat şi ar implica costuri adiţionale pentru încasarea/evidenţa 

contribuţiilor beneficiarilor. 
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III.2.2 ACORDAREA ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT PERSOANELOR 

JURIDICE 

 

Un alt aspect ce ţine de cercul de subiecţi ce ar putea beneficia de asistenţă juridică 

garantată de stat este acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat 

persoanelor juridice. Oficiile Teritoriale ale CNAJGS au avut solicitări în acest sens.  
 

Cum credeţi, ar fi oportun de a oferi AJGS şi persoanelor juridice (ex. ONG, organizaţii de caritate 

etc.)? 

avocaţi 

    

66%

18%

16%

a) nu

b) da

c) da, doar în anumite

situaţii

 
 

În opinia a 66 % dintre avocaţii respondenţi la chestionar, nu este oportun de a 

acorda asistenţă juridică calificată garantată de stat persoanelor juridice, 18 % 

pledând pentru includerea lor în lista de beneficiari, iar 16 % - doar în anumite 

situaţii.  

 

Cei care au fost împotriva includerii persoanelor juridice în lista de potenţiali 

beneficiari ai asistenţei juridice calificate garantate de stat au invocat: „asemenea 

persoane juridice dispun de persoane competente să le acorde asistenţă juridică în caz 

de necesitate; prea multe cheltuieli nejustificate din contul statului; sunt capabili 

singuri să achite serviciul/dispun de resurse financiare /au profit/ sunt pasibili de 

plată; ei ar trebui să aibă jurist sau contract cu un avocat; AJGS este oferită nemijlocit 

persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a achita, total sau 

parţial, serviciile juridice de care au nevoie şi la care au dreptul conform legislaţiei 

naţionale, costul acestor servicii fiind acoperit din contul mijloacelor financiare 

destinate AJGS (bugetare şi extrabugetare), pe când una din condiţiile existenţei unei 

persoane juridice este patrimoniul de care să dispună aceasta, astfel oferirea AJGS 

persoanelor juridice ar fi în contradictoriu cu scopul creării sistemului; dispun de 

resurse proprii; au jurist, au surse financiare; au surse proprii; sunt capabili să achite 

singuri; sunt multe familii vulnerabile; urmează a avea susţinere calificată în contract; 

au activităţi, au venit; nu există motive; sistemul e pentru persoane vulnerabile; ar 

abuza de acest drept şi vor suprasolicita avocaţii; pentru acestea este prevăzuta 
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modalitatea de reprezentare în CPC şi deoarece aceasta atrage implicarea resurselor 

bugetului de stat pentru mediul de afacere privat; etc.” 

 

De cealaltă parte, cei care au susţinut includerea persoanelor juridice în lista de 

potenţiali beneficiari ai asistenţei juridice calificate garantate de stat au invocat: 

„sunt persoane juridice care nu au venituri şi care necesită asistenţă juridică care ar 

putea îmbunătăţi situaţia financiară; când situaţia materială este precară; ele de fapt nu 

realizează venituri fapt pentru care ar fi în situaţia că ar cădea perfect sub incidenţa 

regulilor stabilite de CNAJGS şi totodată chiar şi persoanele juridice întimpină 

dificultăţi de ordin juridic precum şi persoana fizică; doar în cazurile când aceste 

organizaţii s-ar confrunta cu probleme de reprezentare în instanţa de fond a propriilor 

beneficiari pe care în virtutea noilor reglementări aceste organizaţii nu i-ar putea 

reprezenta în judecată; aceste organizaţii la fel promovează cel mai deseori interesele 

persoanei şi apărarea drepturilor omului, anume în această latură activitatea avocaţilor 

şi cea a organizaţiilor se suprapune; sunt subiecţi ai actului de justiţie; pentru ONG-

uri şi organizaţii de caritate sunt de acord, acestea activând în scopuri social utile, 

nu desfăşoară activitate cu scop lucrativ; multe ONG-uri ce protejează drepturile 

persoanelor vulnerabile sau ce activează în scopuri nobile, nu au posibilitatea de 

reprezentare calitativă; etc.”.  

 

Avocaţii care au opinat pentru includerea persoanelor juridice în lista de potenţiali 

beneficiari ai asistenţei juridice calificate garantate de stat cu anumite condiţii au 

menţionat: „când este vorba despre un anumit cerc de persoane: persoane hipoacuzice, 

orbi, deoarece, ei posedă şi un bagaj de cunoştinţe specific acestui cerc; organizaţiilor 

de invalizi, veterani; în situaţii de falimentare, la primul 1-2 ani de activitate; primării 

fără resurse; când nu au servicii juridice (jurist-consultant); utilitate publică; la 

acordarea unor granturi; atunci când există necesitate intervenirii avocaţilor în vederea 

soluţionării unor probleme ale beneficiarilor ONG, organizaţiilor de caritate, care ar 

putea fi efectuate doar prin asistenta avocaţilor”. 

 

În opinia noastră, luând în calcul necesitatea de utilizare eficientă a resurselor şi de 

protecţie a celor mai vulnerabile pături sociale, de asemenea faptul că persoanele 

juridice non-profit implică asocierea unor membri, considerăm inoportună 

includerea persoanelor juridice în lista de potenţiali beneficiari ai asistenţei juridice 

calificate garantate de stat. 
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III.3 NOI ABORDĂRI PRIVIND PRESTATORII DE SERVICII  DE 

ASISTENŢĂ JURIDICĂ CALIFICATĂ GARANTATĂ DE STAT 

 

 

 

Diversificarea categoriilor de prestatori de servicii de asistenţă juridică calificată ar 

putea contribui la sporirea accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică calificată 

garantată de stat.  

 

 

III.3.1 AVOCAŢII PUBLICI 

 

 
III.3.1.1 EXTINDEREA NUMĂRULUI DE BIROURI DE AVOCAŢI PUBLICI 

 

Conform Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, în localitatea de 

reşedinţă a oficiului teritorial, asistenţa juridică calificată este acordată, de regulă, de 

către avocaţi publici. În caz de necesitate, Consiliul Naţional poate selecta avocaţi 

publici şi pentru alte localităţi
7
. Extinderea numărul de birouri de avocaţi publici, ca 

opţiune, ar putea fi aplicabilă şi pentru raioanele în care nu există un număr suficient 

de avocaţi la cerere care doresc să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat.  
 

Pornind de la experienţa Dvs., credeţi că extinderea numărului de birouri de avocaţi publici ar 

soluţiona problema accesului limitat la servicii juridice în anumite raioane (ex. unde se justifică 

volumul de activitate)? 

avocaţi 

49%

51%

a) da

b) nu

 
 

                                                 
7
 Art. 30, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. 
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Dintre avocaţii la cerere care au completat chestionarul, 49 % consideră că 

extinderea numărului de birouri de avocaţi publici ar soluţiona problema accesului 

limitat la servicii juridice în anumite raioane, 51 % susţinând contrariul.  

 

Cei care sunt convinşi că extinderea numărului de birouri de avocaţi publici ar 

soluţiona problema accesului limitat la servicii juridice în anumite raioane, au 

formulat anumite detalii: „deoarece în acest mod va spori accesul la justiţie a păturilor 

vulnerabile; sunt raioane şi localităţi din Republica Moldova în care persoanele au 

nevoie urgentă de acces la servicii juridice; în fiecare raion şi sector  minim câte 2 

avocaţi publici, care să fie aleşi pentru un mandat de 3-5 ani, să fie aleşi prin rotaţie 

sau alt mod, în aşa fel ca fiecare avocat să aibă ocazia ca în timpul carierei sale să 

devină, măcar pentru un timp limitat, avocat public; prin antrenarea avocaţilor locali; 

în raioane se simte vădit insuficienţa în asistenţa juridică calificată, profesionalismul 

avocaţilor din mun. Chişinău este simţitor mai înalt, din aceste considerente cetăţenii 

recurg la asistenţă juridică a avocaţilor din mun. Chişinău; în multe localităţi cetăţenii 

nu au acces la serviciile avocaţilor publici, iar deplasarea acestora în localităţile unde 

sunt avocaţi publici este problematică; în toate raioanele e de dorit; după numărul de 

populaţie; mărirea numărului de avocaţi publici; pe lângă curţile de apel; în acele 

raioane unde sunt probleme cu AJGS   / în raioanele cu număr redus de avocaţi; la 

fiecare oficiu numărul de avocaţi publici să fie egal cu numărul raioanelor din 

jurisdicţie, avocatul public preluând în raionul său cele mai complicate cauze; a crea 

un grafic cu zile de primire a cetăţenilor; crearea unui birou de avocaţi comun cu 

parajuriştii din raion pe lângă primarii; crearea biroului asociat  de avocaţi publici, 

acesta incluzând şi parajurişti, în localitatea, unde îşi are sediul  Oficiul Teritorial şi 

câte un avocat public în centrele raionale din raza de activitate al Oficiului Teritorial; 

prin deschiderea filialelor birourilor activitatea cărora ar fi monitorizata şi 

supravegheată de centru etc.” 

 

Avocaţii care nu consideră că extinderea numărului de birouri de avocaţi publici ar 

soluţiona problema accesului limitat la servicii juridice în anumite raioane, au 

argumentat prin următoarele: „sunt destule birouri de avocaţi publici; nu le avem nici 

în municipii, în Bălţi e doar un avocat public, necunoscut de nimeni; este suficient OT 

şi un avocat public; nu este necesar; este prea degrabă; avocaţii şi aşa nu au de lucru 

în raioane; avocaţii la cerere acordă asistenta juridica; avem suficienţi avocaţi; sunt 

multe birouri de avocaţi; acest fapt implică cheltuieli mari, care vor da în final 

rezultate mici, sunt de părerea că birourile de avocaţi publici ar putea fi înlocuite cu 

parajuriştii locali atunci când este vorba de probleme juridice extrajudiciare iar dacă 

este vorba de un caz ce implică asistenţă juridică calificată atunci persoana ar trebui să 

meargă OT de AJGS; consider ca la moment în cadrul CNAJGS sunt suficienţi 

avocaţi, care acorda asistenta juridică garantată de stat, doar ar trebui să se efectueze 

lucrul mai eficient; lumea şi aşa are acces deplin la aceste servicii având categoria 

necesară conform regulamentului; din experienţă cunosc că numărul de avocaţi este 
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suficient solicitărilor şi în general proporţional cu cei care necesită asistenţă juridică; 

este sistemul acordării asistenţei juridice garantate de stat de către avocaţii la cerere, 

care asigură acordarea asistenţei juridice necesare; sunt avocaţi care acordă asistenţă; 

avocaţii la cerere se isprăvesc cu aceste sarcini şi acordă asistenţă juridică pe mai 

multe cauze; procedura de acordare a asistenţei de către avocatul public implică unele 

proceduri stabilite pentru beneficiari; sistemul funcţionează bine, de a oferi mai multe 

posibilităţi şi oportunităţi avocaţilor din teritoriu de a organiza periodic ieşirea 

avocaţilor din Chişinău in teritoriu pentru consultarea cetăţenilor, schimb de 

experienţă; etc.” 

 

În opinia noastră, numărul actual al avocaţilor publici urmează a fi extins, aşa încât 

practicile actuale din sistemul de asistenţă juridică garantată de stat să corespundă 

exigenţelor Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. În acest sens, pe 

lângă Oficiile Teritoriale Bender (Căuşeni), Cahul şi Comrat ar urma să activeze 

câte doi avocaţi publici, pe lângă Oficiul Teritorial Bălţi – 4 avocaţi publici şi pe 

lângă Oficiul Teritorial Chişinău – 10 avocaţi publici (numărul de beneficiari ai 

acestor oficii teritoriale permite alocarea unui volum suficient de cauze). Avocaţii 

publici ar urma să acorde asistenţă juridică calificată (în volumul determinat de 

către CNAJGS), dar şi consultanţă parajuriştilor din circumscripţia de activitatea a 

oficiului teritorial respectiv.  

 

În virtutea principiului continuităţii asistenţei juridice garantate de stat acordate şi 

prezumţiei de calificare profesională a fiecărui avocat licenţiat, nu este oportună 

preluarea de către avocaţii publici doar a celor mai complexe cauze sau a cauzelor 

ce sunt examinate de către Curţile de Apel. Nu pare a fi justificată opţiunea de a 

aloca unităţi de avocat public în localităţile unde nu există avocaţi la cerere sau 

numărul acestora este limitat, or avocaţi licenţiaţi sunt în toate raioanele (deşi în 

unele raioane insuficient), iar refuzul de cooperare cu sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat urmează a fi depăşit prin alte instrumente, în special convingerea 

avocaţilor privaţi.  

 

Astfel, sporirea numărului de avocaţi publici ar contribui mai mult la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă juridică calificată garantată de stat 

(datorită competiţiei dintre prestatorii de servicii) decât la îmbunătăţirea accesibilităţii 

serviciilor de asistenţă juridică garantată de stat. 
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III.3.2 AVOCAŢII LA CERERE 

 

 
III.3.2.1 LISTE DE AVOCAŢI SPECIALIZAŢI 

 

Conform datelor statistice, cel mai mare volum de asistenţă juridică calificată 

garantată de stat este acordată de către avocaţii la cerere.  

 

În vederea îmbunătăţirii calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat, s-a 

decis a recurge la specializarea în anumite domenii a avocaţilor la cerere / formarea de 

liste de avocaţi specializaţi în anumite domenii.  
 

CNAJGS a aprobat trei liste de avocaţi specializaţi care acordă AJGS (1 - cauze cu implicarea 

copiilor; 2 - cauze privind solicitanţii de azil, refugiaţi, beneficiarii de protecţie umanitară, apatrizi şi 3 – cauze 

cu implicarea persoanelor cu dizabilităţi mentale). În opinia Dvs., contribuie această specializare la 

îmbunătăţirea calităţii AJGS? 

avocaţi 

   

60%
15%

25%

a) da

b) parţial

c) nu

 
 

În opinia a 60 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar, specializarea 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice garantate de stat, 25 % au 

susţinut că specializarea nu contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice 

acordate şi 15 % - parţial. 

 

Avocaţii care au afirmat că specializarea contribuie la îmbunătăţirea calităţii au adus 

următoarele argumente: „creste profesionalismul avocatului şi calitatea serviciului; 

asigură o asistenţă juridică mult mai profesionistă; lărgeşte sfera de activitate a 

avocaţilor; este mai calitativă; este mai eficient; deoarece şi avocatul are particularităţi 

psihice şi intelectuale care pe lângă beneficierea de instruiri specializate - îl predispun 

pentru o implicare mai deosebită în anumite domenii şi mai puţin în altele; pe aceste 

cauze participă avocaţi deja pregătiţi sau chiar specializaţi pe astfel de cazuri; sporeşte 

calitatea prestaţiei avocaţilor specializaţi, cu o oarecare rezervă, ca la o anumită 

perioadă de timp să se efectueze o rotaţie prin care şi alţi avocaţi să fie iniţiaţi în 
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aceste domenii; specializarea într-un domeniu ridică calitatea serviciilor; permite 

avocatului de a practica un domeniu mai profund; sunt nişte cauze specifice; aceşti 

avocaţi vor dispune de o specializare concretă care îi va impune să se 

autoperfecţioneze condiţionat de faptul că vor fi solicitaţi cu o frecvenţă constantă în 

asemenea categorii de cauze;  se cunoaşte mai mult despre specificul acestui 

domeniu; au mai multă experienţă; e mai îngust şi avocatul devine specialist în 

domeniul de activitate/ cunoaşte mai bine cadrul normativ respectiv şi experienţă mai 

multă pe astfel de cauze; avocaţii sunt instruiţi, prin ce creşte calitatea; se pune accent 

mai deosebit pe cauzele în care avocaţii s-au specializat; stabilind metode şi tactici 

specifice de asistenţă pe aceste cazuri, avocaţii au posibilitatea în termen cât mai scurt 

să se familiarizeze doar cu noutăţile şi să acorde asistenţă calificată mai operativă; se 

formează un grup de avocaţi specialişti în domeniu, care cunosc toate problemele care 

pot apărea şi respectiv se acordă o asistenţă juridică mai calitativă; mai detaliat ar fi 

scoase la iveală toate neajunsurile şi căutate metodele specifice a asistentei juridice 

referitoare la aceste categorii de persoane; dar cu condiţia creării cursurilor de 

instruire în domeniu a avocaţilor specializaţi şi cu condiţia atestării acestor avocaţi; 

deoarece avocaţii din aceste liste acordă mai mult timp, instruirilor autoinstruirilor în 

domeniul în care sunt specializaţi, au o prestaţie mai bună, deoarece participă cu 

precădere pe acest tip de dosare; etc.” 

 

Avocaţii care consideră că specializarea nu contribuie la îmbunătăţirea calităţii 

asistenţei juridice calificate garantate de stat, au invocat: „personal, cu toate că nu 

sunt inclusă in listă am participat la apărarea drepturilor minorilor alături de alţi 

avocaţi ce sunt incluşi în listă, iar munca depusă de avocaţii care nu eram incluşi în 

listă, a fost mult mai superioară ca a celor din liste; такая специализация 

нецелесообразна, поскольку адвокаты специализируются не по категориям 

населения, а по отраслям права; şi alţi avocaţi ar putea acorda asistenţă juridică la 

acelaşi nivel; va duce la încărcătură neechitabilă a unor avocaţi; persoanele cu 

dizabilităţi mentale au probleme diferite, de ce cineva trebuie să ducă crucea  aceasta 

întotdeauna, dar alţii să lucreze cu sănătoşi; nu se respectă principiul egalităţii; un 

avocat trebuie sa ştie totul si sa nu sa se limiteze doar la o specializare; toţi avocaţii au 

licenţă; un avocat profesionalist este dispus să participe pe cauze de orice gen, 

inclusiv orice pătură socială; trebuie de acordat asistenţă la toate categoriile; ar trebui 

ca toţi avocaţii să fie competenţă să activeze în diferite condiţii; specializarea doar 

într-un anumit domeniu limitează cunoştinţele avocatului; domeniile nu sunt chiar atât 

de speciale”. 
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Care ar fi alte domenii de specializare (liste) a avocaţilor care acordă AJGS?  

avocaţi, mai multe opţiuni 

62%

41% 41%

18%

28%

12%

43%
41%
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infracţiunii

b) cauze de tortură şi alte rele
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c) drepturile consumatorului

d) drepturile pacientului/erori

medicale 

e) cauze complexe juridic şi

procesual

f) cauze de litigare strategică şi

/sau interes public

g) reprezentare în faţa CtEDO

e) drepturile deţinuţilor

f) alte cauze

 

62 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar consideră că alte domenii 

de specializare ar fi reprezentarea victimelor infracţiunii; 43 % - reprezentarea la 

CtEDO; 41 % - cauze de tortură şi alte rele tratamente; 41 % - drepturile 

consumatorului; 41 % - drepturile deţinuţilor; 28 % - cauze complexe juridic şi 

procesual; 18 % - drepturile pacientului/erori medicale; 12 % - cauze de litigare 

strategică şi/sau interes public. 

 

În opinia noastră, formarea/ţinerea listelor de avocaţi specializaţi în anumite 

domenii contribuie la îmbunătăţirea calităţii asistenţei juridice calificate garantate 

de stat. Listele /domeniile actuale (cauze cu implicarea copiilor; cauze privind 

solicitanţii de azil, refugiaţi, beneficiarii de protecţie umanitară, apatrizi; cauze cu 

implicarea persoanelor cu dizabilităţi mentale) trebuie menţinute şi instituite noi 

liste de avocaţi specializaţi (reprezentarea victimelor infracţiunii; cauze de tortură 

şi alte rele tratamente şi drepturile deţinuţilor; eventual drepturile consumatorului). 

Este important, însă, ca includerea (cât şi excluderea) în listele de avocaţi specializaţi 

să se facă la solicitarea avocatului, aşa încât avocaţii să aibă posibilitatea să îşi 

sporească calificarea în domeniul de specializare, dar şi să menţină calificarea în alte 

domenii (dacă doreşte). De asemenea, urmează a asigura că un avocat poate fi inclus 

doar într-o listă de avocaţi specializaţi în anumită perioadă. Aşa cum este şi evident, 

urmează a asigura avocaţii specializaţi cu materiale metodologice şi recomandări de 

specialitate şi asigurarea instruirii profesionale continue a acestora. 
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III.3.2.2 NUMĂR LIMITĂ DE AVOCAŢI PENTRU FIECARE RAION 

 

O altă modalitate de a îmbunătăţi calitatea asistenţei juridice garantate de stat ar fi 

sporirea competiţiei între avocaţi. Aceasta poate fi efectuată şi printr-o selectare mai 

riguroasă a avocaţilor admişi în sistemul de asistenţă juridică garantată de stat. 

Selectarea mai riguroasă poate avea loc atât prin stabilirea unor criterii clare şi 

exigente de admitere în sistem, cât şi prin stabilirea unui număr limită de avocaţi care 

ar acorda asistenţă juridică calificată garantată de stat în anumit sector / raion. 
 

Credeţi că ar fi oportun de a stabili un număr limită de avocaţi pentru fiecare raion care să 

acorde AJGS? 

avocaţi 

31%

69%

a) da

b) nu

 
 

69 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu consideră a fi oportun de 

a stabili un număr limită de avocaţi care să acorde asistenţă juridică garantată de stat 

în anumit raion raion, corespunzător 31 % consideră oportun. 

 

Avocaţii care consideră că ar fi oportun de a stabili un număr limită de avocaţi care să 

acorde asistenţă juridică garantată de stat în anumit raion au menţionat: „sporirea 

calităţii serviciilor; monitorizare şi calitate; avocaţii vor avea mai multe dosare şi vor 

fi mai cointeresaţi; volumul de lucru; economia resurselor financiare alocate de stat; 

ar exclude numărul extrem de mare sau de mic care există la moment, iar în viitorul 

apropiat viitorii avocaţi din sistemul AJGS de la bun început să fie repartizaţi în acele 

localităţi unde se înregistrează o necesitate acută de avocaţi; numărul de populaţie din 

raionul dat; calitatea şi eficienţa serviciilor juridice prestate de către avocat; raportând 

numărul de avocaţi la numărul populaţiei din anumit raion; densitatea populaţiei; 

ţinând cont de numărul de locuitori; stimularea autoperfecţionării avocaţilor din 

sistemul AJGS; excluderea celor ce nu fac fata şi ridicarea calităţii şi nivelului AJGS; 

este un număr mare de avocaţi care acordă asistenţă juridică garantată de stat şi 

monitorizarea tuturor este imposibilă; contribuind la creşterea competiţiei între 
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avocaţi, indirect contribui la îmbunătăţirea calităţii, atunci când locurile sunt limitate 

sârguinţa este mai mare; etc.” 

 

Totodată, avocaţii care nu consideră oportună o asemenea măsură administrativă au 

adus următoarele argumente: „nu am auzit ca să fie careva probleme cu numărul de 

avocaţi; nu cred că sunt prea mulţi care într-adevăr depun efortul; aceasta ar stagna 

auto-stimularea fiecărui avocat care acordă AJGS; numărul mare de avocaţi creează o 

concurenta benefică ce duce la îmbunătăţirea serviciilor acordate; accesul la justiţie 

trebuie să fie nelimitat; toţi avocaţii sunt în drept de a avea experienţă privind 

acordarea asistenţei juridice acordate de stat; trebuie de oferit posibilitatea acordării 

juridice garantate din partea statului la toţi avocaţii ce manifestă dorinţa dată; 

deoarece in raioane dimpotrivă e problema lipsei de avocaţi în mediul rural; deoarece 

sunt situaţii când unii avocaţi nu au dreptul să acorde AJGS unei persoane concrete 

(fiind soţ, soţie, altă rudă a OUP, a procurorului, judecătorului şi atunci se blochează 

situaţia, dar mai ales în raioane sunt şi puţini avocaţi care colaborează cu AJGS ca să 

mai fie şi limitaţi); suntem mulţi; deoarece şi aşa puţin avocaţi sunt  în unele raioane; 

la ce ar duce asta, doar se plăteşte o persoană concretă, ci se plăteşte serviciul 

îndeplinit (acţiuni realizate); limităm accesul beneficiarului şi ar fi o politică a 

Oficiilor Teritoriale contra avocatului şi deci a aceluiaşi beneficiar; deoarece dacă nu 

se vor angaja pe bază de  concurs s-ar interpreta ca discriminare; aceşti avocaţi ar  

putea fi suprasolicitaţi şi  se poate diminua calitatea AJ; unii avocaţi preiau 3cazuri în 

lună iar alţii 20 cazuri pe luna şi nu poţi diviza la toţi în egală măsura dosarele AJGS 

din teritoriu deoarece unii refuză din diverse motive ori sunt supraîncărcaţi cu dosare 

prin contract, sunt plecaţi din teritoriu şi uneori peste hotarele ţării; deoarece în cazuri 

diferite pot fi necesar de un număr mai mare de avocaţi în cazul când sunt mai mulţi 

vinoveţi pe aceiaşi faptă sau sunt beneficiari care nu-i convin serviciile acordate de 

apărătorul contract şi poate să schimbe cu altul dar în cazul numărului limitat nu este 

posibil de a satisface cerinţele beneficiarului; nivelul de trai al cetăţeanului scade; nu 

se ştie volumul de lucru; toţi sunt egali; este imprevizibil volumul de lucru; cine 

doreşte lucrează; principiul concurenţei nu-i bun; toţi avocaţii sunt egali / toţi avocaţii 

au dreptul să acorde ajgs; va creste concurenta, iar cei care sunt mai indiferenţi 

urmează a fi excluşi; deoarece va scădea nivelul de disponibilitate; etc.” 

 

Argumentele de mai sus, în mare parte, iau în calcul interesele avocaţilor şi mai puţin 

ale beneficiarilor sistemului de asistenţă juridică garantată de stat. În opinia noastră nu 

urmează a fi reţinut argumentul precum că toţi avocaţii au dreptul de a acorda 

asistenţă juridică garantată de stat, or sistemul de asistenţă juridică garantată de stat 

este destinat pentru persoanele ce nu pot plăti serviciile juridice şi nu pentru avocaţii 

care nu au cui acorda servicii juridice contra plată. Astfel, pe de o parte, reducerea / 

plafonarea numărului de avocaţi ar permite cu adevărat de a spori competiţia între 

avocaţi, dar şi o monitorizare mai bună a unui număr mai mic de avocaţi. Totodată, 

reducerea numărului de avocaţi ar exclude anumită parte de avocaţi din sistemul 
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de asistenţă juridică garantată de stat şi respectiv de la toate facilităţile pe care le 

oferă sistemul de asistenţă juridică garantată de stat (inclusiv instruirea continuă). 

Luând în calcul alte instrumente de a asigura calitatea asistenţei juridice garantate de 

stat (monitorizarea calităţii asistenţei şi excluderea avocaţilor care nu întrunesc 

condiţiile), de asemenea necesitatea de a contribui la dezvoltarea şi 

profesionalizarea avocaţilor în Republica Moldova, nu considerăm oportună la 

moment o asemenea măsură administrativă. Competiţia între avocaţi urmează a fi 

dezvoltată în mod special prin măsurile de stimulare a avocaţilor.  
 

 

 

III.3.2.3 OBLIGAŢIA DE A ACORDA ANUAL GRATUIT UN ANUMIT NUMĂR DE ORE 

DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 

 

În cadrul discuţiilor referitor la sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, s-a 

invocat că ar fi bine ca fiecare avocat să ofere anumit număr de ore de asistenţă 

juridică garantată de stat, în mod gratuit. De fapt, aceasta ar fi abordarea pentru 

sistemele care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru a achita serviciile 

avocaţilor. Totodată, acordarea asistenţei juridice pro bono implică anumite riscuri, 

inclusiv o diligenţă modestă, or deseori avocaţii percep asemenea situaţii nu ca pe un 

serviciu, ci mai mult ca pe un ajutor (a cărui limite îl stabileşte însăşi avocatul).  
 

Cum credeţi, din punct de vedere a sporirii accesibilităţii serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a 

stabili tuturor avocaţilor obligaţia de a acorda anual gratuit un anumit număr de ore de 

AJGS? 

avocaţi 

23%

77%

a) da

b) nu

 
 

Fiind întrebaţi referitor la o aşa abordare, majoritatea avocaţilor (77 %), aşa cum era 

de aşteptat, au opinat împotriva stabilirii obligaţiei avocaţilor de a acorda anual 

anumit număr de ore de asistenţă juridică garantată de stat gratuit, 23 % pledând 

pentru.  
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Drept argumente împotriva stabilirii unei asemenea obligaţiuni au fost aduse: 

„deoarece munca forţată este interzisă; se încalcă independenţa profesiei; noi şi aşa 

suntem remuneraţi prea puţin, pentru munca ce o facem/ tarifele şi aşa sunt mizere; se 

pot lua in calcul acţiunile pentru care se achită  50 %; va duce la lichidarea CNAJGS 

ca institut de asigurare a AJGS, munca gratuită imperativă este încălcarea flagrantă a 

Constituţiei, dreptul la muncă, DUDO; activarea în sistemul AJGS după părerea mea 

ar trebui să fie benevolă; şi aşa se oferă consultaţii gratuite; sunt avocaţi care doresc 

sa acorde asistenta gratuită şi sunt la număr suficient; sunt destui avocaţi care acordă 

asistenţă garantată de stat; trebuie să fie poziţia benevolă a avocatului de a acorda 

servicii de genul dat; avocaţii mai lucrează pe dosarele private, şi posibil să nu acorde 

calitativ asistenţă din cauza timpului ocupat de dosarele pe contract; nu am ajuns la 

acel nivel prin care statul să oblige avocaţii să acorde gratuit număr de ore gratuit, în 

condiţiile în care nu le oferă nimic la nivel de garanţii şi compensaţii sociale / 

asigurare medicale, concedii de boala plătite, concedii  şi indemnizaţii de maternitate 

plătite, pensie decentă; avocaţii publici trebuie să aibă asemenea obligaţiuni; fiecare 

avocat este legat juridic prin contract de Oficiile Teritoriale şi este obligat să acorde 

asistenţă de calitate care însă nu este remunerată proporţional lucrului prestat, cum 

putem vorbi atunci de ,,anumite ore gratuite,,; statul nu este în drept să mă oblige să 

fac ceva neprevăzut de lege şi chiar dacă ar fi emisă o astfel de normă juridică aceasta 

cu certitudine nu ar trece controlul constituţionalităţii, accesibilitatea nu poate merge 

până la abuz; activarea în sistemul AJGS după părerea mea ar trebui să fie benevolă; 

ar fi suprasolicitarea serviciilor avocaţilor ce nu ar asigura eficienţa serviciilor 

acordate; sunt avocaţi care nu doresc sau nu au nevoie de ore suplimentare astfel nu-i 

putem obliga, este un drept al lor care trebuie respectat; există avocaţi publici care 

sunt remuneraţi bine; nu se poate programa pe viitor necesitatea AJGS”.  

 

Alteori, au fost invocate clar anumite riscuri: „serviciile fără plată nu ar fi eficiente; 

nu consider că trebuie obligaţi, trebuie de recomandat; calitatea serviciului ar fi mai 

slaba/nu va fi calitativă; acest fapt va implica ca unii avocaţi forţat să participe în 

anumite dosare impuse de AJGS contrar liberei lor alegeri cea ce va duce în final la 

indiferenţa apărătorilor faţă de rezultatul final al procesului judiciar în care este 

implicat un beneficiar de asistenta juridică garantată de stat; fiecare avocat trebuie să 

fie remunerat pentru lucrul său, ţinând cont de faptul că nu suntem salarizaţi şi din 

cauză că avem numeroase cheltuieli care trebuie acoperite (arendă, birotică, biblioteca 

personală, etc.); consider că obligarea avocaţilor ar duce la vicierea actului de 

apărare şi transformarea acestuia în unul formal; deoarece va fi ineficient şi a 

lehamite lucrul impus forţat; filantropia este benevolă şi trebuie să fie implantată în 

suflet; fără motivare nu va fi calitate şi e riscul beneficiarului să beneficieze de o 

asistenta necalitativa, pentru ca ulterior un alt avocat sa corecteze situaţia”. 
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Cei care au pledat pentru ca avocaţii să fie obligaţi să acorde gratuit anumit număr de 

ore anual de asistenţă juridică garantată de stat au specificat: „10 ore sau o anumită 

cauză; în teritoriu în scopul consultării cetăţenilor; ar beneficia de monitorizare de la 

3 la 6 luni; indicarea orelor în rapoarte; cazul în care nu sunt avocaţi suficienţi care 

acordă AJGS; fiecare avocat prin lege să fie obligat să acorde AJGS la X beneficiari 

pe an sau fiecare avocat în primii 3 sau 5 ani de activitate prin lege să fie obligat să 

acorde AJGS; în unele cazuri când sunt mai mulţi beneficiari dar avocaţi care acordă 

asistenţă sunt numai 2 sau 3”. Unii avocaţi văd o asemenea obligaţie cu o 

contraprestaţie: „în cazul în care am fi scutiţi de achitarea fondului social, a poliţei 

medicale şi cotizaţiilor anuale; dacă acordarea acestui număr de ore ar fi însoţită de 

careva avantaje de care s-ar bucura avocatul; să-şi ridice nivelul profesional; cu 

condiţia măririi nivelului de remunerare aş fi de acord să acord un număr de ore de 

AJGS gratuită”.  

 

În opinia noastră, stabilirea obligaţiei avocaţilor de a acorda anual gratuit anumit 

număr de ore de asistenţă juridică garantată de stat este inoportună deoarece 

lăsarea la latitudinea avocaţilor a nivelului calităţii asistenţei juridice pro bono este 

riscantă şi poate duce la servicii juridice necalitative cu efectele corespunzătoare. 

Totodată, a duce o evidenţă a serviciilor juridice pro bono şi a efectua monitorizarea 

calităţii serviciilor juridice pro bono implică anumite obligaţii de raportare din partea 

avocaţilor, care se pare că nu sunt pregătiţi pentru aceasta.  

 

 

 
III.3.2.4 DREPTUL BENEFICIARULUI DE A ALEGE AVOCATUL 

 

O abordare ce ar putea duce la sporirea încrederii beneficiarului în avocat şi viceversa, 

respectiv a nivelului de satisfacţie a beneficiarului privind calitatea serviciilor 

juridice, este alegerea avocatului de către beneficiar. În acest sens, la moment 

există anumite elemente sporadice de prevederi legale, fiind specificat dreptul 

coordonatorului OT de a lua în calcul solicitarea beneficiarului, dar nu este specificat 

expres un asemenea drept al beneficiarului. 

 
Cum credeţi, ar fi oportun de asigurat beneficiarului dreptul de a alege avocatul care acordă 

AJGS (ţinând cont de riscurile pe care le implică o asemenea abordare, ex. unii avocaţi ar fi 

suprasolicitaţi)? 
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40%

60%

a) da

b) nu

  
 

Avocaţii au fost întrebaţi referitor la acest aspect şi 40 % dintre respondenţii la 

chestionar au indicat oportunitatea unei asemenea abordări, pe când 60 % şi-au 

manifestat dezacordul.  

 

Avocaţii care au pledat pentru au susţinut că: „aici şi avocatul ar fi mai interesat; doar 

atunci când avocatul a mai lucrat cu acest beneficiar şi este de acord; cel mai bune să 

îi dăm voie să aleagă dintre cei specializaţi; atunci când reprezintă beneficiarul pe un 

alt dosar; beneficiarul ar trebui să indice expres motivul de ce acest avocat; dacă 

beneficiarul a mai beneficiat de asistenţă juridică garantată de stat şi e mulţămit deci 

poate cere acelaşi avocat; dacă beneficiarul sau rudele acestuia a mai lucrat cu acest 

avocat dar trebuie întrebat şi avocatul; dacă se cunosc personal; trebuie de calculat 

voinţa beneficiarului, voinţa avocatului şi nu mai mult de 3 dosare pentru 6 luni; doar 

după o întâlnire a avocatului cu beneficiarul; nu pentru toate tipurile de asistenţă; de 

fiecare dată trebuie de verificat dacă avocatul nu e supraîncărcat; avocatul să poată 

refuza oricând acest beneficiar; experienţa anterioară a avocatului cu acest om; să i se 

prezinte beneficiarului lista tuturor avocaţilor etc.”.  

 

Dintre cei care au fost împotrivă au opinat: „avocatul acordat de stat nu trebuie 

confundat cu cel ales; dacă doreşte să aleagă avocatul să încheie contract; pentru 

alegere poate să încheie contract; ar fi nedrept; toţi avocaţii sunt profesionişti; unii ar 

fi supraîncărcaţi; prea multe drepturi au beneficiarii; nu ar fi o repartizare echitabilă a 

volumului de lucru; unii avocaţi ar putea frauda şi abuza modalitatea dată; unii ar 

putea sugera să solicite acest avocat şi concomitent să încheie contract cu clientul; 

trebuie să persiste principiul egalităţii avocaţilor; la moment şi aşa unii au dosare 

peste dosare iar alţii nu prea au; dacă aveţi soft daţi toate dosarele unei persoane la 

acelaşi avocat; pentru egalitate dintre avocaţi ar fi echitabil aleatoriu; nu ar fi efect 

deoarece nu cunosc personal avocatul şi numai ar tergiversa procesul; beneficiarii ar fi 

capricioşi şi mereu ar solicita modificarea avocatului; unii avocaţi mai ales foşti 

procurori ar fi sugeraţi mai des de ofiţerii de urmărire penală; sunt două riscuri mari – 
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beneficiarii vor fi influenţaţi din start şi unii avocaţi vor fi mai domoli ca să fie 

recomandaţi; nu va alege omul avocatul dar ofiţerul de urmărire, procurorul sau 

judecătorul; noi vrem ca toţi să fie calificaţi şi nu doar unii; oficiile teritoriale ar putea 

să se acopere cu alegerea beneficiarilor; toţi au pregătire bună dar nu toţi fac 

publicitate; ar fi o discriminare a avocaţilor; statul acordă şi garantează apărarea şi nu 

anumită persoană; statul garantează calitatea tuturor specialiştilor; dacă de mai lucrat 

puteţi încredinţa oficiilor teritoriale să urmeze mai mult solicitarea unor beneficiari 

dar nu totdeauna să aleagă, doar atunci când cer şi argumentează că au lucrat cu 

anumit avocat etc.”  

 

În cazurile penale o asemenea abordare poate fi contraproductivă, or ofiţerii de 

urmărire penală ar putea să sugereze beneficiarului de asistenţă juridică garantată de 

stat un anumit avocat. Astfel, se recomandă CNAJGS de a testa modelul de alegere a 

avocatului în cauzele non – penale de către beneficiar. Această pilotare ar putea fi 

iniţiată în unul dintre Oficiile Teritoriale ale CNAJGS mai mici, pentru ca după un 

an de testare să fie evaluate rezultatele şi în funcţie de concluzie să se întreprindă 

măsurile necesare.  
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III.3.3 NOI CATEGORII DE PRESTATORI DE SERVICII  

 

 
III.3.3.1 AVOCAŢII STAGIARI 

 

Uneori, s-a menţionat că, în raioanele unde nu există un număr suficient de avocaţi 

(care acordă asistenţă juridică garantată de stat), asistenţa juridică calificată garantată 

de stat ar putea fi acordată de către avocaţii stagiari.  

 
În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat avocaţii stagiari (în limitele competenţei legale)? 

avocaţi 

62%
11%

27%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
 

62 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu cred că ar fi oportună 

admiterea avocaţilor stagiari să acorde asistenţă juridică calificată garantată de 

stat, 27 % - doar în anumite cauze şi 11 % - în toate cauzele.  

 

Avocaţii au precizat cazurile în care avocaţii stagiari ar putea, în opinia lor, să acorde 

asistenţă juridică calificată garantată de stat: „consultaţie pe cauze civile; în cauzele în 

care sunt delegaţi şi parajuriştii, doar consultaţii, întocmire acte procesuale, cereri, 

adresări; cauze civile; contravenţionale; cazurile administrative şi infracţiuni uşoare; 

de o complexitate redusă şi medie pe dosare civile; drepturile omului, drept 

administrativ, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale, metode 

alternative de soluţionare a conflictelor, contravenţii; mai simple; contravenţionale şi 

civile; cauze civile din domeniul protecţiei sociale, dreptul locativ, dreptul familiei, 

actele de stare civila; civile; de complexitate minoră; toate cauzele cu excepţia 

cauzelor penale nu şi contravenţionale; în cazurile civile ordinare fără a fi de o 

complexitate mai mare; cauze civile (litigii de muncă, litigii familiare) de 

complexitate medie, sau mică”.  
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Se pare că şi parajuriştii vin întru susţinerea includerii avocaţilor stagiari în lista 

subiecţilor admişi să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat, 32 % 

răspunzând afirmativ pentru toate cazurile, 64 % - în anumite cazuri şi doar 4 % au 

răspuns nu.  

 
În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat avocaţii stagiari (în limitele competenţei legale)? 

parajurişti 

4%

32%

64%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
 

Luând în calcul numărul redus de solicitări de acordare a asistenţei juridice calificate 

garantate de stat în cauze non-penale, numărul de avocaţi licenţiaţi ce cooperează cu 

sistemul de asistenţă juridică garantată de stat, mecanismele de asigurare a calităţii 

asistenţei juridice acordate de către avocaţii stagiari, se pare că ar fi oportun de a 

implica avocaţii stagiari pentru acordarea asistenţei juridice primare garantate de 

stat şi asistenţei juridice calificate garantate de stat sub forma reprezentării în 

organele administraţiei publice. Aceasta ar permite avocaţilor stagiari să exerseze 

cunoştinţele teoretice şi să obţină anumite abilităţi practice, fără a supune unui risc 

major interesele beneficiarilor de asistenţă juridică garantată de stat. În acest sens, 

CNAJGS ar urma să identifice posibilitatea de pilotare / testare a unui asemenea 

model în 2-3 raioane şi ulterior, în funcţie de rezultate, să ia o decizie referitor la 

aplicabilitatea la nivel naţional. 

 

 

III.3.3.2 CLINICILE JURIDICE 

 

Conform Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, asociaţiile obşteşti sunt 

în drept să acorde asistenţă juridică calificată, cu excepţia reprezentării în cadrul 

procesului penal şi contravenţional. Prin intermediul oficiilor teritoriale, Consiliul 

Naţional poate încheia contracte cu asociaţii obşteşti în vederea acordării asistenţei 
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juridice calificate în condiţiile legii
8
. O categorie de asociaţii obşteşti specializate în 

acordarea serviciilor juridice păturilor vulnerabile sunt clinicile juridice.  

 
În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat Clinicile Juridice (ONG-uri specializate în acordarea asistenţei juridice 

persoanelor defavorizate) 

 avocaţi 

60%

14%

26%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
 

În opinia a 60 % dintre avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

respondenţi la chestionar, nu este oportun de a admite ca subiecţi care acordă 

asistenţă juridică calificată garantată de stat Clinicile Juridice, 14 % susţinând că, 

Clinicile Juridice ar putea fi admise să acorde asistenţă juridică calificată garantată 

de stat în toate cauzele. 26 % dintre avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de 

stat, respondenţi la chestionar au indicat că, Clinicile Juridice ar putea fi admise 

numai în anumite cauze, specificând: „cauze civile; ce ţine de domeniul lor de 

activitate; consultarea juridică şi acordarea de suport în acumularea actelor necesare 

acordării asistentei juridice ulterioare; în cazurile când legea permite pentru 

consultaţii primare; consultaţii, întocmire acte procesuale, cereri, plângeri; dacă au 

jurişti sau avocaţi licenţiaţi în drept ca membri; când reprezentanţii acestor clinici au 

lucrat anterior cu beneficiarii, au căpătat deja încrederea acestor persoane şi le-ar fi 

mai simplu să le apere interesele; drepturile omului, drept administrativ, dreptul 

familiei, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale, metode alternative de soluţionare a 

conflictelor, contravenţii; reprezentare, acordarea serviciilor de consultanţă; doar pe 

cauzele civile si de contencios administrativ; boschetarii, bătrânii singuratici, orfanii; 

azil de boschetari, azil de bătrâni, orfelinate; la nivel de consultaţii primare; altele 

decât penale; cu excepţia cauzelor penale şi contravenţionale; etc.” 

 

Şi parajurişii au fost întrebaţi referitor la oportunitatea admiterii ca subiecţi care 

acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat clinicile juridice. 
                                                 
8
 Art. 35, Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. 
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În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat Clinicile Juridice (ONG-uri specializate în acordarea asistenţei juridice 

persoanelor defavorizate) 

parajurişti 

7%

55%

38%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
 

În opinia a 7 % dintre parajurişti, Clinicile Juridice nu urmează a fi admise ca să 

acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat, 55 % susţinând că, Clinicile 

Juridice pot fi admise să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat în toate 

cauzele. 38 % dintre parajurişti au indicat că, Clinicile Juridice pot fi admise să 

acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat în anumite cauze, specificând: 

„clinicile juridice ar trebui să se ocupe de acordarea asistenţei juridice primare şi nu 

calificate în unele cazuri mai simple cum ar fi cele din domeniul civil; sunt 

competenţi în acordarea asistenţei juridice calificate; este evident, pentru că acolo 

activează jurişti; deoarece ei sunt specializaţi pentru asta; clinicile juridice ar putea 

acorda asistenţă juridică deoarece au o pregătire în domeniu; deoarece orice ajutor 

profesionist este benefic din partea celora care au cunoştinţe şi experienţă; clinicile 

juridice pot acorda asistenţă juridică calificată în anumite cazuri, mai simple, iar în 

cazurile mai complicate totuşi avocaţii trebuie să acorde asistenţă juridică calificată; 

etc.”  

 

Luând în calcul gradul avansat de specializare a clinicilor juridice, numărul redus de 

solicitări de acordare a asistenţei juridice calificate garantate de stat în cauze non-

penale, numărul de avocaţi licenţiaţi ce cooperează cu sistemul de asistenţă juridică 

garantată de stat, mecanismele de asigurare a calităţii asistenţei juridice acordate în 

cadrul clinicilor juridice, ar fi oportun de a implica Clinicile Juridice pentru 

acordarea asistenţei juridice primare garantate de stat şi asistenţei juridice 

calificate garantate de stat sub forma reprezentării în organele administraţiei 

publice. Aceasta ar permite studenţilor să exerseze cunoştinţele teoretice şi să obţină 

anumite abilităţi practice, fără a supune unui risc major interesele beneficiarilor de 
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asistenţă juridică garantată de stat. În acest sens, CNAJGS ar urma să identifice 

posibilitatea de pilotare / testare a unui asemenea model în 2-3 raioane şi ulterior, în 

funcţie de rezultate, să ia o decizie referitor la aplicabilitatea la nivel naţional. 

 

 

III.3.3.3 ASOCIAŢIILE OBŞTEŞTI 

 

Deoarece legea prevede expres că prin intermediul oficiilor teritoriale, Consiliul 

Naţional poate încheia contracte cu asociaţii obşteşti în vederea acordării asistenţei 

juridice calificate, vom reflecta în cele ce urmează anumite detalii privind acordarea 

de către asociaţiile obşteşti a serviciilor juridice.  

 

Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti susţin că serviciile lor sunt adresate către persoane 

social vulnerabile, precum tineri, persoane în etate, copii, femei, persoane fără 

venituri sau cu venituri mici, familii sărace, familii cu mulţi copii, şomeri, persoane 

cu dizabilităţi, victime ale violenţei în familie, victime ale traficului de fiinţe umane, 

persoane care suferă de boli cronice, incurabile, persoane dependente de alcool, 

droguri, substanţe toxice, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, tineri post-

instituţionalizaţi etc.  

 

Aceste date indică că asociaţiile obşteşti au o conexiune bună la grupurile social 

vulnerabile
9
 dar înafară de interdicţiile legale, asociaţiile obşteşti nu totdeauna au 

resursele umane necesare şi capacitatea de a acorda asistenţă juridică calificată. Or, 

asistenţa juridică calificată urmează a fi acordată de către persoane care au cel puţin 

minimum necesar de calificare profesională pentru aşa gen de  servicii.  

 

Din acest punct de vedere, s-a încercat a identifica resursele umane din cadrul 

asociaţiilor obşteşti care ar putea fi implicate în acordarea asistenţei juridice calificate 

garantate de stat. 
 

Activează în cadrul organizaţiei Dvs. persoane cu studii juridice?  
reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti 

                                                 
9
 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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11%

77%

12% a) da, inclusiv avocaţi

a) da, persoane cu studii

juridice superioare şi  persoane

cu studii juridice incomplete

b) nu 

 
 

Astfel, 77 % dintre membrii asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar au indicat 

că în cadrul organizaţiei din care fac parte activează persoane cu studii juridice 

superioare sau persoane cu studii juridice incomplete, 11 % au indicat că în cadrul 

asociaţiei obşteşti activează persoane care deţin licenţa de avocat şi în 12 % de 

cazuri s-a menţionat că nu există persoane care au studii juridice, nici chiar 

incomplete. În acest ultim caz, a apărut întrebarea firească: „Cine acordă asistenţă 

juridică dacă nu se implică persoane cu pregătire în domeniul dreptului”. În cadrul 

interviurilor s-a menţionat că uneori asociaţiile obşteşti apelează la serviciile unor 

persoane din afara organizaţiei, alteori nici nu este nevoie de studii juridice or 

asistenţa asociaţiei obşteşti se limitează la furnizarea de informaţii din surse pregătite 

de specialiştii în domeniul dreptului
10

. 

 
Ce categorii de servicii juridice acordă asociaţia din care faceţi parte? 

reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti 
 

                                                 
10

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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100%

90%

36%

1%

36%

5%

0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% a) informarea populaţiei referitor la drepturile

omului şi legislaţie

b) consultaţii şi explicaţii în probleme juridice

c) întocmire de acte juridice

d) reprezentare a intereselor în raport cu terţe

persoane

e) reprezentare în faţa autorităţilor

administraţiei publice

f) reprezentare în instanţele de judecată

g) negociere în numele beneficiarului

h) alte servicii

 
Sunt cunoscute diferite categorii de servicii juridice şi în cadrul cercetării

11
 s-a stabilit 

care anume servicii juridice sunt acordate de către asociaţiile obşteşti. Toţi membrii 

asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar au indicat că informează populaţia 

referitor la drepturile omului şi legislaţie; 90 % - oferă consultaţii şi explicaţii în 

probleme juridice; 36 % - întocmire de acte juridice; 36 % - reprezentare în faţa 

autorităţilor administraţiei publice; 5 % - reprezentare în instanţele de judecată 1 % - 

reprezentare a intereselor în raport cu terţe persoane.  

 

Asociaţiile obşteşti nu practică negocierea în numele beneficiarului, acest fapt fiind 

explicat în cadrul interviurilor individuale prin aceea că de regulă, asociaţiile obşteşti 

activează în domeniul protecţiei drepturilor omului şi în acest domeniu negocierile nu 

prea sunt acceptate. Totodată s-a menţionat că deşi în spectrul de activităţi statutare 

sunt indicate mai multe categorii de servicii juridice, oricum praxisul limitează 

spectrul de servicii la cele care pot fi oferite de către membrii asociaţiei, în funcţie de 

pregătirea lor profesională.  

 

Datele obţinute în cadrul cercetării
12

 demonstrează clar că asociaţiile obşteşti de cele 

mai dese ori acordă acele categorii de servicii care se încadrează în asistenţa 

juridică primară (informarea populaţia referitor la drepturile omului şi legislaţie; 

consultaţii şi explicaţii în probleme juridice; întocmire de acte juridice fără caracter 

procesual; reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice).  

                                                 
11

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 

 
12

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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În majoritatea cazurilor, se duce evidenţa serviciilor juridice acordate de către 

asociaţiile obşteşti în baza unor registre sau formulare speciale şi mai rar prin sistem 

de evidenţă electronică; ducerea evidenţei nu este înţeleasă ca un element de asigurare 

a calităţii asistenţei juridice acordate ci mai mult ca un element extern – pentru 

raportarea către finanţator a volumului de asistenţă juridică acordată şi confirmarea 

acordării de asistenţă; nu în toate asociaţiile obşteşti care acordă servicii juridice 

există o procedură de depunere a plângerilor referitor la serviciile juridice acordate şi 

calitatea acestora; în cadrul asociaţiilor obşteşti, de regulă, nu există un sistem de 

asigurare şi monitorizare a calităţii serviciilor juridice acordate. 

 

Totuşi, trebuie luat în calcul că asociaţiile obşteşti sunt motivate de a coopera  cu 

sistemul de asistenţă juridică garantată de stat.  

 
Cum vedeţi suportul CNAJGS pentru desfăşurarea de către asociaţiile obşteşti a 

programelor de acordare a serviciilor juridice? 

 puteţi alege mai multe opţiuni, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti 

 

 

Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti au fost întrebaţi referitor la eventualul suport al 

CNAJGS pentru desfăşurarea de către asociaţiile obşteşti a programelor de acordare a 

serviciilor juridice
13

. Toţi membrii asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar au 

indicat că aşteaptă de la CNAJGS susţinere şi recomandare şi preluarea unor cazuri 

complexe în baza unui mecanism de referire. Este şi firesc ca, CNAJGS să îşi susţină 

partenerii şi să preia cele mai complexe cauze (având în vedere că cele mai complexe 

cauze sunt preluate de către avocaţi).  

                                                 
13

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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De asemenea, un număr considerabil de membri ai asociaţiilor obşteşti respondenţi la 

chestionar (96 %) au indicat că aşteaptă de la CNAJGS oferire de materiale 

informative pentru beneficiari şi potenţiali beneficiari, oferire de ghiduri 

metodologice şi profesionale personalului organizaţiei, oferire de instruire 

personalului organizaţiei şi oferire de suport metodologic şi consultanţă personalului 

organizaţiei. În cadrul interviurilor s-a explicat că nu toate asociaţiile obşteşti au 

resurse pentru a edita diferite categorii de materiale informative pentru diferite 

categorii de beneficiari, iar pentru CNAJGS aceasta nu ar însemna un efort prea mare. 

Referitor la ghiduri metodologice şi profesionale pentru personalul asociaţiilor 

obşteşti, s-a invocat că membrii asociaţiilor obşteşti nu prea au suficient 

instrumentariu profesional pentru activitate, mai ales că nici nu dispun de suficiente 

resurse umane calificate pentru a dezvolta un asemenea instrumentariu. Astfel, 

membrii asociaţiilor obşteşti au indicat că în tandem cu instruirea personalului ar fi un 

suport considerabil şi pentru consolidarea capacităţilor asociaţiilor obşteşti. Mai mult 

decât atât, sunt frecvente cazurile când membrii asociaţiilor obşteşti pot interveni şi 

ajuta beneficiarul în majoritatea aspectelor problemei juridice a beneficiarului, dar ar 

avea nevoie de persoane resurse pentru verificarea conţinutului anumitor aspecte ale 

consultaţiei, astfel fiind necesar, în opinia lor, suportul CNAJGS în acest sens. 

 

Câte 93 % dintre membrii asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar au indicat de 

asemenea că este nevoie de acoperire a costurilor de personal al programului de 

servicii juridice sau acoperirea parţială a costurilor programului de servicii juridice. 

În cadrul interviurilor s-a explicat că membrii asociaţiilor obşteşti pot să lucreze şi 

voluntar, dar activitatea de distribuire a informaţiei de natură juridică populaţiei 

implică şi costuri de deplasare, solicitând astfel, ”costuri de transportare către 

localităţile rurale”, ”costuri de comunicaţii”, ”costurile pentru serviciile poştale şi 

birotică”. 77 % dintre membrii asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar au 

indicat că aşteaptă acoperirea integrală a costurilor programului de servicii juridice, 

specificând ”să fie acoperite toate costurile, inclusiv şi a consultanţilor juridici”, ”să 

fie acordate granturi pentru ONG-urile prestatoare de servicii juridice primare”
 14

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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Ce spectru de servicii juridice ar putea acorda asociaţiile obşteşti? 

puteţi alege mai multe opţiuni, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti
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reprezentare în faţa autorităţilor publice

reprezentare în instanţele de judecată

 
 

Reprezentanţii asociaţiilor obşteşti respondenţi la chestionar
15

 au indicat formele de 

asistenţă juridică, pe care în opinia lor, ar putea să le ofere asociaţiile obşteşti. Astfel, 

96 % dintre membrii asociaţiilor obşteşti consideră că asociaţiile obşteşti ar putea 

oferi consultaţii şi explicaţii în probleme juridice; 88 % - informarea populaţiei 

referitor la drepturile omului şi legislaţie; 78 % - întocmire de acte juridice; 48 % - 

negociere în numele beneficiarului; 34 % - reprezentare a intereselor beneficiarului 

în raport cu terţe persoane; 30 % - reprezentare în faţa autorităţilor publice; 6 % - 

reprezentare în instanţele de judecată. Este de remarcat că doar aproape jumătate 

dintre reprezentanţii asociaţiilor obşteşti  văd ca şi formă propice lor negocierea în 

numele beneficiarului şi mai puţin de 1/3 dintre reprezentanţii asociaţiilor obşteşti 

cred că asociaţiile obşteşti ar putea reprezenta beneficiarii în raport cu terţe persoane, 

în faţa autorităţilor publice, ceea ce ar putea fi explicat prin incapacitatea la moment 

de a presta asemenea servicii. 

 

                                                 
15

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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Pentru a avea o diversitate de opinii la subiect, în cadrul prezentului studiu, s-a 

încercat a identifica opinia avocaţilor şi parajuriştilor referitor la acordarea asistenţei 

juridice calificate garantate de stat de către asociaţiile obşteşti.  
 

În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat ONG-uri specializate (ce lucrează de ex. în domeniul ecologic, cu persoanele cu 

HIV/SIDA, cu grupuri minoritare etc.)? 

avocaţi 

58%

14%

28%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
 

58 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar nu consideră oportun a 

admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat ONG-uri 

specializate, 14 % - da, în toate cazurile şi 28 % - doar în anumite cazuri, 

argumentând după cum urmează: „ar fi de ajutor; în afară de cauze penale; doar în 

cazuri civile şi de contencios administrativ; cu excepţia cauzelor penale şi 

contravenţionale; în cazul când activează în acest domeniu; în domeniul în care sunt 

specializaţi; cu persoanele cu HIV/SIDA; când sunt necesare cunoştinţe în anumit 

domeniu; atunci când suferinţele beneficiarului corespund cu activitatea ONG-ului; ce 

ţine de liste specializate pe un anumit grup de beneficiari; în domeniul lor de 

activitate; doar consultaţie, întocmirea acte procesuale, cereri, plângeri, în condiţia în 

care aceste ONG dispun de jurişti licenţiaţi; reprezentare, acordarea serviciilor de 

consultanţă dacă au jurişti sau avocaţi licenţiaţi în drept ca membri”. 

 
În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată 

garantată de stat ONG-uri specializate (ce lucrează de ex. în domeniul ecologic, cu persoanele cu 

HIV/SIDA, cu grupuri minoritare etc.) 

parajurişti 
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14%

7%

79%

a) nu   

b) da, în toate cauzele   

c) da, în anumite cauze

 
       

În opinia a 14 % dintre parajurişti, ONG-urile specializate nu urmează a fi admise 

ca să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat, 7 % susţinând că ONG-urile 

specializate pot fi admise să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat în 

toate cauzele. 79 % dintre parajurişti au indicat că ONG-urile specializate pot fi 

admise să acorde asistenţă juridică calificată garantată de stat în anumite cauze, 

specificând: „în situaţii ce ţin de domeniul în care activează; pe domenii ce sunt 

specializaţi; din experienţa lor ei au multe cunoştinţe benefice care ar putea ajuta 

beneficiarul; deoarece ONG-urile posedă specialişti de calitate care ar putea să ajute 

oamenii doar în anumite cauze deoarece eu nu cunosc ONG-uri care acordă de ex. 

asistenţă juridică calificată; deoarece nu în toate raioanele sunt parajurişti şi cetăţenii 

nu cunosc posibilitatea de a primi consultaţii juridice gratuite; cred că ONG-urile 

specializate pot acorda asistenţă juridică calificată în anumite cazuri, mai simple, iar 

în cazurile mai complicate totuşi avocaţii trebuie să acorde asistenţă juridică 

calificată; ele tot ar putea acorda consultanţă, ar putea ajuta unele persoane să-şi 

rezolve problema lor; dacă au în cadrul instituţiei specialişti bine pregătiţi în domeniul 

asistenţei juridice calificate; etc.” 

 

Având în vedere concluziile studiului anterior
16

 referitor la acordarea asistenţei 

juridice de către asociaţiile obşteşti, în special resursele umane care acordă asistenţă 

juridică, spectrul de servicii de asistenţă juridică acordate, modalitatea de asigurare a 

calităţii serviciilor, aşteptările de la colaborarea cu CNAJGS, capacitatea şi 

disponibilitatea de a oferi în viitor anumite categorii de servicii juridice, asociaţiile 

obşteşti ar putea fi implicate pentru acordarea asistenţei juridice primare garantate 

de stat şi asistenţei juridice calificate garantate de stat sub forma reprezentării în 

organele administraţiei publice a beneficiarilor lor. 
 

 

 

                                                 
16

 Studiu cu privire la mecanismul de acordare a asistenţei juridice primare de către asociaţiile obşteşti, CNAJGS, 2013, 

http://cnajgs.md/ro/informatie-utila.html. 
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III.4 DIVERSIFICAREA MODALITĂŢILOR DE ACORDARE A 

ASISTENŢEI JURIDICE CALIFICATE GARANTATE DE STAT 

 

 
III.4.1 ECHIPE MOBILE ÎN TERITORIU / ÎN LOCALITĂŢI RURALE 

 

Serviciile orientate la necesităţile beneficiarilor totdeauna vor tinde să fie amplasate 

cât mai aproape de beneficiari. Aici trebuie de avut în vedere că oficiile teritoriale ale 

CNAJGS sunt amplasate în localităţile de reşedinţă a Curţilor de Apel, deci sunt 

departe şi de centrele raionale.  

 
Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea echipe mobile 

în teritoriu / în localităţi rurale în special (compuse din avocaţi) pentru vizite de acordarea a 

AJGS? 

avocaţi 

59%

41%

 a) da

b) nu

 
 

Avocaţii au fost întrebaţi dacă ar fi oportun de a crea echipe mobile în teritoriu 

(compuse din avocaţi) pentru vizite de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

în localităţi rurale, 59 % susţinând ideea şi 41 % fiind împotrivă. 

 

Cei care au susţinut ideea au argumentat prin următoarele: „oamenii nu se deplasează 

des din motive financiare sau a distanţei de la centrul raional; consultarea în special a 

bătrânilor; în special pentru cei în vârstă; consultaţii; nu toate persoanele se pot 

deplasa în centre raionale sau oraşe/ la sediul OT; cunosc că în sate oamenii nu sunt 

informaţi juridic şi nu îşi cunosc drepturile şi posibilităţile care le sunt oferite de lege; 

pentru ca şi persoanele din regiuni cu acces limitat la informaţie să aibă posibilitate de 

a fi consultate şi reprezentate gratuit; a informa şi a ajuta populaţia la rezolvarea 

problemelor sale juridice, cu certitudine ele sunt multe însă din lipsa finanţelor, 

cunoştinţelor sau a timpului liber nu se adresează la avocat, dar se poate de depistat şi 

multe nereguli, ilegalităţi care se comit în sate şi comune, de care populaţia nici nu 
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bănuieşte; în lipsa surselor financiare ale clientului; în special pentru persoanele în 

etate pe cauzele legate de protecţia socială, proprietate; doar pe anumite subiecte, de 

interes general sau local conform unui program; din raza fiecărui raion ar fi ideal de a 

fi create echipe mobile, care săptămânal sau dacă ar fi stabilit un anumit număr de ore 

pe care aceştia să le facă, ar pleca în teritoriu sau în localităţi rurale pentru a oferi 

servicii juridice calificate; asigurarea viitorilor avocaţi din echipele mobile cu 

transport şi cu compensarea tuturor cheltuielilor aferente, plus premiu deoarece o zi 

întreagă va fi pierdută pentru deplasarea în teritoriu; achitarea lucrului şi cheltuieli de 

deplasare; periodic; în teritorii este o deficienţă de avocaţi din sistem; ar simplifica 

lucrul; poate, dar cu 50 lei cine va pleca şi cine va stabili cărei persoane să i se acorde 

AJGS şi în ce domeniu şi atunci ce vor face funcţionarii publici din diferite domenii; 

în cazuri excepţionale; ar fi bine stabilirea unui grafic, iar toate cheltuielile să fie 

suportate de Oficiul Teritorial inclusiv să fie compensată pierderea de timp în formă 

pecuniară; pentru a constata realitatea obiectivă; în localităţile unde se înregistrează 

un număr insuficient de avocaţi, care nu acoperă necesităţile populaţiei din acea 

regiune”.  

 

Avocaţii care au pledat contra unei asemenea modalităţi au susţinut că „există oficiile 

teritoriale accesibile pentru toţi; vor fi cheltuieli; costuri prea mari; în raioane la fel 

sunt avocaţi; vor fi deranjaţi fără temeiuri, pierdere de timp; nu consider necesar; ar 

implica cheltuieli nejustificate din partea statului, aceste echipe mobile (de avocaţi) ar 

putea fi înlocuite de parajurişti care locuiesc în acel teritoriu şi cunosc mai bine 

necesităţile locale a persoanelor; în teritoriu sunt parajurişti; deoarece aici consider 

că ar putea fi implicate ONG-urile, clinicile juridice, prin acordarea asistenţei 

juridice primare, în caz că e nevoie de avocat să ajute persoanele să se adreseze la 

OT; este prevăzută de lege activitatea parajuriştilor; deoarece avocatul care acordă 

asistenţă juridică garantată de stat nu este medic de familie deoarece presupune o 

cheltuială iraţională a banului public, deoarece sunt convins că ţinând cont de cultura 

şi educaţia cetăţenilor se va abuza cu certitudine de posibilitatea de a beneficia de  

aceste servicii; în timp redus nu ar fi posibil constatarea situaţiei reale  şi  acordarea 

AJ  calitative; RM nu este un stat mare şi nu este greu să vii de la sat în raionul unde 

se află OT al CNAJGS; deoarece în teritoriu sunt OT, care dispun de avocaţi care 

acordă AJGS; au acces la centrele raionale unde pot consulta apărătorul; nu sunt aşa 

frecvente cazuri de adresări a beneficiarilor; consider inutil; fizic va fi imposibil”.  

 

 

Majoritatea parajuriştilor (85 %) au susţinut ideea formării unor echipe mobile 

(compuse din avocaţi) pentru vizite de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 

în localităţi rurale. 
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Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea echipe mobile 

în teritoriu / în localităţi rurale în special (compuse din avocaţi) pentru vizite de acordarea a 

AJGS? 

parajurişti 

85%

15%

a) da     

b) nu     

 
 

În viziunea parajuriştilor, „echipele mobile ar putea participa la lecţiile publice 

organizate de parajurişti, pentru a răspunde la întrebările cetăţenilor; o experienţă şi 

pentru parajurist, va trezi şi mai mult interesul oamenilor de a accesa serviciile 

juridice primare; o dată pe lună, la o dată concretă, pentru a anunţa beneficiarii; 

beneficiarii ar profita de oportunitatea de a discuta problemele pe care le au cu 

specialiştii în domeniu şi ar face şi economii la bugetul familiei care le vor obţine din 

scutirea plăţilor pentru deplasare, plus la aceasta ar fi o oportunitate şi pentru 

beneficiarii care nu se pot deplasa sau sunt la o vârstă înaintată; localităţi sunt multe 

dar persoane ce asigură servicii de AJGS sunt puţine, ce facem atunci cu persoanele 

care în localităţile lor nu sunt asemenea persoane, ar fi necesar de acordat şi lor o 

şansă de a beneficia de asemenea servicii; deoarece cetăţenii ar fi mult mai informaţi 

şi ar beneficia mult mai uşor de serviciile de care sunt îngrădiţi din mai multe motive 

precum: distanţa, resursele financiare; deoarece populaţia are încredere în avocaţi, dar 

nu au posibilitatea să se deplaseze la ei una din cauze fiind distanta; deoarece oamenii 

de la sat nu dispun de mijloace financiare şi nici de cunoştinţe pentru soluţionarea 

problemelor; ar oferi răspunsuri la cazurile mai complexe; pentru că crearea unei 

echipei mobile în teritoriu creată din avocaţi ar rezolva multe probleme de ordin 

juridic a cetăţenilor; ar creşte încrederea beneficiarilor; în mod special în comunităţile 

rurale unde nu există încă un parajurist; beneficiarii ar profita de oportunitatea de a 

discuta problemele pe care le au cu specialiştii în domeniu; accesibilitatea acestor 

servicii va fi mult mai mare pentru oamenii de la sate; deoarece  nu în toate 

problemele parajuristul poate veni cu un raspuns complet uneori este nevoit sa 

directioneze beneficiarul la un avocat unde se şi stopează soluţionarea problemelor, 

aşa cum majoritatea beneficiarilor nu dispun de finanţe pentru a achita serviciile unui 

avocat”. 



 51 

Unii parajurişti au fost totuşi sceptici în răspunsuri, menţionând: “aceste vizite vor fi 

de scurtă durată iar în majoritatea cazurilor problemele cu care se confruntă 

beneficiarii sunt complicate şi necesită mai mult timp pentru rezolvarea lor; datorită 

faptului că aceste vizite vor fi de scurtă durată ele se vor limita numai la informarea 

beneficiarilor şi la acordarea unor consultaţii simple iar acest lucru pot să-l facă alţi 

subiecţi care acordă asistenţă juridică spre exemplu parajuriştii; majoritatea 

beneficiarilor se intimidează de problemele lor, doresc  să fie soluţionate la nivel 

local; de exemplu în localităţile în care-mi desfăşor activitatea, periodic se deplasează 

un procuror şi cetăţenii sunt indiferenţi, nu se adresează, dumnealor au încredere în 

persoanele care fac parte din comunitatea lor; în localităţile rurale activează 

parajuriştii, în caz că beneficiarii au nevoie de asistenţă juridică calificată sunt 

direcţionati către avocaţii publici în dependenţă de testul financiar sau la cei privati” 

 

 

În opinia noastră,  formarea unor echipe mobile (compuse din avocaţi) pentru vizite 

de acordare a asistenţei juridice garantate de stat în localităţi rurale la moment este 

inoportună. Pe de o parte, avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat 

activează în centrele raionale. Vizita acestora în localităţile rurale ar implica anumite 

costuri de deplasare, fără a exista certitudinea că în intervalul de timp planificat 

acordării de asistenţă juridică garantată de stat vor avea un număr justificat /suficient 

de beneficiari, fără a exista certitudinea că avocatul are toate cele necesare (actele 

beneficiarului dar în special instrumentarul de lucru al avocatului) pentru acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat, de aici, apar semne de întrebare referitor la cost – 

eficienţa unei asemenea modalităţi. Pe de altă parte, activitatea echipelor mobile ar 

consta mai mult în informarea populaţiei referitor la drepturi şi obligaţii, anumite 

consultaţii şi după caz întocmirea unor cereri / plângeri. O asemenea activitate se 

încadrează perfect în asistenţa juridică primară care este acordată în anumite localităţi 

rurale de către parajurişti. Astfel, ar fi oportun de a dezvolta conceptul unor echipe 

mobile pentru acordarea asistenţei juridice primare în localităţile unde nu există 

parajurişti, aceste echipe mobile fiind formate şi asigurate logistic de către asociaţii 

obşteşti. CNAJGS ar putea asigura broşuri şi materiale informative, instruirea 

consultanţilor din cadrul asociaţiilor obşteşti şi asigurarea cu materiale metodologice 

şi după caz, referirea cazului la anumit avocat care acordă asistenţa juridică garantată 

de stat (deşi mai eficient ar fi adresarea directă a beneficiarului către OT cu setul de 

acte pregătite pentru a beneficia de asistenţa juridică garantată de stat).  
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III.4.2 CENTRE DE CONSULTANŢĂ ÎN TERITORIU / ÎN CENTRE RAIONALE 

 
Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii şi eficienţei serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea 

centre de consultanţă în teritoriu / în centre raionale în special pentru acordarea AJGS (ex. 

parajurist, avocat)? 

avocaţi 

65%

35%

a) da

b) nu

 
 

65 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar au susţinut că ar fi oportun de 

a crea centre de consultanţă în centrele raionale pentru acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat, 35 % fiind împotriva acestei idei.  

 

Susţinătorii ideii au invocat: „mai aproape de beneficiar; este multă lume nevoiaşă 

care aleargă de la un avocat la altul pentru a-i fi apărate interesele; multe persoane 

au nevoie de consultaţie gratuită; în acele raioane unde sunt probleme cu AJGS;  ar 

ajuta cetăţenilor la soluţionarea rapidă şi corectă a problemelor; să fie acces; 

parajurist; multe întrebări ar fi soluţionate la timp posibil fără a ajunge la soluţionare 

pe cale judiciară; în satele cu mai multe probleme; din punct de vedere al comodităţii 

beneficiarilor de a beneficia în teritoriu de consultaţie primară fără a se deplasa la 

distanţe mari în vederea beneficierii de o mică consultaţie primară; fiindcă ar 

beneficia un număr mai mare de populaţie dezavantajată; pentru a stimula  accesul la 

serviciile juridice gratuite îndeosebi în raioanele îndepărtate unde oamenii nu au idee 

că pot beneficia de jurist gratuit; spre exemplu asociaţiile obşteşti specializate, care 

dispun de o experienţa bogată ar presta servicii de informare şi consultanţă, extrem 

de valoroase în zonele unde nu sunt suficienţi avocaţi; dar mai întâi va trebui de 

informat populaţia, de făcut o sinteză a problemelor de ordin juridic care persistă în 

teritoriul respectiv şi de instruit avocaţii sau parajuriştii cu precădere în aceste 

domenii; eficienţă va fi doar dacă va fi nu doar consultanţă dar şi preluare a cauzelor 

de avocaţi, deoarece corupţia e prea pătrunsă în societate şi omul singur nu va putea 

lupta cu funcţionarii corupţi, birocratismul şi formalitatea examinărilor e mare; 

informarea şi propunerea variantelor de soluţionare a unor probleme juridice ar aduce 
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la minimalizarea nihilismului juridic şi ulterior la adresarea unui avocat competent; 

ridicarea nivelului de cunoştinţe juridice a populaţiei; pentru o acordare a asistenţei 

juridice mai eficientă şi necesară persoanelor; aceasta ar duce la o acordare eficientă a 

asistenţei juridice garantate de stat şi la evitarea erorilor, admise de parajurişti; 

specializaţi câţiva avocaţi publici în teritoriu; cu acordarea de sedii; după sistemul 

prezentelor OT”. 

 

Avocaţii care nu susţin această idee au opinat: „va duce la cheltuieli suplimentare din 

buget pentru servicii care sunt deja acordate eficient şi de avocaţii delegaţi; costuri 

prea mari; consider că astfel vor fi efectuate cheltuieli nejustificate din contul statului, 

unde rezultatul consultanţei juridice va implica o măsură benefică dar prea 

costisitoare; nu este necesar; va afecta într-o mare măsură activitatea avocaţilor 

angajaţi prin contract; în fiecare centru raional sunt avocaţi care acordă asistenţă 

juridică garantată de stat, mai mult ca atât sunt şi foarte mulţi avocaţi; avem deja 

Centre pentru drepturile omului, cui trebuie dublare, triplare a organelor fără eficienţă, 

dar cu cheltuieli bugetare, menţinând tarife derizorii pentru avocaţii care acordă 

AJGS; uneori consultaţiile nu sunt corecte (ex. parajurist); deoarece şi în lipsa 

acestora avocatul numit de OT de a acorda asistenţă juridică mai întâi de toate îl 

consultă, discută, îl informează şi apoi stabilesc tactica de apărare; nu sunt sigură de 

calitatea acestora; niciodată nu este problemă de a primi consultaţie”.  

 

Şi în acest caz, parajuriştii au fost mai suportivi, 93 % susţinând ideea formării 

centrelor raionale de consultanţă juridică garantată de stat şi doar 7 % fiind împotrivă. 

 
Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii şi eficienţei serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea 

centre de consultanţă în teritoriu / în centre raionale în special pentru acordarea AJGS (ex. 

parajurist, avocat)? 

parajurişti 

93%

7%

a) da     

b) nu     
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Printre argumentele parajuriştilor se înscriu: „s-ar facilita accesul la serviciile de 

AJGS a locuitorilor din toate satele, întrucât nu în fiecare sat activează parajurist; 

fiind un centru raional de consultanţă, beneficiarul ar putea acţiona imediat după 

consultaţie, se va adresa imediat la organul respectiv; ar fi bine deoarece nu 

întotdeauna poţi găsi un răspuns la unele întrebări mai complicate (aceasta cere mai 

mult profesionalism care vine cu timpul) iar la momentul când există o persoană cu 

care te poţi consulta îţi este cu mult mai uşor, te simţi cu mult mai sigur, dar şi 

consultanţa este mai calitativă; vrem sau nu vrem locuitorii satelor se deplasează în 

centrele raionale unde ca să-şi rezolve anumite probleme (de ordin juridic, social) şi 

prezenţa centrelor de consultanţă va fi binevenită; deoarece şi în centrele raionale sunt 

foarte multe persoane cu venituri mici pentru existenţă şi ar avea posibilitatea mult 

mai uşor de a accesa serviciile oferite; deoarece e benefică existenţa centrelor cât mai 

aproape de populaţie ca distanţa să nu constituie o piedică; persoana va avea 

cunoştinţe şi va căpăta educare juridică în problemele apărute; numai dacă aceste 

centre vor acorda asistenţă juridică gratuită; ar fi bine deoarece sunt multe localităţi 

unde nu sunt parajurişti şi nu pot beneficia de asistenţă juridică simplă”.  

 

  

În opinia noastră, formarea centrelor raionale de consultanţă juridică garantată de 

stat ar avea drept scop obţinerea serviciilor de asistenţă juridică primară, de 

consultanţă (inclusiv criteriile de a beneficia de asistenţă juridică garantată de stat) şi 

asistenţă juridică calificată garantată de stat în acelaşi loc (ceea ce însemnă că 

diferite categorii de prestatori de servicii ar avea acelaşi sediu). Acest scop poate fi 

atins, dar presupune anumite costuri.  

 

La moment, sistemul de asistenţă juridică garantată de stat este organizat pe logica 

unor contracte individuale cu diferiţi prestatori de servicii de asistenţă juridică 

garantată de stat. Încrederea reciprocă a diferite categorii de prestatori de servicii de 

asistenţă juridică garantată de stat (ex. avocaţi, asociaţii obşteşti, parajurişti) este abia 

în formare. CNAJGS ar putea doar facilita, impulsiona o comunicare mai intensă 

dintre parajurişti, asociaţii obşteşti şi avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată 

de stat, aşa încât să existe o claritate şi continuitate între varii categorii de asistenţă 

juridică garantată de stat. Astfel, formarea unor centre de consultanţă juridică 

garantată de stat la nivel raional la moment nu apare a fi oportună, ceea ce nu 

exclude a facilita procesul de „apropiere” în continuare a diferitor categorii de 

prestatori de servicii de asistenţă juridică garantată de stat, şi ca efect - asigurarea 

continuităţii protecţiei şi suportului oferit beneficiarilor de către sistemul de 

asistenţă juridică garantată de stat.  
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III.4.3. PAGINĂ WEB INTERACTIVĂ ŞI CONSULTANŢĂ JURIDICĂ ON-LINE 
 

În ultima perioadă se utilizează tot mai mult tehnologiile informaţionale pentru 

oferirea a diferitelor servicii.  

 
Cunoscând beneficiarii de AJGS, cum credeţi, ar facilita o pagină web interactivă (accesând 

anumite întrebări, situaţii-problemă sau cuvinte cheie) accesul la servicii juridice a 

potenţialilor beneficiari de AJGS? 

avocaţi 

53%

24%

23%

a) da

b) parţial

c) nu

 
 

În opinia a 53 % dintre avocaţii la cerere respondenţi la chestionar, o pagină web 

interactivă (accesând anumite întrebări, situaţii-problemă sau cuvinte cheie) ar 

facilita accesul la servicii juridice a potenţialilor beneficiari de AJGS, 24 % 

susţinând parţial această idee, 23 % nefiind convinşi de oportunitatea unei asemenea 

modalităţi. 

 

Cei care au răspuns afirmativ au indicat: „ar face beneficiarul mai pregătit pe 

problema sa; internetul este explorat activ; acces direct la informaţie; beneficiarii vor 

fi informaţi despre situaţiile concrete; beneficiarii sunt diferiţi, respectiv nu putem 

spune categoric că este bine sau rău; de făcut o sinteză a problemelor care cel mai des 

se confruntă beneficiarii AJGS şi de publicat soluţiile pe pagina web, beneficiarii să 

aibă posibilitatea să dea întrebări on-line şi de antrenat parajurişti care ar putea 

răspunde la întrebările adresate de  beneficiari; fiindcă astfel persoana ar primi 

consultaţia de rigoare şi în aşa mod s-ar reduce volumul de beneficiari care apelează 

cu o cerere către CNAJGS pentru desemnarea unui avocat; ar fi binevenit de a 

deschide o asemenea pagină web, prin intermediul căreia avocaţii ar putea colabora; 

pentru întrebările elementare, cel puţin ex.: unde sa se adreseze pentru cutare 

problemă; pentru practică a începătorilor; posibil la multe întrebări beneficiarii ar găsi 

soluţiile necesare, fără a se adresa abuziv; este o idee bună dar sunt beneficiari care nu 

au calculator sau uneori şi mai rău nu prea ştiu să-l folosească, fie că sunt bătrâni, sau 

au resurse limitate; transparenţă; acces la informaţie; ar îmbunătăţi acordarea 
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asistenţei; ar fi un ajutor oportun; ar economisi din timpul avocaţilor şi a 

beneficiarilor; orice metodă prin care potenţialii beneficiari de AJGS ar avea mai uşor 

acces la servicii juridice, este una plauzibilă; vor fi mai puţini beneficiari”, formulând 

şi anumite rezerve: „majoritatea beneficiarilor pe cauze civile sunt persoane în vârstă 

care nu folosesc calculatorul; nu toţi beneficiarii au acces la net; pentru propagarea 

AJGS ar fi bine (pentru că nu toţi au acces la internet) deoarece majoritatea 

beneficiarilor sunt în dificultate şi nu-şi permit luxul de a avea acces la net (totuşi, 

această modalitate privează beneficiarul de contactul cu avocatul ceea ce este în 

detrimentul legăturii psihologic-emoţionale care se stabileşte într-un dialog); situaţia-

problemă sau cuvinte cheie da, dar când este necesar de a face cunoştinţă cu dosarul, 

acte  – nu; nu toţi beneficiarii dispun de calculatoare; ar fi benefică, dar pentru o 

categorie foarte restrânsa de beneficiari, majoritatea beneficiarilor de AJGS constituie 

oameni care nu utilizează resurse informaţionale; în condiţiile reale ale RM nu toţi au 

acces la asemenea posibilităţi”. 

 

Cei care nu susţin o asemenea idee au invocat: „nu se merită; oricum beneficiarii vor 

adresa aceleaşi întrebări avocatului; 70%  din beneficiari nu cunosc internetul, sau nu 

au acces la el, majoritatea nu au idee de calculator; nu cred că eficientă asemenea 

modalitate; nu este contingentul potrivit de beneficiari, nu ştiu să utilizeze 

calculatorul, internetul; au destul acces la serviciile juridice; majoritatea fac parte din 

persoanele care nu au acces la internet, calculator, pături vulnerabile; ar fi imposibilă 

identificarea faptului dacă beneficiarul are dreptul sau nu la asistenţa juridică 

garantată de stat; nu toţi cunosc cum de accesat internetul; nu dispun de internet, fac 

parte din categoria social vulnerabilă”. 

 

Este de menţionat că un portal web de aşa gen deja funcţionează  

(http://www.parajurist.md/). 

 

În opinia a 31 % de parajurişti (care locuiesc în localităţi rurale), o pagină web 

interactivă (accesând anumite întrebări, situaţii-problemă sau cuvinte cheie) ar 

facilita accesul la servicii juridice a potenţialilor beneficiari de AJGS, 62 % 

susţinând parţial această idee, 7 % nefiind convinşi de oportunitatea unei asemenea 

modalităţi. 

 
Cunoscând beneficiarii de AJGS, cum credeţi, ar facilita o pagină web interactivă (accesând 

anumite întrebări, situaţii-problemă sau cuvinte cheie) accesul la servicii juridice a 

potenţialilor beneficiari de AJGS? 

parajurişti 
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31%

62%

7%

a) da     

b) parţial

c) nu

 
 

Parajuriştii au comentat răspunsurile la întrebare, după cum urmează: „ne aflăm într-o 

perioadă când comunicarea virtuală ia amploare şi desigur multe persoane ar putea 

beneficia de o asemenea consultanţă cu atât mai mult că aceasta nu necesita deplasări, 

cheltuieli separate; chiar şi acei ce nu au posibilitatea procurării echipamentului pot fi 

ajutaţi de colegi, vecini, prieteni şi problemele acestora se pot de rezolva prin o 

consultaţie interactivă; deoarece populaţia petrece mult timp pe internet şi o pagina 

web ar ajuta cetăţenii, însa nu bătrânii care nu au acces la internet; cu ajutorul acestei 

pagini, atât potenţialii beneficiari ar putea să-şi soluţioneze problemele, cât şi 

parajuriştii ar putea să se autoinstruiască pe diverse probleme; deoarece majoritate 

utilizează internetul; fiind în perioada de dezvoltare a tehnologiilor informaţionale, 

acest lucru ar fi binevenit; deseori poţi găsi răspunsul la întrebările ce le ai accesând 

anume aşa o pagina, problemele sunt de multe ori la fel la mai multe persoane; se va 

facilita accesul la servicii juridice a potenţialilor beneficiari de AJG; va fi mai puţin 

eficientă deoarece   beneficiarii de AJGS la capitolul „comunicare în scris” stau cam 

slab şi va fi mai greu de înţeles problema cu care se confruntă beneficiarii; deoarece 

foarte multe persoane nu cunosc o asemenea metoda şi totodată nici nu au acces la 

conexiune, dar în multe ocazii ar fi o oportunitate foarte utilă; majoritatea oamenilor 

de la sat nu au acces la internet şi nici nu ştiu cum să se folosească de calculator; cei 

care au calculatoare, le au numai pentru că o rudă a lor este plecată peste hotare şi este 

mai ieftin de a vorbi prin intermediul Skype”. 

 
Cunoscând categoria de beneficiari de AJGS, cum credeţi, ar valorifica aceştia servicii juridice la 

distanţă (ex. consultanţă preliminară telefonică sau prin email)? 

avocaţi 
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30%

26%

44%

a) da

b) parţial

c) nu

 
  

Şi mai rezervaţi s-au arătat avocaţii referitor la consultanţa preliminară telefonică 

sau prin email, 30 % susţinând această idee, 26 % - parţial şi 44 % nu cred că 

beneficiarii ar valorifica serviciile juridice la distanţă.  

 

Drept argumente întru susţinerea ideii avocaţii au menţionat: „deoarece persoana ar fi 

consultată doar vis-a-vis de problema sa nu şi referitor la alte ,,dureri,, ale sale; prin 

telefon, fax, internet; consider că orice tip de asistenţă este binevenit; astfel ar 

economisi timp şi beneficiarul şi avocatul; sunt mulţi beneficiari care contactează 

telefonic, consultaţii on-line deoarece nu au posibilitatea de a se prezenta personal; ar 

fi convenabil; pentru beneficiarii care nu se pot deplasa din cauza sănătăţii ar fi 

oportun şi binevenit”.  

 

Unii avocaţi au fost mai rezervaţi, precizând că: „ar putea suferi calitatea consultaţiei, 

deoarece nu poţi studia /vedea actele, iar majoritatea beneficiarilor nu posedă limbajul 

juridic, astfel că o consultaţie tet-a-tet sporeşte calitatea şi siguranţa că beneficiarul a 

înţeles şi a intrat în esenţa celor spuse; din păcate pătura de beneficiari de AJGS, nu 

dispun mereu de telefoane mobile, cu atât mai mult acces la internet, însă pentru cei 

ce dispun, ar fi o idee; nu toţi beneficiarii au acces la net; telefonic; în dependenţă de 

complexitatea cazului; foarte puţini din beneficiari pot explica corect cazul telefonic 

sau prin email, au o cultură juridică scăzută; posibil o parte prin telefon, mult mai 

puţini prin email; când vor avea acces şi cei din penitenciare, cei din categoriile 

social-vulnerabile, însă după adresare la OT şi numirea avocatului ei şi aşa au 

asemenea posibilitate; categoriei care posedă tehnicile date; sunt beneficiari care 

abuzează de AJGS şi deranjează avocatul fără temei şi limite; procentul acestora sigur 

ar fi sub 40-50, deoarece o problemă de ordin juridic din experienţă se discută de 

obicei de faţă; nu dispun de mijloace tehnice; nu toţi vulnerabilii au aşa tehnică; o 

categorie restrânsă de persoane ar putea valorifica aşa tip de servicii, majoritatea 

beneficiarilor de AJGS au acces limitat la email, telefon şi alte mijloace de 

comunicare. 

Avocaţii care nu văd că beneficiarii ar valorifica serviciile juridice la distanţă au 

adus drept argumente următoarele: „nu este contingentul potrivit de beneficiari / sunt 
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analfabeţi; exista timp pentru consultaţii; o consultaţie juridică profesionistă nu poate 

avea loc prin telefon fără a studia materialele necesare; creează riscuri pentru avocaţi; 

lucrul trebuie să fie personal cu fiecare client în parte, în aşa modalitate şi clienţii ar 

preţui lucrul avocatului; beneficiarii nu cunosc limbajul juridic şi ei pot descrie 

situaţia eronat; suntem avocaţi şi trebuie să lucrăm cu documentele; pe beneficiar 

trebuie să-l vezi şi se discuţi; ar crea situaţii de abuz de servicii gratuite; în marea 

majoritate a cazurilor este foarte dificil de comunicat cu beneficiarii respectivi  faţă-n 

faţă,  prin telefon sau email ei nu vor înţelege esenţa, nu o să le fie clare materialele 

postate; este necesar consultaţie nemijlocită; beneficiarii noştri sunt învăţaţi sa te vadă 

de 100 de ori să te bată la cap şi avocatul să mai aibă şi funcţia de psiholog; ar abuza 

de serviciile avocatului inclusiv şi neîntemeiat; unii beneficiari de fiecare dată spun 

versiuni diferite, la o astfel de verificare el uşor poate fi ghidat unde trebuie şi să 

spună declaraţii diametral opuse, declaraţiile spuse anterior pot să nu coincidă cu 

ultimele, care poate duce la lipsa încrederii a avocatului, dar beneficiarul nu tot timpul 

este onest, conştient, mulţumit, împlinit sau chiar şi o răzbunare poate să apară prin 

astfel de metodă; ar fi imposibilă identificarea faptului dacă beneficiarul are dreptul 

sau nu la asistenţa juridică garantată; nu toţi spun adevărul sau mai bine zis nu-s 

iniţiaţi în drept; posibilităţile sunt diferite; majoritatea fac parte din persoanele care nu 

au acces la internet, calculator; sunt pături vulnerabile; nu se păstrează 

confidenţialitatea; este o categorie săracă şi agramată marea majoritate; va lipsi 

interacţiunea cu persoana; din avocat nu vreau să mă transform în consultant; prin 

telefon nu se poate lucra eficient”. 

 

Referitor la acest subiect, 24 % dintre parajurişti au susţinut că beneficiarii de AJGS, 

ar valorifica serviciile juridice ale avocatului la distanţă, 59 % - parţial şi 17 % - nu. 

 
Cunoscând categoria de beneficiari de AJGS, cum credeţi, ar valorifica aceştia servicii juridice 

ale avocatului la distanţă (ex. consultanţă preliminară telefonică sau prin email)? 

parajurişti 

24%

59%

17%

a) da     

b) parţial

c) nu
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În argumentarea opiniilor, parajuriştii au invocat: „deoarece, din spusele cetăţenilor, 

ceea ce-i legat de avocat, beneficiarii au impresia că taxează o sumedenie de bani; 

cred că oamenii ar fi de acord să beneficieze de consultanţă preliminară la telefon; 

beneficiarul ar fi scuti de un drum, s-ar putea interesa la telefon dacă sunt necesare 

careva acte; beneficiarii au tendinţa de a se mai consulta şi cu alte persoane decât 

parajuriştii şi un astfel de serviciu ar fi benefic deoarece ar întări consultaţiile oferite 

de către parajurişti; în special consultanţa telefonică, mai puţin prin e-mail; nu toţi 

beneficiarii au încredere în consultanţă prin telefon, cu atât mai mult prin e-mail; 

durerea mare a beneficiarilor sunt deplasările în continuu care necesită mult timp şi 

cel mai important necesită cheltuieli financiare, posibilitatea reducerii acestor doi 

factori prin avocaţi la distanţă la sigur ar fi valorificată din plin, dar aici mai e o 

problemă, nu se compară o discuţie tet-a-tet cu una telefonică, ceva se mai uită, ceva 

se mai aminteşte, ceva se mai schimbă şi nu o sa stai toată ziua doar la telefon; 

deoarece unele persoane se confruntă cu probleme majore şi oricum sunt direcţionaţi 

către avocat, astfel ar putea contacta telefonic sau e-mail pentru a nu se deplasa; 

comunicând personal cu beneficiarul, el poate să-şi expună problema mai detailat, pe 

când  comunicarea telefonică, după părerea mea  nu este atât de eficientă; depinde de 

vârsta beneficiarului, pentru cei mai tineri ar fi o idee genială, în schimb pentru cei 

mai în vârstă nu este tot aşa; faptul că nu va exista o comunicare fata în faţă va 

diminua din credibilitate şi încredere în specialist din partea beneficiarului; o 

consultaţie telefonică nu întotdeauna ar fi eficientă aşa cum beneficiarul s-ar putea 

pomeni în situaţia  când nu înţelege ce i se spune şi unde ar trebui să meargă; телефон 

или по электронной почте можно ознакомиться с проблемой, объяснить какие 

необходимо представить документы для получения консультации; beneficiarii nu 

prea au încredere în convorbiri telefonice, cu atât mai mult prin email; la consultaţia 

fizică ne putem da seama dacă beneficiarul a înţeles ce trebuie să facă” 

 

În opinia noastră, în contextul actual, resursele tehnologice trebuie utilizate pentru 

edificarea unei scheme de auto-ajutor juridic (întrebări răspunsuri, situaţii problemă 

pe pagina web). Aceasta ar permite potenţialului beneficiar de asistenţă juridică 

garantată de stat să fie mai pregătit pentru oferirea de asistenţă juridică din partea 

specialiştilor. Aspectele neclare urmează a fi precizate în cadrul consultaţiilor on-

line, prin email sau telefonic şi doar după aceasta persoana ar urma să se adreseze 

la parajurist, consultant juridic din cadrul asociaţiei obşteşti sau oficiului teritorial 

pentru desemnarea unui avocat. Scopul acestor modalităţi nu este atât filtrarea 

cererilor de acordare a asistenţei juridice garantate de stat cât de a pregăti beneficiarii 

pentru asemenea servicii. Consultaţia prin email, telefonic nu poate să substituie 

interacţiunea nemijlocit cu beneficiarul asistenţei juridice garantate de stat, ca una din 

condiţiile obligatorii pentru o asistenţă juridică calificată şi profesionistă. Se 

recomandă CNAJGS, în colaborare cu partenerii de dezvoltare de a lansa / contribui 

la dezvoltarea paginii web parajurist.md, lansând noi posibilităţi de consultanţă 

preliminară prin email şi on-line, pentru ca ulterior să urgenteze / simplifice 
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interacţiunea avocatului cu beneficiarul de asistenţă juridică calificată garantată de 

stat. 

 

Fiind întrebaţi care ar fi metodele de a spori accesibilitatea serviciilor de AJGS, 

avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat respondenţi la chestionar au 

menţionat inter alia şi „transmiterea chiar în plină stradă a broşurilor privind apărarea 

drepturilor fundamentale ale omului şi interacţiunea sistemului cu beneficiarii de 

AJGS; mediatizarea/ informare; consider că ar trebui să fie o publicitate, din motiv că 

multe persoane nu cunosc că pot beneficia de AJGS; grad mai înalt de promovare, în  

special în teritoriu; mai multă informaţie; mass-media, internet; informaţii publice 

privind AJGS, categorii de beneficiari, litigii; lecţii publice în localităţile rurale, şcoli, 

internate, spitale, penitenciare, internate; implicarea ONG-urilor cu profil de activitate 

similară; prin diferite surse de adus la cunoştinţa cetăţenilor despre existenţa OT al 

CNAJGS -  presă, buclete, broşuri în limba rusă şi de stat, de răspândit prin toate 

colţurile ţării de către CNAJGS; să fie informată populaţia prin intermediul posturilor 

TV, Radio, presă – pentru că oamenii să fie familiarizaţi; majoritatea populaţiei nu 

cunosc despre esenţa unui asemenea sistem şi nu cred că există servicii juridice 

gratuite; informarea prin toate mijloacele posibile a persoanelor, îndeosebi în mediul 

rural despre existenţa acestor servicii, majoritatea oamenilor din raioanele/satele 

îndepărtate nu au idee că există şi aşa gen de ajutor din partea statului; etc.”.  

 

Fiind întrebaţi care ar fi metodele de a spori accesibilitatea serviciilor de AJGS, 

parajuriştii au indicat: „mediatizarea la posturile publice de televiziune, publicaţii 

regionale şi naţionale despre sistemul de AJGS; mediatizarea serviciilor de AJGS, 

publicarea articolelor în ziare, emisiuni TV unde să se explice scopul AJGS; lărgirea 

ariei de acoperire a serviciilor de AJGS precum şi înrolarea a mai multor persoane-

specialişti care ar putea acorda astfel de asistenţă; informarea populaţiei despre 

eficienta serviciilor, crearea de centre cit mai aproape de populaţie, vizite la domiciliu 

pentru bătrâni; cred că ar spori accesibilitatea serviciilor lecţiile publice sau 

seminarele informative; pliantele informative; spoturile la radio sau televiziune; 

consider că accesul la AJGS este destul de facilitat de către ONG-uri, parajurişti, de 

către mass-media, dar beneficiarii au nevoie de timp pentru a înţelege că este pentru 

binele lor abilitarea juridică care le este oferită de către parajurişti sau alte persoane 

care acordă AJGS; etc.”. 

 


